
Поштовани,

Успешно и неoметано спровођење наставе је циљ сваке 
школе. За остваривање Вашег и нашег циља – квалитетно 
образовање – неопходан јe низ наставних средстава и помагала 
којима ће наставници и професори лакше пренети наставну 
материју ученицима.

Наставна средства и помагала одговарају потребама за лакше 
савлађивање наставе предвиђене наставним програмима 
Републике Србије.

У овом каталогу представљена су наставна средства и 
помагала, појединачно за сваки предмет; обухваћени су:

- биологија
- физика
- хемија
- математика
- географија
-           историја
- физичко образовање
- школска опрема
- разредна настава
- енглески језик
- музичко образовање
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Лобања  
одраслог човека

Димензије:
22х11х15 cm
Опис:
Модел лобање одраслог човека у 
реалној величини. Састављен из 
два дела. 
Израђен од пластике.

Велики мозак са 
артеријама

Димензије:
17х17х13 cm
Опис:
Модел великог мозга са 
артеријама, у реалној величини, 
састављен из седам делова. 
Израђен од пластике.

БМ001

БМ004

БМ007 БМ008
БМ009

БМ005 БМ006

БМ002 БМ003

Стандардни  
скелет 170 cm

Димензије:
170х46х29 cm
Опис:
Модел стандардног људског скелета 
170 cm. Приказано је 206 костију 
у природној величини, троделна 
лобања и посебно  уметнути зуби. 
Држач са подлогом. Израђен од 
пластике.

Модел скелета  
45 cm са венама  
и артеријама

Димензије:
45х20х13 cm
Опис:
Модел људског скелета 45 cm на 
коме су приказане кости тела и 
лобање, а на левој страни скелета 
представљене су и вене и артерије. 
Израђен од пластике. Држач са 
подлогом.    

Скелет
85 см

Димензије:
85х20х13 cm
Опис:
Модел људског скелета 85 cm. 
Метални држач са пластичном 
подлогом. Израђен од пластике.

Скелет
42 см

Димензије:
42х12х12 cm
Опис:
Модел људског скелета 42 cm. 
Метални држач са пластичном 
подлогом. Израђен од пластике.

Еластична кичма са 
лобањом и  
карлицом

Димензије:
144х18х12 cm
Опис:
Модел приказује структуру костију 
кичме, лобање и карлице. Држач са 
подлогом. Израђен од пластике.

Пресек  
мушко-женске карлице

Димензије:
12х12х28 cm
Опис:
Модел карлице у 3D. Израђен у 
димензији упола мање од природне. 
Израђен од пластике. Метална 
подлога. 

Зглоб колена са 
лигаментима 

Димензије:
25х15х15 cm
Опис:
Модел дела бутне кости и 
подколенице са лигаментима 
колена. Израђен од пластике. 
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Вилица са  
зубима и  
непцима

Димензије:
12х13х13 cm
Опис:
Модел горње и доње вилице за 
зубима. Вилица се отвара и затвара 
ради бољег визуелног прегледа. 
Израђен од пластике.

Модел леве  
доње вилице

Димензије:
33х19х18 cm
Опис:
Модел представља половину (леве) 
доње вилице, са делом који се одваја 
како би се видели корени зуба и 
живаца. Има квадратну подлогу. 
Израђен од пластике.

Модел зуба (кутњак, 
секутић, очњак)

Димензије:
минимум 30х11х12 cm
Опис:
Сет зуба: кутњак, секутић и очњак. 
Сваки модел зуба је састављен из 
два дела код којих се види попречни 
пресек зуба. Израђени од пластике. 

Око

Димензије:
14х9,5х10 cm
Опис:
Модел ока састављен из шест 
делова. Има квадратну подлогу. 
Израђен од пластике.

Рука са  
крвним судовима

Димензије:
64х14х15 cm
Опис:
Модел руке са покретљивим 
зглобом, венама и артеријама. Има 
правоугаону подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел носне шупљине

Димензије:
15х20х30 cm
Опис:
Модел 3 пута већи од нормалне 
величине: представљени су носна 
шупљина, носна преграда и носне 
шкољке. Део епитела се одстрањује. 
Има окрулгу подлогу. Израђен од 
пластике.

БМ010

БМ013

БМ016 БМ017

БМ011

БМ014
БМ015

БМ018

БМ012

Пресек уха

Димензије:
32х20х20 cm
Опис:
Модел састављен из спољашњег, 
средњег и унтрашњег дела (посебно 
се одвајају наковањ и узенгија). Има 
правоугаону подлогу. Израђен од 
пластике.

Нога са крвним  
судовима

Димензије:
98х13х15 cm
Опис:
Модел ноге који садржи кости ноге 
са покретљивим зглобовима, венама 
и артеријама. Има округлу подлогу. 
Израђен од пластике.

Модел за  
демонстрацију 
функционисања  
људског ока

Димензије:
36х35х11 cm
Опис:
Модел састављен од очне 
јабучице – водоравно пресечене и 
флексибилног сочива који се креће 
по металним шинама са могућношћу 
фокусирања дате слике. Горњи део 
ока и унутрашње структуре се могу 
извадити ради разгледања. Израђен 
од пластике.
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Модел  
коже

Димензије:
25х23х4 cm
Опис:
Модел попречног пресека коже. 
Израђен од пластике.

Гркљан

Димензије:
22х11х15 cm
Опис:
Модел гркљана у реалној величини, 
састављен из два дела. Израђен од 
пластике.

Модел кутњака са крвним 
судовима и нервима

Димензије:
16х20х32 cm
Опис:
Модел зуба кутњака састављен 
из 2 дела, код којих се виде крвни 
судови и нерви зуба. Има квадратну 
подлогу. Израђен од пластике.

БМ019

БМ022

БМ025

БМ026
БМ027

БМ023

БМ024

БМ020 БМ021

Људско тело 
– торзо  
85 cm

Димензије:
47х28х85 cm
Опис:
Модел великог 
људског тела (85 
cm), у природној 
величини, састављен из 18 делова. 
Има правоугаону подлогу. Израђен 
од пластике.

Модел човека-лутке за 
демонстрације и вежбе

Димензије:
42х21х168 cm
Опис:
Модел специјално дизајниран за 
професионалну обуку у пракси 
медицинских сестара за бригу 
и негу болесника. Обухвата: 
прање главе и лица, очију и 
ушију; одржавање усних и носних 
шупљина; вештачко дисање; 
прикључак инфузије; могућност 
стављања инјекција, трансуфизије 
и др.

Модел човека-лутке за 
демонстрације и вежбе

Димензије:
42х21х168 cm
Опис:
Ђачки модел са вишеструком 
електронском функцијом. На 
монитору се појављују: вештачко 
дисање; спољашна нагњечења 
груди и реакција пулса; притискање 
гласа. Резултати се могу штампати.

Модел човека-лутке за 
демонстрације и вежбе

Димензије:
42х21х168 cm
Опис:
Модел специјално дизајниран за 
професионалну обуку у пракси 
медицинских сестара за бригу и 
негу болесника. Модел служи за 
кардиоваскуларну анимацију и 
за праћење позиције трахеалне 
интубације преко сензора. 

Људско тело –  
торзо 45 cm

Димензије:
19х14х45 cm
Опис:
Модел малог људског тела (45 
cm), састављен из 14 делова. Има 
квадратну подлогу. Израђен од 
пластике.

Мускулатура  
људског тела 85 cm

Димензије:
47х28х85 cm
Опис:
Модел људског тела (85 cm): 
представљена је мускулатура 
човека. Састављен из 4 дела који 
приказују површинске и унутрашње 
мишиће, крвне судове и нерве. Има 
квадратну подлогу. Израђен од 
пластике.
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БМ028

БМ031

БМ030

БМ029

БМ032

БМ033

БМ034
БМ035 БМ036

Хипертензични  
модел

Димензије:
38х12х12 cm
Опис:
Модел мождане половине, модел 
ока, модел срца и модел бубрега. 
Има металну квадратну подлогу. 
Израђен од пластике.

Модел за 
демонстрацију 
рада срца и 
циркулације 
крви

Димензије:
41х17х71 cm
Опис:
Електрични модел. Срце је 
израђено од флексибилног 
материјала, тако што се може 
приказивати рад срца, отварање 
и затварање валвула; циркулација 
крви је представљена црвеном 
и плавом светлошћу, односно 
преко артерија и вена. Израђен од 
пластике. Ради на 220 V, 50 Hz.

Младо  
срце (4 дела)

Димензије:
24х15х15 cm
Опис:
Модел младог срца. Делови: 
плућна артерија и аорта; залисци; 
међукоморни зид; лева и десна 
комора и срчани мишић. Има 
округлу подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел за 
демонстрацију 
циркулације 
крви

Димензије:
35х90х8 cm
Опис:
Електрични модел представља 
дијаграм рада срца и циркулације 
крви, а циркулација крви је 
представљена црвеном и плавом 
светлошћу, односно преко вена и 
артерија. Израђен од пластике. Ради 
на 220 V, 50 Hz.

Велико  
срце (3 дела)

Димензије:
38х20х15 cm
Опис:
На моделу су приказни: плућна 
артерија и аорта, залисци, 
међукоморни зид, лева и десна 
комора и срчани мишић.

Демонстратор  
плућних крила

Димензије:
20х18х28 cm
Опис:
Модел састављен од стакленог суда 
који има два балона у форми плућа, 
преко којих се добија визуелна 
слика рада плућа. Израђен од 
стакла и пластике.

Плућна крила  
– приказ

Димензије:
28х18х32 cm
Опис:
Модел већи од реалне величине: 
гледају се бронхијално стабло и 
повезаност двеју плућних крила. 
Има округлу подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел  
бранхиола са алвеолама

Димензије:
28х25х44 cm
Опис:
Модел представља пресек једног 
дела бронхиоле у облику грозда, а 
свака лоптица грозда представља 
плућну алвеолу. Израђен од 
пластике или сличног материјала. 
Има подлогу.

Модел за демонстрацију 
функционисања 
респираторног система

Димензије:
41х17х71 cm
Опис:
Електрични модел –демонстрира 
дисање са кретањем грудног коша 
са торакалним органима и са 
кретањем дијафрагме. Израђен од 
пластике. Ради на 220 V, 50 Hz.
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Пресек бубрега  
са лимфном  
жлездом

Димензије:
30х20х12 cm
Опис:
Попречни пресек бубрега са 
лимфном жлездом. Има округлу 
подлогу. Израђен од пластике.

Модел  
дебелог црева

Димензије:
14х10х19 cm
Опис:
Модел представља попречни 
пресек дебелог црева у нормалној 
величини. Има округлу подлогу. 
Израђен од пластике.

Модел за 
демонстрацију 
процеса 
формирања 
мокраће

Димензије:
40х19х12 cm
Опис:
Представњена је структурна 
јединица бубрега – нефрон са 
његовим саставним деловима и 
мрежом крвних судова. Помоћу 
светлећих трептаја види се 
циркулација крви и стварање урине 
у нефрону. Израђен од пластике. 
Ради на 220 V, 50 Hz.

БМ037

БМ043
БМ044

БМ045

БМ040

БМ041

БМ042

БМ038

БМ039

Мушки уролошки 
генитални   
систем

Димензије:
40х19х12 cm
Опис:
Модел бубрега; мокраћне бешике; 
пениса и тестиса. Има квадратну 
подлогу. Израђен од пластике.

Женски уролошки  
генитални систем

Димензије:
40х19х12 cm
Опис:
Модел бубрега; мокраћне бешике; 
мокраћних канала; материце са 
јајницима; и лигамената материце са 
артеријама. Има квадратну подлогу. 
Израђен од пластике.

Модел јетре и  
панкреаса  
(гуштераче)

Димензије:
30х20х12 cm
Опис:
Модел јетре и дванаестопалачног 
црева. Састоји се из 3 дела. Има 
округлу подлогу. Израђен од 
пластике.

Желудац

Димензије:
30х20х12 cm
Опис:
Модел представља попречни 
пресек желуца у стању гастритиса. 
Састављен из 2 дела. Израђен од 
пластике.

Модели
ДНК

Димензије:
12х12х30 cm
Опис:
Модел ДНК на коме су представљене 
две спирале ДНК. Има квадратну 
подлогу. Израђен од пластике.

Модели фаза  
развоја фетуса

Димензије:
12х12х15 cm
Опис:
Сет од 8 модела материце са 
фетусом: 3 модела у прва три 
месеца развоја фетуса и 5 модела 
са развојем ембриона. Фетус и 
ембрион могу се извадити ради 
разгледања. Имају четвртасте 
подлоге. Израђени од пластике.
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Прибор за дисекцију

Димензије:
15х10х1 cm
Опис:
Сет садржи 2 врсте маказа од 
12 cm, 2 врсте ножева од 12 cm, 
2 врсте шила од 13 cm и 2 врсте 
пинцета од 12 cm. Израђени од 
метала.

БМ046

БМ049

БМ052
БМ053

БМ054

БМ050
БМ051

БМ047
БМ048

Модел  
ћелијских органа

Димензије:
27х20х17 cm
Опис:
Сет садржи: један модел хлоропласта, 
један модел Голџијевог апарата, један 
модел митохондрије и два комада 
из унутрашњег и централног тела. 
Израђени од пластике.
        

Модел  
животињске ћелије

Димензије:
50х27х10 cm
Опис:
Попречни пресек животињске ћелије. 
Има округлу подлогу. Израђен од 
пластике.

Хидра
(сет од 2 модела)

Димензије:
39х15х15 cm
Опис:
Модел уздужног и попречног пресека, 
са приказаном унутрашњом и 
спољашном структуром. Постављени 
на основи, израђени од пластике.

Модел  
ћелијске  
мембране

Димензије:
30х27х19 cm
Опис:
Модел на коме су представљени 
биомолекуларни липидни слој и 
протеини (обојени црвено). Има 
квадратну подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел митозе  
и мејозе

Димензије:
40х60 cm
Опис:
Сет од 2 модела митозе и мејозе – 
представљена је деоба животињских 
ћелија. Обухвата следеће фазе: 
интерфазу, предпрофазу, профазу, 
предметафазу, метафазу, анафазу, 
телофазу, цитокинезу. Израђени од 
пластике.

Дисекција  
жабе

Димензије:
38х35х15 cm
Опис:
Модел (3D) – дисекције трбушног 
дела жабе. Има правоугаону 
подлогу. Израђен од пластике.

Парамецијум

Димензије:
20х38х10 cm
Опис:
Модел једноћелијског организма. 
Састављен од језгра, контрактилних и 
хранљивих вакуола – трепљаша. Има 
округлу подлогу. Израђен од пластике.

Модел 
аминокиселине у 
полипептидном 
ланцу

Димензије:
17х15х24 cm
Опис:
Модел за демонстрацију хемијске 
реакције на аминокиселину 
– формирање пептидне везе 
која омогућује повезивање две 
аминокиселине и даље стварање 
полипептидног ланца. Има 
четвртасту подлогу. Израђен од 
пластике.
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Модел  
вируса СИДЕ

Димензије:
26х26х30 cm
Опис:
Модел увећан милион пута, 
састављен из 2 дела на коме су 
приказане спољашне липидне 
мембране са протеинским 
структурама и унутрашње језгро 
које садржи вирусно наслеђене 
материје. Има четвртасту подлогу. 
Израђен од пластике.
           

БМ055

БМ058

БМ061 БМ062 БМ063

БМ059

БМ060

БМ056 БМ057
Стабло монокотиледоне 
биљке

Димензије:
10х40х40 cm
Опис:
Модел стабла монокотиледоне 
биљке – приказана је унутрашња 
и спољашна ћелијска структура. 
Израђен од пластике.

Стабло  
дикотиледоне биљке

Димензије:
16х33х20 cm
Опис:
Модел стабла дикотиледоне 
биљке – приказана је унутрашња 
и спољашна ћелијска структура. 
Израђен од пластике.

Ћелијска  
структура  
кореновог врха

Димензије:
45х12х6 cm
Опис:
Модел на коме су приказане 
унутрашња и спољашна ћелијска 
структура. Има окгруглу подлогу. 
Израђен од пластике.

Структура листа  
(велики модел)

Димензије:
16х45х20 cm
Опис:
На моделу су приказане унутрашња 
и спољашна структура са: горњим 
и доњим епидермом, сунђерастим 
и палисадним ћелијама и 
васкуларним ткивом. Израђен од 
пластике.

Модел биљне ћелије

Димензије:
38х12х12 cm
Опис:
Модел представља реални 
попречни пресек биљне ћелије. 
Израђен од пластике.

Цвет  
брескве

Димензије:
20х27х27 cm
Опис:
Модел је састављен од тучка, 
прашника, круничних и чашичних 
листова. Има подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел цвета  
пшенице

Димензије:
38х19х9,5 cm
Опис:
Модел је састављен из 2 модела: 
модел цвета пшенице и модел читавог 
споја цветова пшенице. Имају округле 
подлоге. Израђени од пластике.

Модел цвета  
кукуруза

Димензије:
12х12х23 cm
Опис:
Модел је састављен од тучка, 
прашника, круничних и чашичних 
листова. Има квадратну подлогу. 
Израђен од пластике.
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БМ071

БМ064

БМ067
БМ068

БМ069

БМ070

БМ065
БМ066

Модел цвета кромпира

Димензије:
19х19х20 cm
Опис:
Модел састављен од тучка, прашника, 
круничних и чашичних листова. 
Има округлу подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел  
цвета грашка

Димензије:
24х18х18 cm
Опис:
Модел састављен од тучка, прашника, 
круничних и чашичних листова. 
Прашник и тучак се одстрањују 
приликом детаљног разгледања. Има 
округлу подлогу. Израђен од пластике.

Модел  
пресека црног лука

Димензије:
17х13х23 cm
Опис:
Модел представља попречни пресек 
где могу да се виде делови црног лука. 
Има правоугаону подлогу. Израђен од 
пластике.

Модел  
цвета лале

Димензије:
25х23х4 cm
Опис:
Модел састављен од тучка, прашника, 
круничних и чашичних листова. 
Прашник и тучак се одстрањују 
приликом детаљног разгледања. Има 
округлу подлогу. Израђен од пластике.

Модел  
цвета купуса

Димензије:
20х20х28 cm
Опис:
Модел састављен од тучка, 
прашника, круничних и чашичних 
листова. Прашник и тучак се 
одстрањују приликом детаљног 
разгледања. Има округлу подлогу. 
Израђен од пластике.

Микроскоп

Димензије:
25х17х12 cm
Опис: 
Максимално повећање х40 – х400. 
Објективи су са 4, 10, 40.Окулари 
повећања х10. Монокулар под 
углом од 45º, са ротацијом од 360º 
степена. За осветљење користи LED 
диоду. Грубо подешавање обима 
15 mm и фино подешавање 1,6 mm. 
Радна површина 90х90 mm. 

Дигитални 
LCD 
микроскоп

Димензије:
33х15х10 cm
Опис: 
Дигитални LCD микроскоп са 
повећањем х50х500, дигиталним 
повећањем х 2.000 и резолуцијом 
камере 5 MP. Састоји се од LCD 
монитора са дисплејем од 3,5 
инча (8,9 cm), CMOS-сензор за 
посматрање уживо (фото и видео), 
ротирајућа глава са три објектива 
(х4, х10, х40), LED-осветљење 
од 230 V, круг са 6 различитих 
боја за оптимално посматрање, 
прецизна површина за посматрање 
објеката. Додаци: USB каблић за 
посматрање објеката и компјутера, 
чиме се омогућује да више особа 
истовремено посматрају; SD-
картица од 1GB; кутија са 10 празних 
слајдова, 20 покривних стакала и 
5 слајдова са припремом (стабло 
дрвета, нога муве, стабло памука, 
део црног лука, стабло бора); 
припремни пакети – мале пластичне 
тубе: јаја од рачића, морска со, 
квасац и жвакаћа гума; маказице, 
пинцете, пипета и две иглице 
за припрему. Пакет: сигурносно 
коферче са ручицом. Радна 
површина 90х90 mm.

Микроскоп

Димензије:
28х20х15 cm
Опис: 
Максимално 
повећање х40 – 
х1.600. Окулари 
повећања 
х10 и х15. 
Објективи су 
са 4, 10, 40, 100. Бинокулар под 
углом од 45 степени, са ротацијом 
од 360 степена. Сијалице за 
осветљивање од 12V/20W и 
6V/20W. Грубо подешавање обима 
15 mm и фино подешавање 1,6 
mm. Радна површина 120х120 
mm. Кондензатор: NA 1,25 са 
променљивом дијафрагмом, 
покретном вагицом и филтером.
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Микроскоп

Димензије:
23х13х10 cm
Опис: 
Максимално повећање х70, х150, 
х400. Повећање сочива х7, х15, х40. 
Посматрачко сочиво повећања х10. 
Фокусирање обима до 8 mm. Објект 
табла 90х86 mm.

БМ072

БМ075

БМ078

БМ079 БМ080
БМ081

БМ076

БМ077

БМ074
Микроскопски  
препарати  
(анатомија)

Димензије:
2,5х7,5 cm
Опис: 
Сет од 11 слајдова: нервни завршеци 
код зеца, скелетни мишићи код пса, 
лимфни чворови, кичмена мождина 
код зеца, епителне ћелије, хидра, 
људска крв, еластична хрскавица, 
митоза биљне ћелије, део људске 
кости, везивно ткиво. Пакет – кутија.

Микроскопски
препарати  
ботаника

Димензије:
2,5х7,5 cm
Опис: 
Сет од 16 слајдова: полен цвета, 
прашник, спирогира, маховина, папрат, 
споре папрати, боров лист, борово 
семе, корен кукуруза, корен пасуља, 
монокотиледони и дикотиледони 
(кукуруз и сунцокрет), епидерм 
црног лука, лист пшенице, епидерм 
листа пасуља, семе љиљана крина, 
пеницилијум. Пакет – кутија.

Микроскопски
препарати 
зоологија

Димензије:
2,5х7,5 cm
Опис: 
Сет од 9 слајдова: парамецијум, 
хидра, тенија сагината, људска глиста, 
кишна глиста, мољац, жабље јаје, 
митоза животињске ћелије, мејоза 
животињске ћелије.

Предметно стакло

Димензије:
20х70х2 mm
Опис: 
Наноси се оно што се посматра 
микроскопом.

Покривно
стакло

Димензије:
20х20х0,5 mm
Опис: 
Покривно стакло за предмете који 
се посматрају микроскопом.

Модел кишне глисте

Димензије:
61х11х24 cm
Опис: 
Модел који приказује спољашњу и 
унутрашњу структуру кишне глисте.

Модел скелета рибе

Димензије:
26х8х10,5 cm
Опис: 
Модел скелета рибе на подлози 
покривеној провидним поклопцем. 

Животни циклус пчеле

Димензије: 14х6х1 cm
Опис:
Модел животног циклуса пчеле – од 
ларве до производа пчеле (меда).
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БП079

БП080

Систем 
за варење 
(дигестија) 
постер

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је илустрација 
варења: уношење, прерада хране и 
избацивање отпадних материја.

Крвоток 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.:
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на постеру 
приказују шема крвотока.

БП081

БП082

БП083 БП084

БП085
БП086

Срце
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на постеру 
приказују основне делове и положаје 
при раду срца.

Скелетни 
систем 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на постеру 
приказују делове скелетног система.

Екстреторни  
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на постеру 
приказују делове екстреторног 
система и пресеке бубрега.

Мускулатура 
људског тела 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на постеру 
приказују мускулатура човека.

Лимфни 
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је приказана 
шема лимфног система са основним 
деловима.

Нервни 
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Илустрације на 
постеру приказују грађа неурона, 
мозак лобање, мождане коморе.

БП087

Чуло вида 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани: 
пресек и грађа очне јабучице.
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БП088
БП089Респира-

торни  
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
гркљан, душник, њихови пресеци и 
бронхијално стабло.

Чуло  
додира 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
чулни рецептори коже и њихова 
грађа, пресек коже и пресек прста.
 

Mаларија
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
процеси настанка маларије од 
маларичног комарца до болести код 
људи.

Биогенетски
закон
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је једностран са 
илустрацијама фаза развоја код 
више животиња.

Људско 
тело 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
илустрације мушког и женског 
људског тела и сви делови тела. 

Чуло слуха 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани: 
ушна шкољка, пресек уха, лавиринт 
и кошчице у средњем уху.

Чуло 
мириса 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
пресеци носне и усне шупљине, 
грађа мирисног рецептора и 
мембране.

Чуло укуса 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
приказани: зоне укуса језика, 
изглед језика са пресеком, мало 
тело чула укуса и све брадавице 
укуса.
 

БП090

БП091

БП092
БП093

БП096

БП094 БП095

Ендо-
крини 
систем 
жлезда  
са уну-
трашњем  
лучењем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка 
спец.: Штампа – колор на 
папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације жлезда са 
унутрашњом секрецијом код 
мушкараца и жена.
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БП097 БП098
Полни 
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације мушког и женског 
полног система.

Крвна 
ћелија 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације крви и свих саставних 
делова.

БП099

БП100 БП101 БП102

БП103 БП104

Уринарни 
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације уринарног система и 
попречни пресек ткива.

Структура 
кости 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка 
спец.: Штампа 
– колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације попречног пресека 
кости и ткива од којих је 
направљена.

Органи 
кретања 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације мишића, скелета и 
зглобова, са описом.

Унутрашњи 
органи 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације људског тела и свих 
унутрашњих органа.

Процес 
рађања 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је 
илустрација процеса рађања. 
Приказане су 4 фазе порођаја.

Положај 
фетуса 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације три положаја фетуса у 
утроби. 

БП105

Јетра 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације и опис јетре и њене 
унутрашње анатомије.
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БП106
БП107Око, ухо, 

срце, мозак, 
плућа 
и кожа 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације и опис плућа, мозга, 
коже, срца, ока и уха.
 

Органи 
говора 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације и опис усне шупљине, 
пресека органа говора, позиције 
гласних жица.

Структура 
ДНК 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер садржи 
илустрације делова 
дезиксорибонуклеинске киселине.

БП108

Коштана 
ћелија 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказане 
илустрације анатомије коштаних 
ћелија, као и њихових врста.

Дрога
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор 
на папиру 150 
g/m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
врсте дрога, као и објашњење о 
њиховом негативном утицају на 
људско тело.

Мејоза
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка 
спец.: Штампа 
– колор на 
папиру 150 
g/m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказане 
фазе мејозе, као и процес 
формирања и раздвајања мејозних 
ћелија. 

Алкохол
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказане 
илустрације негативних последица 
за људски организам приликом 
употребе алкохола.

Људски  
зуби  
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани: 
анатомија зуба, врсте зуба, функција 
зуба.

БП109
БП110

БП111

БП114БП112
БП113

Митоза 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка 
спец.: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказане 
фазе митозе, као и процес 
формирања и раздвајања митозних 
ћелија.
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БП115

БП116
Мишићне 
ћелије 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
– анатомија мишићне ћелије, њена 
блок-шема и врсте мишићних 
ћелија.

Пушење
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Приказан је штетни 
утицај коришћења цигарета за 
организам.

БП117

БП118

БП119
БП120

БП121

БП122

Вегетативни 
нервни  
систем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано 
пластифициран, 
причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани 
одговарајуће објашњење 
вегетативног нервног система 
код човека (симпатикус и 
парасимпатикус), као и одговарајуће 
објашњење блок-шеме вегетативних 
рефлексних лукова.

Сида 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказани: 
анатомија HIV-вируса, животни 
циклус вируса хепатита C и сл.

Тенија
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је приказан 
процес развоја теније.

Мета-
морфоза 
жабе 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су приказане 
фазе метаморфозе жабе.

Инсекти 
(бески- 
чмењаци) 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је приказана 
група инсеката.

Жарњаче – 
медузе (бес-
кичмењаци)  
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је приказан 
комплетни пресек копривара 
(жарњача).

БП123

Животни циклус гљиве 
бљуваре (постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је детаљно 
приказан животни циклус љигаве 
бљуваре.
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БП124 БП125
Праживотиње 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су илустрације 
парамецијума, амебе, трипанозоме и 
плазмодијума.

Горила
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
илустрације физиономије гориле, 
станишта и сл.

Цвет 
брескве 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је са 
илустрацијама пресека бресквиног 
цвета и свих његових делова.

Делови 
биљке 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
илустрације делова биљке и њених 
карактеристика. 

Папрат
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На илустрацијама 
постера су: папрат и њено 
опрашивање.

Структура 
листа 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је са 
илустрацијама листа, попречног 
пресека и процеса фотосинтезе.
 

Процес 
фото-
синтезе 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је приказан 
процес фотосинтезе. 

Слојеви тла 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
илустрације слојева тла и њихових 
карактеристика.

Маховина  
(Bryophyta) 
 (постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је са 
илустрацијама маховине и њеног 
размножавања.

БП126

БП127 БП128 БП129

БП130
БП132БП131
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Листопадне 
и зимзелене 
биљке  
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су 
илустрације особина листопадних и 
зимзелених биљака.

Циклус 
исхране 
биљака 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је дат 
детаљно приказан циклус исхране 
биљака.

БП133 БП134

Типична 
биљна 
ћелија 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је дата 
илустрација типичне биљне ћелије.

Разне врсте 
цвасти 
(постер)

Димензије: 70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је дат приказ 
циклуса разних врста цвасти.

Смена 
генерација 
код биљки 
са семењем 
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је илустрација 
смене генерација код биљки са 
семењем.

Анатомија  
листа (постер)

Димензије: 60х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру је илустрација 
анатомије ткива листа.

БП135

БП136

БП139
БП140

БП137

БП138

Биљна и 
животињска 
ћелија  
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На постеру су шематски 
приказане животињска и биљна 
ћелија.

Пресек 
стабла 
дрвета  
(постер)

Димензије: 
70х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је са илустрацијом 
пресека стабла дрвета.

БП141

Пресек 
стабла 
биљке  
(постер)

Димензије: 
60х100 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: Постер је са илустрацијом 
пресека стабла биљке.
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Постери по поруџбини

1. Пресек речног рака (постер)
2. Пресек пужа (постер)
3. Жарњаци – бескичмењаци (постер)
4. Пресек наутилуса (Nautilus) – постер
5. Грађа морског сунђера (постер)
6. Пресеци морског јежа и звезде (постер)
7. Пресеци кишне и цевасте глисте – бескичмењаци (постер)
8. Од јајета преко ларве до одрасле јединке – бескичмењаци (постер)
9. Делови жабе – бексичмењаци (постер)
10. Делови рибе – кичмењаци (постер) 
11. Делови мачке и пса – кичмењаци (постер)
12. Делови кокошке – кичмењаци (постер)
13. Једноћелијске и вишећелијске животиње (постер) 
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Волтметар

Димензије:
10х10х13 cm
Опис:
Волтметар, уређај за мерење 
електричног напона, са мерним 
подручјем 1~0~3 V 5~0~15 V; 
осетљивост 1 mA. Израђен од 
пластике.

Динамометар 
5 N плочаст

Димензије:
18х4х1 cm
Опис:
Уређај за мерење силе од 5 N. Израђен 
од пластике.

Амперметар

Димензије:
10х10х13 cm
Опис:
Амперметар, уређај за мерење 
јачине струје, са мерним подручјем 
0,2~0~0,6 А; осетљивост 75 mV. 
Израђен од пластике.

Оптичка
клупа

Димензије:
20х95х8 cm
Опис:
Уређај за одређивање фокусне 
раздаљине између сочива, састављен 
од градиране шине са клизачима 
на којима су постављени светлосни 
извор, предмет, сабирно и дифузно 
сочиво.

Динамометар 1 N 

Димензије:
18х18х3 cm
Опис:
Динамометар (кружни), уређај за 
мерење силе до 1 N. Састављен 
од провидне цеви и танке опруге. 
Израђен од пластике.

Динамометар 10 N  

Димензије:
18х4х1 cm
Опис:
Уређај за мерење силе од 10 N. 
Израђен од пластике.

Динамометар 5 N 

Димензије:
18х18х3 cm
Опис:
Динамометар (кружни), уређај за 
мерење силе до 5 N. Састављен 
од провидне цеви и танке опруге. 
Израђен од пластике.

Променљиви  
реостат

Димензије:
32х8,5х14 cm
Опис:
Променљиви реостат, отпорност 
0-20 Ω +5%. Радна струја 2 А. 
Израђен од метала и пластике. 

Галванометар

Димензије:
10х10х13 cm
Опис:
Галванометар, уређај за мерење 
слабих струја у струјном колу, 
може да мери и електромагнетну 
индукцију, фотоелектрични ефекат. 
Осетљивост 300 mA. Израђен од 
пластике.

Ф001

Ф004

Ф005

Ф008

Ф009

Ф006

Ф007

Ф002
Ф003
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Физичка  
вага са теговима

Димензије:
38х12х14 cm
Опис:
Модел за прецизно мерење масе. 
Израђен од метала и пластике.

Ручни генератор

Димензије:
35х25х20 cm
Опис:
Модел служи за приказивање 
конструкције и радног принципа AC/
DC-генератора. Израђен од метала и 
пластике.

Демонстратор I  
Њутновог закона

Димензије:
10х10х8 cm
Опис:
Модел за демонстрацију I Њутновог 
закона.  Израђен од пластике.

Електроскоп

Димензије:
20х10х33 cm
Опис:
Модел за мерење степена 
наелектрисаности тела. Израђен од 
пластике.

Бензински
мотор

Димензије:
17х12х28 cm
Опис:
Модел служи за демонстрацију 
радног принципа бензинског мотора.

Дизел-мотор

Димензије:
17х12х28 cm
Опис:
Модел за демонстрацију радног 
принципа дизел-мотора. Израђен 
од метала и пластике.

Трофазни  
генератор

Димензије:
15х15х14 cm
Опис:
Модел служи за приказивање радног 
принципа трофазног индуктивног 
генератора. Израђен од метала и 
пластике. 

Демонстратор II  
Њутновог закона

Димензије:
95х8х22 cm
Опис:
Састављен од алуминијумских 
шина и пластичних колица са 
отворима; (ту се стављају тегови 
за повећање масе) приликом 
извођења доказивања II Њутновог 
закона.                    

Ф010

Ф013

Ф016
Ф017

Ф018

Ф014 Ф015

Ф011

Ф012
Демонстратор III  
Њутновог закона

Димензије:
18х7х11 cm
Опис:
Модел за демонстрацију III 
Њутновог закона. Израђен 
од метала или еквивалентног 
материјала.
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Магнетна 
игла

Димензије:
10х6х6 cm
Опис:
Модел је састављен од магнетне 
игле са подлогом и одсликава 
магнетно поље у присуству 
плочастог или потковичастог 
магнета.

Уређај за ширење тела 
током загревања

Димензије:
26х3х7 cm
Опис:
Модел за демонстрацију ширења 
тела током њиховог загревања. 

Електромагнет

Димензије:
14х10х3 cm
Опис:
Модел је састављен од два метална 
калема у облику U и служи за 
демонстрацију радног принципа 
електромагнета.

Основна 
ћелија

Димензије:
8х5х10 cm
Опис:
Модел за демонстрацију принципа 
рада акумулатора.

Тродимензионални 
демонстратор  
магнетних сила

Димензије:
18х18х21 cm
Опис:
Модел за демонстрацију правца 
деловања магнетних линија силе 
код плочастог и потковичастог 
магнета.

Демонстратор 
електромагнетног поља

Димензије:
18х18х21 cm
Опис:
Модел за демонстрацију правца 
деловања магнетних линија силе и 
расподеле струје магнетног поља.

Ф019

Ф022

Ф025

Ф026 Ф027

Ф023

Ф024

Ф020 Ф021
Магнет  
(плочасти)

Димензије:
75х15х20 mm
Опис:
Модел је направљен од 
магнетизованог челика у облику 
плочице, обојене плаво и црвено.

Магнет
(потковичасти)

Димензије:
80х62х20 mm
Опис:
Модел је направљен од 
магнетизованог челика у облику 
потковице, обојене плаво и црвено.

Возило на  
соларни погон 

Димензије:
20х14х13 mm
Опис:
Модел служи за претварање 
сунчеве енергије у електричну и 
механичку енергију. Израђен од 
пластике.
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Уређај за  
претварање  
енергије

Димензије:
19,5х12х9 cm
Употреба:
Модел за демонстрацију 
претварања енергије из једне врсте 
у другу. Израђен од пластике и 
алуминијума. 

Кондуктометар

Димензије:
40х22х3 cm
Опис:
Модел је састављен од 5 
различитих метала (алуминијума, 
месинга, челика, никла и бакра), 
повезаних дршком са дрвеним 
крајем.

Стаклена  
праћка

Димензије:
дебљина 1 cm и дужина 15 cm
Опис:
Служи за проучавање електрицитета 
и наелектрисаност тела. Израђен од 
стакла.

Спектроскоп

Димензије:
11х4х3 cm
Употреба:
Модел за приказивање првог и 
другог спектра боја. Израђен од 
пластике.

Резонатор-
виљушка
400 Hz

Димензије:
24х19х10 cm
Опис:
Резонатор-виљушка за стварање 
звучног таласа од 400 Hz Модел 
је састављен од резонантне кутије 
од фурнираног дрвета, звучне 
виљушке и чекића који на једном 
крају има гумену лоптицу. Израђен 
од дрвета и метала.

Демонстратор  
Паскаловог закона

Димензије:
15х15х14 cm
Опис:
Модел за демонстрацију 
Паскаловог закона – деловање 
једнаког притиска у свим правцима. 
Израђен од пластике.

Ебонитна  
праћка

Димензије:
дебљина 1 cm и дужина 15 cm
Опис:
Служи за проучавање 
електрицитета и наелектрисаности 
тела. Израђен од ебонита.

Ф031
Ф035

Ф036

Ф032

Ф028

Ф029

Ф030

Демонстратор  
Ленцовог правила

Димензије:
18х7х11 cm
Опис:
Модел за практичну демонстрацију 
Ленцовог правила. Израђен од 
пластике и алуминијума.

Ф037 Ф038
Вилмсхерстова машина

Димензије:
30х15х25 cm
Опис:
Модел за извођење експеримената 
у електростатици; производи 
високи напон, а ниску струју. 
Израђен од пластике и дрвета.
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Ручна пумпа  
за вакуум и  
притисак

Димензије:
40х3х10 cm
Опис:
Модел за пумпање и издувавање. 
Израђен од пластике.

Двоструки  
прекидач

Димензије:
11х4х4 cm
Опис:
Модел двоструког прекидача. Израђен 
од пластике и метала.

Примарни и  
секундарни калем

Димензије:
7х7х11 cm
Опис:
Калеми служе за повећање и 
смањење напона.

Електрично  
звоно

Димензије:
9х6х27 cm
Опис:
Модел за демонстрацију принципа 
рада електричног звона. Израђен 
од пластике и метала.

Балистички пиштољ

Димензије:
15х15х14 cm
Опис:
Израђен од метала и пластике, са 
подлогом. 

Ф040

Ф043
Ф044

Ф045

Ф041

Ф042

Ф039
Фарадејев кавез

Димензије:
48 cm, пречник кавеза 21 cm
Опис:
Направљен од мрежастог 
проводног материјала са танком, 
изолованом металном подлогом.

Јединачни  
прекидач

Димензије:
9х4х3 cm
Опис:
Модел јединачног прекидача. 
Израђен од пластике и метала.

Анемометар

Димензије:
40х22х3 cm
Опис:
Модел за одређивање смера и јачине 
ветра. Израђен од метала и дрвета.

Демонстратор  
Архимедовог закона

Димензије:
24х19х10 cm
Опис:
Модел за за демонстрацију 
Архимедовог закона. Израђен од 
пластике.

Ф046

Ф047
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Раван под углом

Димензије:
95х20х58 cm
Опис:
Модел за одређивање трења тела. 
Израђен од дрвета и метала.

Конкавно
огледало

Димензије:
31х4х3 cm
Опис:
Модел за експериментисање у 
оптици. Израђен од пластике. Има 
округлу подлогу.

Сет призми

Опис:
Сет од 10 различитих призми:
две биконвексне призме (димензије: 
60х15х15 mm / 60х30х15 mm);
две биконкавне призме (димензије: 
60х15х10 mm / 60х30х10 mm);
једна троугаона призма (димензије: 
50х55х20 mm);
једна правоугаона призма (димензије: 
55х35х20 mm);
једна трапезоидна призма (димензије: 
90х35х15 mm);
једна конусоидна призма (димензије: 
дужина 50 mm и пречник Ф 20 mm);
једна цилиндрична призма (димензије: 
дужина 50 mm и пречник Ф 30 mm);
једна троугаона призма (димензије: 
150х20х25 mm).

Сет огледала

Димензије:
дијаметар Ф 50 mm фокусна 
раздаљина ± 10 cm
Опис:
Сет садржи: конвексно огледало, 
равно огледало, биконвексно 
огледало, биконкавно огледало и 
призму. Имају ножице, израђени од 
пластике.

Конвексно
огледало

Димензије:
дужина 20х12 cm, пречник Ф 10,5 
cm
Опис:
Модел за експериментисање у 
оптици. Израђен од пластике. Има 
ножице.

Призма са постољем

Димензије:
100х300 mm 
Опис:
Стаклена призма са ножицом 
израђена од пластике.

Ф049

Ф052

Ф051
Ф050

Ф053 Ф054

Барометар  
анероид

Димензије:
30х4х3 cm
Опис:
Модел за мерење атмосферског 
притиска. Израђен од пластике.

Ф055
Ф056 Ф057

Модел  
хидропресе

Димензије:
30х13х30 cm
Опис:
Модел хидропресе, за демонстрацију 
њеног рада. Израђен од пластике.

Сет за електростатику  
(кондукторски комплет)

Опис:
Модел за експериментисање 
у електростатици; приказује 
наелектрисаност различитих 
материјала, састављен од праћки 
различитих материјала.
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Сет чекрка

Димензије:
пречник Ф 40 mm
Опис:
Сет од два јединачна, два дупла 
и два тројна чекрка. Омотани 
око пластике са лежајем, танком 
подлогом и кукама за вешање на 
врху и на дну.

Тегови са куком

Опис:
Сет од 9 тегова са једном куком и 
тежином од 10 g – 1.000 g: један тег 
од 10 g, два тега од 20 g, један тег 
од 50 g, један тег од 100 g, два тега 
од 200 g, један тег од 500 g и један 
тег од 1.000 g. Пакет – пластична 
кутија са лежиштем за сваки тег.

Тегови са две куке

Опис:
Сет од 10 тегова са две куке и 
тежином од 50 g. Пакет – пластична 
кутија са лежиштем за сваки тег.

Сет спирала

Опис:
Сет од пет спирала: 0,5 N, 1 N, 2 N, 
3 N, 5 N.

Демонстратор  
површинског напона 
течности

Опис:
Сет од пет различитих форми за 
демонстрацију површинског напона 
течности.

Центрифугална
машина

Димензије:
висина модела 29 cm
Опис:
Модел за демонстрацију стварања 
центрифугалне силе при брзом 
окретању. Постоље, ручка и 
ротирајућа основа направљени од 
метала. На ротирајућој основи могу 
се поставити 4 пластичне епрувете.

Ф061 Ф062

Ф063

Ф058

Ф059

Ф060

Ф064 Ф065
Ф066Спектрометар

Опис:
Спектрометар се састоји од проводног 
колиматора, ротирајуће телескопске 
платформе, ахроматског оптичког 
система (26 mm) са увећањем х10, 
и са равностраном призмом са 
димензијама 25х25 mm. Пакет – 
кутија.

Перископ

Димензије:
дијаметар 3 cm, дужина 20,5 cm
Опис:
Оптички уређај који се састоји од цеви 
на чијим крајевима постоје фиксна 
огледала која имају позицију од 45º у 
односу на ос цеви и могу да ротирају. 
Израђен од пластике.

Модел за дифракцију 
светлости

Опис:
Уређај за дифракцију и 
поларизацију светлости. Овим 
моделом се приказује скретање 
светлости из правца њеног 
праволинијског простирања.
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Ф067

Ф068
Ф069

Ф070 Ф071
Ф072

Њутнов диск

Опис:
Модел за демонстрацију мешања 
боја. Диск са пречником од 140 mm, 
покреће се микромотором јачине 
минимума 4 V и минимума 1.000 
обртаја у минуту. Постављен на 
пластичном држачу. Израђен од 
пластике.

Калориметар 

Опис:
Калориметар се употребљава за 
мерење топлоте хемијских реакција 
или физичких промена, као и 
топлотног капацитета.

Каблови за повезивање  
35 cm

Дужина:
35 cm
Опис:
Каблови за повезивање 
електричних кола.

Каблови за повезивање  
50 cm

Дужина:
50 cm
Опис:
Каблови за повезивање 
електричних кола.

Ручна пумпа за вакуум и 
притисак са манометром

Димензије:
24х18х3 cm
Опис:
Модел за пумпање и издувавање, са 
манометром. Израђен од пластике.

Стаклено звоно

Опис:
Модел за демонстрацију звучних 
таласа испод стакленог звона. 
Намењено за изучавање физике 
ниског притиска.

Коцке за демонстрацију 
специфичне тежине

Димензије:
25х25х25 mm
Опис:
Сет садржи: гвоздену, бакарну, 
дрвену и алиминијумску коцку са 
истим волуменом, а са различним 
тежинама.

Цилиндри за демонстрацију 
специфичне тежине

Димензије:
Ф 20х25 mm
Опис:
Сет садржи: цилиндре од бакра, 
алиминијума, гвожђа, олова и калаја 
са истом тежином, а са различним 
волуменима.

Клатно (pendulum)

Опис:
Модел за демонстрацију 
осцилаторног кретања у 
гравитационом пољу.

Ф073 Ф074

Ф075
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ФП071
Систем  
SI (постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Термометар Галилео

Опис:
Термометар направљен од 
запечаћеног стакленог цилиндра 
који садржи 7 стаклених судова са 
различитом густином. Мерни опсег 
од 16 до 28ºC.

Модел магнетног  
молекула

Опис:
Прозрачна кутија за 
демонстрацију интермолекуларне 
силе између атома.

Електрични машински 
демонстратор

Димензије:
9х6х27 cm
Опис:
Модел за демонстрацију принципа 
рада једнофазног AC и DC 
генератора и електричног мотора.

Кутија за демонстрацију 
отпора

Димензије:
25х6х13 cm
Опис:
Модел за приказивање смањења 
или повећања отпорности кола.

Кутија за демонстрацију 
заједничких кондензатора

Димензије:
54х50х18 cm

Модел електричног 
минимотора

Опис:
Модел за приказивање 
претварања електричне енергије у 
механичку.

PVC тегови

Димензије:
1х20, 5х20, 10х10, 20х4 g
Опис:
Комплет од 54 пластиком 
обложених тегова. Сет укључује и 
кутију за чување.

Мерни точак

Опис:
Мерни уређај у облику точка са 
ручком причвршћене на ос. Идеалан 
за прерачунавање растојања, 
форми и углова. Укључује клипер 
који је адаптибилан на 100 mm на 
сваки метар. Показивач на точку 
помаже деци да мере средња 
растојања.

Ф076

Ф079

Ф081

Ф082

Ф083

Ф080

Ф077

Ф078
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Eлектрично
коло
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Бензински 
мотор
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Добијање 
наизменичне 
струје. Генератор (постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

DC-Генератор
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Прелом  
светлости 
кроз 
призму  
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

ФП073 ФП074

ФП075
ФП076

ФП077

ФП072
Соларно  
возило  
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Електро- 
магнети
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Електро- 
магнетна  
индукција
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Електро- 
скопи
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

ФП078
ФП079

ФП080
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Магнетно 
поље  
Земље 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Шема 
клима 
уређаја  
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Шема 
сунчаних 
колектора  
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Шема 
двотактног 
мотора 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Шема 
четворо-
тактног 
ото- и дизел-
мотора (постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Шема 
хидрофорног 
уређаја 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Преносници 
моћи 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Магнетно 
поље 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Магнети
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

ФП081

ФП084 ФП085 ФП086

ФП087
ФП088

ФП089

ФП082
ФП083
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Х002
Пипета

Опис:
Израђена од стакла, са ознаком: 
волумен / запремнина 10 ml, 
дужина 11 cm.

Х005
Левак

Димензије:
L 14; Ф 8 cm
Опис:
Левак је израђен од стакла за 
прецизно уношење / сипање 
течности.

Х008
Ерленмајер  
(250 ml)

Димензије:
L 13; Ф 9 cm
Опис:
Израђен од стакла, без шлифа, са 
ознаком за волумен / запремнину: 
250 ml.

Х001
Епрувете

Димензије:
L 16; Ф 1,6 cm
Опис:
Епрувете су израђене од стакла.

Х004
Спојени  
судови

Димензије:
17х17х10 cm
Опис:
Апаратура од 4 спојена суда, 
израђених од стакла.

Х007
Часовно / сатно стакло

Димензије:
Ф 8 cm
Опис:
Стакло за мешање смеша код 
хемијских реакција.

Х003
Бирета

Димензије:
L 75; Ф 2 cm
Опис:
Стаклена, обележена цев са чепом 
на доњој страни, са обележеном 
скалом до 100 ml.

Х006
Шпиритусна
лампа

Димензије:
L 10; Ф 8 cm
Опис:
Шпиритусна лампа, израђена од 
стакла.

Х009
Стаклена 
чаша 
(250 мл)

Димензије:
L 9; Ф 7,5 cm
Опис:
Стаклена чаша за течност са 
ознаком за волумен / запремнину: 
250 ml.
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Х010
Троугласта  
чаша (250 ml)

Димензије:
L 9; Ф 7,5 cm
Опис:
Направљена од висококвалитетног 
стакла, са обележеном скалом: 250 
ml.

Х014
Полица за епрувете – 
пластична  
(са 6 рупа)

Димензије:
10х16х6 cm
Опис:
Полица за епрувете, израђена од 
пластике. Има један ред са шест 
рупа.

Х017

Кашичица за  
хемикалије  
(пластична)

Димензије:
L 16 cm
Опис:
Кашичица за хемикалије, израђена 
од пластике, отпорна на хемикалије.

Х012
Мензура
(100 мл)

Димензије:
L 25; Ф 3 cm
Опис:
Мензура je израђена од стакла, са 
обележeном скалом: 100 ml.

Х013
Полица за епрувете  
– дрвена (са 12 рупа)

Димензије:
15х20х7 cm
Опис:
Израђена од дрвета. Има два реда 
са по шест рупа.

Х016

Полица за епрувете – 
алуминијумска  
(са 30 рупа)

Димензије:
8х28х9 cm
Опис:
Полица за епрувете, израђена од 
алуминијума. Има три реда са по 
десет рупа.

Х011
Суд за течност

Димензије:
L 26; Ф 13 cm
Опис:
Израђен од стакла, са капацитетом 
до 2 l.

Х015
Полица за епрувете – 
пластична (са 12 рупа)
 
Димензије:
32х10х6 cm
Опис:
Полица за епрувете, израђена од 
пластике. Има дванаест рупа.

Х018

Кашичица за  
хемикалије  
(метална)

Димензије:
L 20 cm
Опис:
Кашичица за хемикалије, израђена 
од метала, отпорна на хемикалије.
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Х021
Модел  
молекула

Димензије:
30х23х4 cm
Опис:
Састављен од 50 лоптица у 5 
боја и 40 штапића за везу између 
њих, ради визуелног упознавања 
структуре молекула. Израђен од 
пластике. Пакет: сигурносна кутија.

Х024
Дестилатор  
воде

Димензије:
45х18х10 cm
Опис:
Сет садржи шпиритусну лампу са 
димензијама 13х10 cm, Либигов 
кондензатор са дужином 20 cm, 
ерленмајер од 250 ml, тиквицу за 
фракциону дестилацију од 500 ml и 
тиквицу за дестилат од 250 ml.

Х019

Х020

Штипаљка за епрувете 

Димензије:
18х3х1 cm
Опис:
Израђена од дрвета.

Модел атома  
у 3D

Димензије:
висина 43 cm, пречник 30 cm
Опис:
Модел атома у 3D где се могу 
видети језгро и електронски 
омотач, као и најмање честице: 
протони, неутрони и електрони. 
Израђен од пластике.

Х022

Х023

Кутија са минералима 

Димензије:
19х12х3 cm
Опис:
Збирка са 20 различитих врста 
минерала. Пакет: сигурносна кутија.

Уређај за  
електролизу 

Димензије:
19х10 cm
Опис:
Уређај је састављен од стаклене 
цеви са проширењем у горњем 
делу и од две стаклене цеви са 
обележеном скалом до 30 ml на 
чијем дну се налазе две електроде; 
има пластичну подлогу. Уређај ради 
на 12 V.

Х026

Х027
Држач за хемијске  
посуде за  
експерименте

Димензије:
50х21 cm
Опис:
Држач са 4 мањих држача за 
лабораторијске посуде, израђен 
од метала; постављен на подлогу, 
израђену од пластике или од 
еквивалентног материјала.

Кипов уређај  
(250 ml)

Опис:
Кипов уређај је врста комплексне 
лабораторијске керамике. Служи 
за контролисану производњу 
малих количина гаса, најчешће 
водоника и угљен-моноксида.

Х028
Хофманов  
уређај за електролизу

Опис:
Уређај за електролизу воде. 
Састоји се од три стаклене цеви. 
Унутрашњи цилиндар има отвор 
на врху ради додавања воде и 
јонског сједињења за побољшање 
спроводљивости.
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Х030
Аналогна вага

Димензије:
12х20х8 cm
Опис:
Аналогна вага служи за 
мерење материја код хемијских 
експеримената, са масом до 100 g.

Х033
Пипета

Димензије:
L 11 cm
Опис:
Израђена од стакла, са ознакама 
волумена / запремнине од 10 ml и 
дужином 11 cm.

Х029
Аван и тучак

Димензије:
пречник 100 mm, капацитет 130 ml
Опис:
Аван и тучак су израђени од 
порцелана.

Х036
pH лакмус

Опис:
pH лакмус за опредељивање pH-
вредности раствора. Кутија са 100 
листића дугих 50 mm и широких 7 
mm.

Х034

Х035

Црвени  
лакмус

Опис:
Лакмус црвене боје за приказивање 
алкалног раствора. У алкалном 
раствору, црвена лакмуса хартија 
поплави. Кутија са 100 листића 
дугих 50 mm и широких 7 mm.

Плави лакмус 

Опис:
Лакмус плаве боје за приказивање 
киселинског раствора. У 
киселинском раствору, плава 
лакмус хартија поцрвени. Кутија 
са 100 листића дугих 50 mm и 
широких 7 mm.

Х031
Тегови за вагу  
са укупном  
тежином 500 g

Димензије:
13х8х8 cm
Опис:
Прибор од седам тегова: 10 g, 
2х20 g, 50 g, 2х100 g, 200 g и једне 
пластичне пинцете за преношење 
тегова. Пакет: пластична кутија.

Х032
Метални троножац

Димензије:
18х13 cm
Опис:
Метални троножац за експерименте 
у хемији.

Х037
Филтер папир

Димензије:
пречник 125 mm
Опис:
Папир за филтрирање, спакован у 
кутији – 100 листића.
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Х041
Бушилица  
за запушаче

Опис:
Сет од 15 бушилица за запушаче, 
са различитим величинама, које 
се користе за прављења рупа на 
запушачима.     

Х039
Петријева шоља

Димензије:
Ф 9 cm
Опис:
Израђена од пластике.

Х040
Сет запушача са једним 
отвором, са два отвора

Опис:
Сет од 50 запушача, са 5 различитих 
димензија, израђених од гуме, 
пречника 10 mm.

Х042 Х043

Х044

Четка за епрувете  
димензије 200х100х20 mm

Опис:
Четка за унутрашње прање 
епрувета, са димензијама 
200х100х20 mm.

Четка за епрувете  
димензије 240х120х25 mm

Опис:
Четка за унутрашње прање 
епрувета, са димензијама 
240х120х25 mm.

Четка за епрувете димензије 
280х140х30 mm

Опис:
Четка за унутрашње прање 
епрувета, са димензијама 
280х140х30 mm.

Х045
Термометар
 
Опис:
Лабораторијски термометар за 
мерење температуре средине 
(медијума). Мери температуре у 
интервалу од –100ºC до 100ºC, са 
тачношћу од 1ºC.

Х038
Азбестна
мрежа

Димензије:
10х10 cm
Опис:
Азбестна мрежа за равномерно 
распредељивање топлоте 
предмета.

Х046
Фелингов реагенс  
1 од 100 ml
 
Опис:
Фелинг реагенс 1; паковање – 
стаклена боца од 100 ml.
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Х048
Амонијум- 
хидроксид 1.000 ml

Опис:
Паковање – стаклена боца од 1 l. 
Минимум 25% раствора.

Х051
Натријум- 
нитрат 250 g

Опис:
Паковање – минимум 250 g.

Х047
Фелингов реагенс  
2 од 100 ml
 
Опис:
Фелинг реагенс 2; паковање – 
стаклена боца од 200 ml.

Х050

Глукоза

Опис:
Паковање – пластична боца од 500 g.

Х049
Натријум- 
хидроксид 1.000 g

Опис:
Паковање – пластична боца од 1 kg.

Х052

Х055

Х056
Х057

Х053

Формалин 35 % 100 мл

Опис:
Формалин 35%. Паковање – 
стаклена боца од 100 ml.

Заштитне наочаре

Опис:
Направљене од безбојне пластике 
отпорне на ударце. Могу да се носе 
преко диоптријских наочара.

Кристална решетка CO2

Опис:
Модел који помаже у изучавању 
структуре кристалне решетке CO2.

Магнезијумова трака

Димензије:
25 g, ширина 4 mm
Опис:
Магнезијум за чистоћом 99%.

Стипса 250 гр

Опис:
Алуминијум калијум-сулфат, 
паковање од 250 g.

Х054
Фенолфталеин 1% раствор 
100 ml

Опис:
Паковање – стаклен боца од 100 
ml, 1% фенолфталеина.

ХП055

Периодни 
систем  
елемената 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
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Ковалентна 
веза 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Знаци 
опасности 
код 
хемијских 
супстанци 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Правила 
безбедности 
у лабо-
раторији 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Симболи 
хемијских 
елемената 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Изомерија
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Јонска 
веза 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Релативна 
атомска 
маса
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

ХП057
ХП058

ХП059
ХП060

ХП061

ХП062

ХП063

ХП056
Алкани
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
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М001 М002 М003

М004

М007 М008 М009

М005 М006

Дрвени једнакостранични 
троугао 60х60 cm

Опис: 
Троугао са дршком, израђен од 
дрвета, лењир који мери дужину 
до 60цм. За цртање правих линија 
и углова од  45° и 90°. 

Дрвени шестар

Опис:
Шестар израђен од дрвета, са 
дужином кракова од 50 cm.

Пластичан 
неједнакостранични 
троугао

Опис:
Троугао са дршком, израђен од 
пластике, лењир који мери дужину 
до 60 cm. За цртање правих линија 
и углова од 30º, 60º и 90º.

Дрвени угломер

Опис:
Угломер са дршком, израђен од 
дрвета, са скалом на којој су угаони 
степени и са лењиром дужине од 50 
cm.

Пластични угломер

Опис:
Угломер са дршком, израђен од 
пластике, са скалом на којој су 
угаони степени и са лењиром 
дужине од 50 cm.

Дрвени лењир 100 cm

Опис:
Лењир са дршком, израђен од 
дрвета, мери дужине до 100 cm.

Пластични лењир 100 cm

Опис:
Лењир са дршком, израђен од 
пластике, мери дужине до 100 cm.

Пластичан 
једнакостранични троугао

Опис:
Троугао са дршком, израђен од 
пластике, лењир који мери дужину 
до 50 cm. За цртање правих линија 
и углова од 45º и 90º.

Дрвени неједнакостранични 
троугао 45х50 cm

Опис:
Троугао са дршком, израђен од 
дрвета, лењир који мери дужину до 
50 cm. За цртање правих линија и 
углова од 30º, 60º и 90º.
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М010

М013

М016 МП017 МП018

М014 М015

М011

М012

Пластични шестар

Опис:
Шестар израђен од пластике, са 
дужином кракова од 50 cm.  

Дрвена геометријска тела

Opis:
Сет геометријских тела: пирамида, 
ваљак, купа, лопта, призма, коцка 
и квадар. Израђени од дрвета, са 
висином и ширином тела 150 мм.

Математички сет

Опис:
Математички сет садржи: 
неједнакостранични троугао 
(са лењиром дужине од 60 cm), 
једнакостраничан троугао (са лењиром 
од 50 cm), лењир (од 100 cm), шестар 
(са дужином кракова 50 cm) и угломер 
(са лењиром од 50 cm). Израђени од 
пластике.

Жичана геометријска тела

Опис:
Сет геометријских тела: пирамида, 
ваљак, купа, квадар, лопта, призма 
и коцка. Израђени од жице 
дебљине 3 mm и висине и ширине 
тела 150 mm.

Модел за релацију купа / 
ваљак

Димензије:
висина L 10 cm; пречник Ф 10 cm
Опис:
Модел за релацију купа / цилиндра, 
израђен од пластике.

Венов
дијаграм
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Разломци  
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Модел купe

Димензије:
20х20х9 cm
Опис:
Модел купа са 4 пресека (круг, 
елипса, хипербола, парабола) са 
пречником 10 cm и висином 10 cm.

Мала дрвена 
геометријска тела    
Димензије:
18х11х8 cm
Опис:
Сет геометријских тела: пирамида, 
квадар, лопта, купа и коцка за 
добијање јасне слике у простору. 
Израђени од дрвета. Пакет: кутија.
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МП019

МП022
МП023

МП020

МП021Круг, 
кружни  
лук,  
кружни 
исечак 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Особине 
троуглова 
и других 
многоуглова 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Квадрат, 
право-
угаоник, 
ромб, 
парале-
лограм 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Трапез, 
делтоид, 
многоугао, 
шестоугао 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.

Троугао 
и врсте 
троуглова 
(постер)

Димензије:
100х70 cm
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.



ГЕОГРАФИЈА
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА

www.eduedu.rs

EDU&EDU

тел: +381 69 606 814
        +381 69 606 854



ГЕОГРАФИЈА

48

Г001

Г006

Г007
Г008

Г003

Г004

Србија
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:450.000
Мапа је за школе, организације или било 
кога коме је потребна карта која приказује 
физичке одлике Србије.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском 
скалом). Текстови на мапи могу бити на 
српском језику (ћирилици или латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.

Балканско полуострво
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:2 800.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта која 
приказује физичке одлике Балканско 
полуострво.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском 
скалом). Текстови на мапи могу бити 
на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 120х100 cm.

Западни Балкан
Тип: Ауто карта
Размер: 1:550.000
Аутокарта Западни Балкан је тачније 
речено аутокарта Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Србије, Црне 
Горе и Македоније. Карта је урађена 
применом најсавременијих картографских метода уз потпуно 
коришћење компјутерске технике. Приказивање сваке државе 
различитом бојом, као и комбинације са јачим тоном сенки 
рељефа дало је карти савремен дизајн и велику прегледност. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 145х125 cm.

Централни Балкан
Тип: Ауто карта
Размер: 1:700.000
Мапа детаљно приказује цео 
регион централног Балкана Босну и 
Херцеговину, Републику Србију, Црну 
Гору, Северну Македонију и Албанију.
Ова мапа, корисна и једноставна 
за употребу, са легендом датом на 
српском, немачком и енглеском 
језику, чини је идеалним средством за 
организацију, праћење и визуализацију ваших активности! 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 120х100 cm.

Србија
Тип: Административна карта
Размер: 1:420.000
Ова тематска мапа представља Републику 
Србију подељену на управне округе и 
јединице локалне самоуправе (општине).
Сваки округ је представљен посебном 
бојом док је општина која припада том 
округу у нијанси те боје. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 125х100 cm.

Босна и Херцеговина
Тип: Школска карта
Размер: 1:350.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта 
која приказује физичке одлике 
БиХ.
Рељеф је представљен 
вишебојно, комбинацијом геометријских и пластичних боја 
(хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 120х110 cm.

Србија
Тип: Ауто карта
Размер: 1:420.000
Ауто карта Србије је ново издање, 
савршеног дизајна, урађена применом 
најновијих картографских достигнућа 
и компјутерске технике. Њена размера, 
склад боја и уметнички урађене сенке 
рељефа омогућава сваком кориснику 
да брзо дође до жељене информације. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 125х100 cm.

Босна и Херцеговина
Тип: Ауто карта
Размер: 1:350.000
Ауто карта БиХ је ново издање, савршеног 
дизајна, урађена применом најновијих 
картографских достигнућа и компјутерске 
технике. Њена размера, склад боја 
и уметнички урађене сенке релјефа 
омогућава сваком кориснику да брзо дође 
до жељене информације. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 120х100 cm.

Г002

Г005
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Г015 Г016

Г009
Г010

Африка
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:6 700.000
Мапа је за школе, организације или било 
кога коме је потребна карта која приказује 
физичке одлике Африке.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском 
скалом). Текстови на мапи могу бити на српском језику 
(ћирилици или латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х120 cm.

Азија
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:9 300.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта која 
приказује физичке одлике Азије.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници).  
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х140 cm.

Средоземље
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:3 000.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта која 
приказује физичке одлике Средоземље.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском 
скалом). Текстови на мапи могу бити на српском језику 
(ћирилици или латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 150х100 cm.

Европа
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:5 000.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта која 
приказује физичке одлике Европе.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и 
пластичних боја (хиспометријском 
скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.

Европа
Тип: Ауто карта
Размер: 1:3 700.000
Аутокарта Европе представља спој 
аутокарте и политичке карте у једну 
целину. Управо то својство јој даје широку 
употребну вредност. Добар избор боја и 
њихов правилан распоред као и дискретно 
уштампане сенке рељефа учинили су карту 
прегледном и пријатном за око корисника.  
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 110х100 cm.

Југоисточна Европа
Тип: Ауто карта
Размер: 1:1 000.000
Ауто карта Југоисточне Европе је карта 
малог формата а широке територије 
картирања. Поред земаља овог 
региона обухвата и западну Турску. То 
је постигнуто применом одговарајуће 
размере и обостране штампе. Иако спада 
у ситноразмерне карте комбинација јасно уочљивих симбола 
благе позадине и умерених сенки рељефа допринела је да 
карта буде изузетно прегледна и једноставна за коришћење. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 150х140 cm.

Војводина
Тип: Ауто карта
Размер: 1:150.000
Аутокарта Војводине је врло 
квалитетно картографски обрађена 
и садржајно богата карта. Својим 
дизајном и прегледношћу приказаног 
садржаја просто плени поглед корисника. Карта је ажурирана 
у складу са најновијим променама и приказује право стање на 
терену. Поред детаљно обрађене путне мреже, као основног 
елемента њеног садржаја на карти су приказани и бројни 
други елементи који употпуњују њен квалитет.
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 160х140 cm.

Европа са поштанским 
бројевима
Тип: Ауто карта
Размер: 1:2 600.000
Ауто карта Европе са поштанским 
бројевима (Шпедитерска аутокарта 
Европе): Карта намењена 
шпедитерским и транспортним 
предузећима, димензија омогућава 
лако проналажење локација по 
Европи према задатом поштанском броју.
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 170х140 cm. 

Г011

Г013 Г014

Г012
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Г017

Г019 Г020

Г021

Г023
Г024

Г022

Г018
Северна Америка
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:8 500.000
Мапа је за школе, организације или било 
кога коме је потребна карта која приказује 
физичке одлике Северне Америке.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и пластичних 
боја (хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.

Океанија
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:13 700.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта која 
приказује физичке одлике Океаније.
Рељеф је представљен вишебојно, комбинацијом 
геометријских и пластичних боја (хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.

Свет
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:28 500.000
Мапа је за школе, организације или 
било кога коме је потребна карта 
која приказује земље и континенти.
Рељеф је представљен вишебојно, комбинацијом 
геометријских и пластичних боја (хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници). 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.

Свет
Тип: Политичка карта
Размер: 1:28 500.000
Политичка карта света комбинује 
две мапе у једној. Поред рељефа, 
на мапи су приказане границе држава. Све државе су обојене 
у различитим бојама. Текстови на мапи могу бити на српском 
језику (ћирилица или латиница) као и на енглеском језику. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 150х100 cm.

Нови Сад
Тип: План града
Размер: 1:10.000
План Новог Сада је савремен 
план града која верно представља 
целокупан садржај града и његове 
шире околине. Захваљујући 
примени најновијих картографских искустава и метода, као и 
комплетној компјутерској обради план је привлачног дизајна, 
велике прегледности и богатог садржаја. На плану су јасно 
обележени делови града са припадајућим улицама. 
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 200х100 cm.

Ниш
Тип: План града
Размер: 1:7.500
План града Ниша је савремен 
план града која верно представља 
целокупан садржај града и његове шире околине. Захваљујући 
примени најновијих картографских искустава и метода, као и 
комплетној компјутерској обради план је привлачног дизајна, 
велике прегледности и богатог садржаја. На плану су јасно 
обележени делови града са припадајућим улицама. Материјал 
за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на савијање и 
хабање.
Димензије: 180х90 cm.

Београд
Тип: План града
Размер: 1:15.000
План Београда је најновији план града 
са приградским насељима допуњен свим 
променама насталим у граду и његовој 
широј околини. Правилан избор боја као 
и врсте и величине слова дао је плану 
савремени дизајн и изузетну прегледност. 
На насловној страни је приказан Београд са јасно уочљивим 
саобраћајницама и важним објектима, списак улица са 
бројчано-словним индексима.
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 150х100 cm.

Јужна Америка
Тип: Физичко-географска карта
Размер: 1:6 100.000
Мапа је за школе, организације или било 
кога коме је потребна карта која приказује 
физичке одлике Јужне Америке.
Рељеф је представљен вишебојно, 
комбинацијом геометријских и пластичних 
боја (хиспометријском скалом).
Текстови на мапи могу бити на српском језику (ћирилици или 
латиници).
Материјал за израду: ПВЦ банер платно 440г/м2, отпорно на 
савијање и хабање.
Димензије: 140х100 cm.
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Г053

Светлећи глобус 
историјски/антички
Технички опис: Светлећи 
политички глобус са јаком 
структуром и са златном 
основом. Језик – српски, са 
ефектима античке поморске карте. Сијалица ја заменљива.
Димензије: висина 42 cm и пречник 30 cm.

Г054
Велики светлећи глобус
физичко-политички 
Технички опис: Светлећи 
физичко-политички глобус са 
јаком структуром и са плавом 
основом. Без осветљења је 
физички глобус, осветљен је политички глобус. Сијалица ја 
заменљива.
Димензије: висина 42 cm и пречник 30 cm.

Светлећи глобус
физичко-политички
пиши-бриши

Технички опис: Светлећи физичко-
политички глобус са јаком 
структуром и са плавом основом, 
обавијен фолијом на којој се може 
писати фломастером. Без осветљења је физички глобус, 
осветљен је политички глобус. Језик – српски. Сијалица ја 
заменљива.
Димензије: висина 42 cm и пречник 30 cm.

Г055

Велики светлећи глобус
дечји, ЗОО

Технички опис: Светлећи глобус на пластичној основи. Језик – 
српски. Приказане су слике животиња широм света.
Димензије: висина 42 cm и пречник 25 cm.

Г056

Г058
Индукциони 
глобус
Технички опис: Индукциони 
глобус, пиши-бриши. 
Приказане су контуре 
копнене површине и хидрографска мрежа света.
Димензије: висина 30 cm и пречник 20 cm.

Г061
Модел
Сунце – Земља – Месец
Технички опис: Модел за демонстрацију кретања Сунца, 

Земље и Месеца. Користи се и за одређивање годишњих доба. 
Израђен од метала и пластике.

Г062
Курвиметар
Употреба: Користи се за мерење дужине кривих линија на 
картама/мапама.
Технички опис: Израђен од стакла и пластике.
Димензије: 10х5 cm.

Г063
Компас
Употреба: Служи за одређивање страна света.
Технички опис: Израђен од пластике.
Димензије: Ф 10 cm.
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Г064
Компас

Употреба: Служи за одређивање страна света.
Технички опис: Израђен од пластике.
Димензије: Ф 10 cm.

Г065
Метални 
компас
Употреба: Служи за одређивање страна 
света.
Технички опис: Израђен од метала 
са држачем за палац, са лупом и 
поклопцем. На поклопцу постоји отвор 
са танком жицом преко које се могу 
лоцирати предмети у порстору.
Димензије: Ф 4 cm.

Г066
Телескоп

Опис: Висококвалитетни телескоп који 
омогућује посматрање неба ноћу. Има 
комплетан опсег окулара и омогућује 
увећање моћи видљивости.
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И001

И003

И006

И009

И004

И007

И010

И005

И008

И011

И002
Развој Египта -
Стари век

Месопотамија -
Стари век

Прве германске државе  -
Стари век

Словени у  VII веку  -
Средњи век

Грчка и персијски ратови -
Стари век

Византија у време цара 
Јустинијана -
Средњи век

Крсташки ратови -
Средњи век

Сеоба народа -
Стари век

Арабљани у средњем веку -
Средњи век

Србија Стефана Немање и 
Стефана Првовенчаног -
Средњи век

Персија и Кина -
Стари век
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И012

И015

И018

И021

И013

И016

И019

И022

И014

И017

И020

И023

Држава кнеза Лазара и 
Косовски бој -
Средњи век

Европа у  XVI веку -
Нови век

Југоисточна Европа 
средином  XIX века -
Нови век

Србија у I св. рату -
Савремено доба

Европа у  XV веку -
Нови век

Наполеонова освајања -
Нови век

Балкански ратови -
Савремено доба

Европа између два рата 
Савремено доба

Велика географска открића -
Нови век

Европа после Бечког 
конгреса -
Нови век

I св. рат-
Савремено доба

II св. рат у Европи и Африци 
Савремено доба
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И024 И025
Завршне ратне операције -
Савремено доба

Европа после II св. рата-
Савремено доба



ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
НАСТАВНА СРЕДСТВА И ПОМАГАЛА

www.eduedu.rs

EDU&EDU

тел: +381 69 606 814
        +381 69 606 854



ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

58

С001
С003

С004

С005

С006

С007
С008 С009

С010 С013С012

С002

Гумена лопта за фудбал  
Welstar
Опис: Лопта за фудбал израђена од 
гуме. Обим 680-700 mm. Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима.

Лопта за футсал  
Select Samba
Опис: Лопта за футсал израђена од 
TPU материјала. Обим 620-6400 
mm. Тежина: 400-440 g. 

Кожна лопта за  
фудбал, Select Numero 10
Опис: Лопта за фудбал израђена 
од синтетичке коже, ручно шивена. 
Величина 5. Намењена за играње у 
сали и на отвореним теренима.  
Fifa quality Pro certificate.

Кожна лопта за  
фудбал Select Contra 
Опис: Лопта за фудбал израђена од 
синтетичке коже. Намењена за играње 
у сали и на отвореним теренима.  
Fifa quality certificate.

Гумена лопта за рукомет 
Fox
Опис: Лопта за рукомет израђена од 
гуме. Обим 520-550 mm. Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима. 

Лопта за  
рукомет  
Select Keto
Опис: Лопта за рукомет израђена 
од синтетичке коже. Величина 1. 
Тежина: (300-320 g). Намењена 
за играње у сали и на отвореним 
теренима. 

Лопта за  
рукомет, Select  
Mundo 
Опис: Лопта за рукомет израђена 
од синтетичке коже, ручно шивена. 
Величина 2. Намењена за играње у 
сали и на отвореним теренима.

Гумена лопта  
за кошарку Welstar 

Опис: Лопта за кошарку израђена од 
гуме. Величина 7.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима.

Лопта за кошарку  
Gala New York

Опис: Лопта за кошарку израђена од 
синтетичке коже. Величина 7.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Лопта  
за одбојку  
Welstar
Опис: Лопта за одбојку израђена од 
гуме. Величина 5.
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Лопта  
за одбојку  
Gala-Relax 10
Опис: Лопта за одбојку израђена 
од синтетичке коже. Величина 5 
Намењена за играње у сали и на 
отвореним теренима. 

Кожна лопта  
за одбојку  
Gala Pro-Line 
Опис: Лопта за одбојку израђена од 
синтетичке коже. Обим 650-670 mm. 
Тежина: 260-280 g. Намењена за 
играње у сали. FIVB certificate.

С014
Медицинска  
лопта – 1 kg   
Опис: Медицинска лопта – израђена 
од гуме. Тежина: 1 kg. Пречник: Ф 12 
cm.

С016
Медицинска лопта  
– кугла 2 kg  
Опис: Медицинска лопта – кугла 
израђена од гуме. Тежина: 2 kg. 
Пречник: Ф 16 cm.

С017
Пумпа за лопте
Опис: Пумпа од метала и пластике за 
лопте, за пумпање свих типова лопти.
Димензије: 25 cm
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С020С019

Судијска пластична 
пиштаљка 
Опис: Судијска пиштаљка израђена од 
пластике са врпцом за врат.

Пластична пиштаљка са 
врпцом
Опис: Пиштаљка израђена од 
пластике са врпцом за врат.

С021
Штоперица  
Опис: Дигитална штоперица са 
стандардним екраном, мери 
пролазно и протекло време. 
Израђена од пластике.
Димензије: 60х60 mm.

С022 С023
Рекети за стони тенис (пар)
Опис: Сет од два рекета од дрвета 
обложена гумом. Спакован у заштитну 
амбалажу. 
Димензије: 27х15х1 cm.

Лоптица за  
стони тенис  
Опис: Лоптице израђене од пластике.
Димензије: пречник 40 mm.
Тежина: 2,4-2,6 g.

С024
Мрежа са  
држачима за стони  
тенис
Опис: Сет: два метална држача 
за мрежу, мрежа израђена од 
еластичних PVC нити, затезачи за 
сто.
Димензије: 180х14,5 cm.

С025

Рекети за  
бадминтон (пар)
Опис: Сет од два рекета од метала. 
Спакован у заштитну амбалажу.
Димензије: 70х22 cm. 

С026

Лоптице за  
бадминтон
Опис: Израђене од пластике. Сет од 
10 лоптица.

6,1 m

0,7 m

С027
Мрежа  
са бадминтон (сет)  
Опис: Мрежа за бадминтон израђена 
од полипропилена дебљине до 3 mm, 
два челична држача висине 170 mm, 
са пречником 15 mm.

С018
Мрежа за  
чување лопти  
Опис: Мрежа за чување до 5 лопти 
(димензије од 749 до 762 mm), 
израђена од полипропилена, 
дебљине 3 mm и са узицом за 
везивање.

С028

С029

С030

Гумена вијача  
за скакање
Опис: Уже је челична сајла обложена 
гумом, дужине 2,5 метра. Уже има 
пластичне ручке обложене сунђером. 
Дужина једне ручке 10 cm. Пречник 
сајле Ф 3 mm.

Гумена вијача за скакање са 
бројачем
Опис: Израђени од гуме, са бројачем 
скокова. 
Димензије: Дужина 2,5 m.

Душек  
Опис: Израђен од церадног и 
сунђерастог (регенерат) материјала, 
са тврдоћом 100 g. 
Димензије: 200х90х6 cm.

59
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С037
С038

С039

С040

С043

С044 С045

С042

С041

Мрежица  
за кошаркашки обруч  
Опис: Израђена од полипропилена 
дебљине 3 mm, дужине 400 mm. 
Могућност за постављање на све 
обруче.

Сто за  
стони тенис   
Опис: Сто од дрвета, заштићен PVC 
слојем, постављен на металне ногаре 
са точкићима, дебљине 20х20 mm, са 
пречником ф 75 mm и тежином 70 kg.
Димензије: 274х152х76 cm.

Стубови за  
одбојку   
Опис: Метални стубови (од 
челичних цеви) дебљине 4 mm. 
Димензије стубова: висина 300 
cm (250+50 cm), пречник ф 100 
mm, са металним кукицама за 
причвршћивање мреже.

Мрежа за  
одбојку   
Опис: Професионална мрежа за 
одбојку, израђена од полиестра 
дебљине ф 2 mm, са ширином поља 
коцки 12х12 cm. У горњем делу 
опшивена белом траком у којој се 
налази челична сајла дебљине ф 3 
mm. Димензије: 9,5х1 m.

Рипстол   
Опис: Рипстол за гимнастичке вежбе. 
Израђен од дрвета (јасен или буква).
Димензије: 260х100х15 cm.

Шведска клупа   
Опис: Шведска клупа за гимнастичке 
вежбе. Израђена од дрвета (јасен или 
буква), лакирана полиуретанским 
лаком.
Димензије: 400х25х35 cm.

Шведски сандук   
Опис: Професионални шведски 
сандук са могућношћу подешавања 
висине вађењем или додавањем 
делова.
Димензије: 150х110х50 cm.

Мрежа за  
рукомет (пар)   
Опис: Стандардна мрежа са 
димензијама 320х210х90/100 
cm, израђена од полипропилена 
дебљине 3 mm.

Рукометни гол   
Опис: Израђен од метала и дрвета. 
Оквир гола је израђен од вишеслојно 
лепљеног дрвета, заштићен црним 
емајл лаком.
Димензије: 200х300 cm, дрвени 
оквир дебљине 80 mm. Држач мреже 
израђен од челичних цеви од 10 mm, 
са димензијама дубине 880 mm у 
горњем и 1.300 mm у доњем делу.

С031

С034 С035 С036

С032

С033Душек  
Опис: Израђен од церадног и 
сунђерастог (регенерат) материјала, 
са тврдоћом 100 g. 
Димензије: 200х90х10 cm.

Клупа за стомачне вежбе  
Опис: Материјал израде је церадно 
платно са сунђером, тврдоће  100 g.
Димензије: 20х90х10 cm.

Стаклена табла за кош  
Опис: Професионална стаклена табла 
за кош.
Димензије: 180х105 cm.

Боскерска врећа  
Опис: Израђена од вешачке коже и 
сунђера, за вежбање удараца руком 
и ногом, са карикама за вешање на 
ланац.
Димензије: 200х90х10 cm.

Боксерске рукавице
Опис: Служе за ублаживање 
удараца приликом вежбања.

Обруч за кош 
Опис: Обруч за кош израђен од 
челика (ф 15 mm), са пречником ф 
450 mm, са кукицама за мрежицу.
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С046

С049 С050

С051

С052

С055

С056

С047 С048

Одскочна даска   
Опис: Одскочна даска за гимнастичке 
вежбе. Израђена од дрвета.
Димензије: 120х60х12 cm.

Козлић  
Опис: Козлић за гимнастичке вежбе. 
Ногаре су израђене од металних 
цеви са могућношћу подешавања, 
а седиште је обложено скајем или 
кожом.
Димензије: 150х63х33 cm.

Коњ за прескок
Опис: Професионални коњ за прескок 
за гимнастичке вежбе. Ногаре су 
израђене од металних цеви са 
могућношћу подешавања, а седиште 
је обложено скајем. Димензије: 
150х160х35 cm.

Хулахоп

Опис: Обруч који се окреће око 
струка, екстремитета или врата. 
Израђен од пластике.
Димензије: ф 80 cm, дебљине 3 cm.

Вага са 
висиномером
Опис: Вага са 
капацитетом мерења 
тежине до 120 kg и 
максималном висином 
мерења 200 cm. 
Механички ручни висински сензор. 
Димензија: платформа 40х50 cm.

Сунђер за доскок
Опис: Сунђер за доскок обложен 
церадним платном, са рупама за ваздух.
Димензије: 100х200х50 cm.

Сет за 
скок увис

Опис: Сет за скок увис је састављен 
од два држача висине 2,3 m и од 
алуминијумске летвице за прескок, 
дужине 4 метра.

Висока греда   
Опис: Висока греда за 
гимнастичке вежбе. Израђена 
од дрвета и металним деловима, 
пластифицираним гуменим 
навлакама.
Димензије: 500х13х120 cm.

Ниска греда   
Опис: Ниска греда за 
гимнастичке вежбе. Израђена 
од дрвета и металним деловима, 
пластифицираним гуменим 
навлакама.
Димензије: 390х40 cm.

С053
С054

Држач за 1 
хулахоп

Опис: Сет се 
састоји од држача 
и једног хулахопа. Реквизит намењен 
за вежбе координације, као и за 
комплексније вежбе.
Димензија: ф 80 cm.

Држач за 5 
хулахопа

Опис: Сет 
се састоји 
од држача и 
пет хулахопа. Реквизит намењен 
за вежбе координације, као и за 
комплексније вежбе.
Димензије: ф 80 cm.

С057 С058
Маркер 1 полулопта

Опис: Сет од 40 комада пластичних 
маркера за обележавање краја 
и почетка спортског терена и за 
организацију тренинга. Има облик 
полулопте са рупом у средини где 
се може поставити штап који би 
представљао препреку.
Димензије: висина 7 cm, пречник 19 cm.

Маркер 2 конус

Опис: Сет од 40 комада пластичних 
маркера за обележавање краја 
и почетка спортског терена и за 
организацију тренинга. Израђени 
од еластичног PVC материјала, без 
опасности од повреда зглоба при 
нехотичном доскоку на маркер. Има 
низак конусни облик.
Димензије: висина 5 cm, пречник 19 
cm.
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С064

С065
С066

Дечји падобран из 8 делова

Опис: Дечји падобран израђен од 
полиестера. Циљ овог падобрана 
је социјализација и заједничка игра 
деце. Деца треба да држе рубове 
падобрана и могу да трче у круг, да 
скачу, да чуче, да ходају...
Димензија: пречник 3 m.

Сет штафетних палица
Стартни блок

Опис: Сет од 4 штафетне палице.
Опис: Стартни блок. Комбинован за 
старт левом и десном ногом.

С059
Координациони кругови

Опис: Координациони 
кругови намењени за прескок, 
координацију, брзину, фитнес. 
Израда: тробојна.
Димензија: унутрашњи пречник 
43 cm.

С060
Координационе подесиве 
степенице 

Опис: Координационе подесиве 
степенице, израђене од чврсте 
индустријске гуме и силиконских 
препрека. Користе се за тренинг и 
вежбање координације, а уједно су 
и веома корисна опрема у фудбалу, 
рагбију, кошарци, рукомету. Лако се 
могу преклопити и носити са собом 
јер не захватају велики простор.
Димензије: ширина 42 cm, дужина 3 
m.

С061
Подесиви полигон

Опис: Подесиви 
полигон се састоји од 
24 мека елемента и 
1 подлоге. Погодан 
за децу и омогућује 
безбедно вежбање. Блокови са обе 
стране имају чворове за повезивање, 
па могу се спајати и комбиновати у 
складу са потребама.
Димензије: 2 m х 33 cm.

С062

Подесиви ПВЦ полигон

Опис: Подесиви полигон састављен 
од 114 елемената, израђених од 
пластике. Састав: 20 постоља, 70 
стубних елемената, 10 штапа од 60 
cm, 8 штапа од 100 cm и 6 штапа од 
160 cm. Могућност за комбиновање 
великог броја вежбовних активности.

С063
Дечји падобран из 4 дела

Опис: Дечји падобран израђен од 
полиестера. Циљ овог падобрана 
је социјализација и заједничка игра 
деце. Деца треба да држе рубове 
падобрана и могу да трче у круг, да 
скачу, да чуче, да ходају...
Димензија: пречник 1,6 m.

С067
С068

Препреке за 
прескок

Опис: Препреке за прескок 
израђене од чврсте пластике.
Димензије: 88х30 cm, 94х40 cm, 
100х50 cm, 106х60 cm.

Препреке за 
прескок – 
Јуниор

Опис: Препреке за прескок 
израђене од чврсте пластике.
Димензије: 20х60 cm, 25х67 cm, 
30х73 cm, 106х60 cm.
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Ш001 Ш002

Ш004 Ш005

Ш007

Ш010

Ш013

Ш011
Ш012

Ш008
Ш009

Ш006

Ш003
Зелена табла  
240х120 cm

Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 240х120 cm.

Магнетна зелена табла 
240х120 cm

Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 240х120 cm.

Магнетна зелена табла 
200х120 cm

Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 200х120 cm.

Бела табла 
240х120 cm 
Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 240х120 cm.

Бела табла 200x120 cm 
Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 200х120 cm.

Бела табла са дрвеним рамом 
45х60 cm

Опис: Бела табла урамљена дрвеним 
лајснама.
Димензије: 45х60 cm.

Флип-чарт табла са ногарама 
70х100 cm

Опис: Флип-чарт табла са ногарама.
Димензије: 70х100 cm.

Бела табла са дрвеним рамом 
60х90 cm

Опис: Бела табла урамљена дрвеним 
лајснама.
Димензије: 60х90 cm.

Бела табла са ногарама  
60х90 cm

Опис: Бела табла са ногарама.
Димензије: 60х90 cm.

Магнетна Бела табла 
200x120 cm    
Опис: Магнетна табла урамљена 
алуминијумским лајснама са држачем за 
сунђер.
Димензије: 200х120 cm.

Магнетна бела табла  
120х90 cm

Опис: Магнетна табла урамљена 
алуминијумским лајснама са држачем 
за сунђер.

Магнетна Бела табла 
240х120 cm  
Опис: Магнетна табла урамљена 
алуминијумским лајснама са држачем за 
сунђер.
Димензије: 240х120 cm.

Зелена табла  
200х120 cm
Опис: Урамљена алуминијумским лајснама 
са држачем за сунђер.
Димензије: 200х120 cm.

Ш017 Ш018

Плутана табла 30x45 см     
Опис: Плутана табла са дрвеним рамом.
Димензије: 30х45 cm.

Плутана табла 45x60 см     
Опис: Плутана табла са дрвеним рамом.
Димензије: 45х60 cm.
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Ш020 Ш021

Ш022
Ш026 Ш027

Ш019
Троножно платно за 
графоскоп 155х155 cm

Опис: Платно за графоскоп са ногарама.

Троножно платно за 
графоскоп 180х180 cm

Опис: Платно за графоскоп са ногарама.

LCD пројектор

Опис: За преузимање материјала из 
компјутера. Погодан за транспорт.

Сунђер за зелену таблу

Опис: Сунђер за брисање зелене табле.

Сунђер за белу таблу

Опис: Сунђер за брисање беле табле.

Плутана табла 60x90 см     
Опис: Плутана табла са дрвеним рамом.
Димензије: 60х90 cm.

Ш028
Рајснадле / иглице за 
плутану таблу 1/50

Опис: иглице за плутану таблу.

Ш032

Маркер за белу таблу

Опис: Маркер за белу таблу (комад), врх 
– 2 mm.

Ш033

Преносив 
3D-скенер

Опис: Преносив 
3D-скенер, скенира високом 
резолуцијом. Има две камере. 
Димензије снимљеног материјала: A4 и 
А3 формата. Повезује се са компјутером 
преко USB кабла.
Димензије: 150х150х220 mm.
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Ш016
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Ш036
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Р001

Р004

Р007

Р010

Р013

Р008

Р011

Р014

Р012

Р009

Р005

Р006

Р002

Р003

Вага за једнакост    
Опис: Служи за приказивање 
једнакости, мање, веће, сабирања, 
одузимања, множења. Израђена од 
пластике.
Димензије: 30х10х16 cm.

Модел – разломци    
Опис: Сет састављен од више 
разломних целина од 1 до 1/12, 
израђен од пластике. Пакет – 
пластична кутија.
Димензија: ф 20 cm

Модел коцке    
Опис: Модел за визуелно схватање 
једног кубика, са поделом поља од 1 
cm дужине.
Димензије: 11х11х11 cm.

Логичке плочице  
са врпцама за повезивање    
Опис: Сет од три врсте логичких 
плочица са врпцама за повезивање. 
Садржи 48 плочица у 2 величине и у 4 
боје. Израђен од пластике.
Димензије: 17х11х4 cm.

Танграм    
Опис: Игра – слагалица од седам 
комада у различним облицима од 
којих се састављају различите фигуре. 
Израђен од пластике, спакован у 
кутији.

Геометријске  
плочице    
Опис: Сет од пет типа геометријских 
плочица у различитим бојама. Сет 
садржи 60 геометријских плочица у 
две различите величине и дебљине од 
5 и 10 mm.
Димензије: 22х17х5 cm.

Двострана  
плоча за  
геометријске фигуре  
(Гео борд)    
Опис: Једна двострана плоча за 
формирање геометријских фигура са 
100 ластиша. Израђена од пластике.
Димензије: 14х14х1 cm.

Основни сет  
за магнетизам    
Опис: Служи за експерименте из 
области магнетизма.
Димензије: 14х4х11 cm.

Плоче за  
геометријске  
фигуре (сет од две плоче)     
Опис: Сет од две плоче за 
формирање геометријских фигура, 
са 10 ластиша. Израђен од пластике.
Димензије: 14х14х1 cm.

Коцке за  
повезивање  
(разне боје)    
Опис: Сет од 100 коцки за 
повезивање, у пет боја. Израђени од 
пластике.
Димензије: 2х2х2 cm.

Усправни бројач    
Опис: Састављен од металних 
штапића на пластичној подлози и 
са PVC лоптицама са јединицама, 
десетицама, стотицама и хиљадама.
Димензије: 27х25х10 cm.

Геометријска 
тела од пене 
EVA    
Опис: Сет геометријских тела: 
пирамида, цилиндар, купа, лопта, 
призма и коцка за добијање јасне 
слике у простору. Израђен од пенe 
EVA; пакет – кутија.
Димензије: 22х22х8 cm.

Демонстрациони сат     
Опис: Едукативно средство са којим 
деца лакше науче да користе сат. 
Израђен од пластике.
Димензија: пречник ф 28 cm.

Геометријски сет за 
одређивање површине тела     
Опис: Сет од 8 геометријских 
тела са површином, волуменом/
запремнином и периметром/
обимом. Израђен од пластике.
Димензије: 44х22х10 cm.

Р020
Вага за 
течност 
и тежину    
Опис: Вага за упоређивање масе 
течности и чврстих тела.
Димензије: 33х10х9 cm.
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РП051
Свет  
(животиње) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Садржина: На карти је представљено 
специфично животињско царство у 
свету.
Димензије: 100х70 cm.

РП054
Слова – 
штампана 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП053
Основне боје 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП055 РП056
Множење 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Дељење (постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП058
Кружење воде у 
природи  
(постер) 
   
Технички опис: Штампа 
– колор на папиру 
150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП059
Раскрсница 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП061

РП060

Обележена 
раскрсница 
(постер) 
   
Технички опис: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Саобраћајни 
знаци (сет од 4 
постера)
   
Технички опис: Штампа 
– колор на папиру 
150 g/m2, двострано 
пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Садржина: Сет од четири постера са 
саобраћајним знацима.
Димензије: 100х70 cm.

РП062
Необележена  
раскрсница  
(постер)
   
Технички опис: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП063
Саобраћајна 
средства (постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП064
Аутобуска  
станица  
(постер)
   
Технички опис: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП065
Аеродром 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП066

Железничка 
 станица (постер)
   
Технички опис: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП067
Занати и 
занатлије 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.
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РП068 РП069
РП070

РП071

Пролеће  
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Воће и поврће 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Лето 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Превозна  
средства  
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Јесен  
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Домаће  
животиње  
(постер)
   
Технички опис: Штампа 
– колор на папиру 150 
g/m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Зима 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Дивље 
животиње 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП073

РП077

РП072 Чулни  
људски органи 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/
m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Домаће и  
дивље птице 
(постер)
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Годишња 
доба 
(постер) 
   
Технички опис: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

РП81

РП82
РП83

РП86
РП87

РП84

РП85

РП078

Соба и  
намештај 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен 
пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Моје тело 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Шумски 
екосистем
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.

Пирамида 
правилне 
исхране 
(постер) 
   
Технички опис: 
Штампа – колор на папиру 150 g/
m2, двострано пластифициран, 
причвршћен пластичним лајснама.
Димензије: 100х70 cm.
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АП001

АП004

АП007
АП008

АП005 АП006

АП002 АП003

Правилни 
глаголи
(постер)
Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Мере
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Везници 
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Погодбени 
начин 
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Придеви, 
предлози, 
глаголи 
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Директни и 
индиректни 
говор 
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Неправилни 
глаголи
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.

Глаголска 
времена 
(постер)

Техничка спец.: Штампа – колор 
на папиру 150 g/m2, двострано 
пластифициран, причвршћен пластичним 
лајснама.
Димензије: 70х100 cm.
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МУ001

МУ004

МУ007

МУ010
МУ011

МУ008

МУ009

МУ005

МУ006

МУ002 МУ003
Металофон
 
Опис: Музички 
инструмент, 
двооктавни за 
звучним опсегом 
g-g2. Израђен од 
пластике са металним плочицама у белој и 
црној боји, у двa симетрична реда и на два 
висинска нивоа.
Димензије: 37х18 cm

Кастањете, 
пар

Опис: Музички 
инструмент, 
пар. Израђене 
од пластике у округлом облику, погодне за 
држење у руци. Иду у пару и обе кастањете 
су повезане врпцом.
Димензија: ф 5,5 cm

Тик-тон 
дрвени 
(вуд блок)

Опис: Музички 
инструмент, израђен од дрвета са 2 
цилиндричне тубе.
Димензије: дужина 20 cm, ф 4 cm

Звончићи са 
дршком

Опис: Музички 
инструмент дугуљастог облика са 9 
звончића. Израђен од дрвета.
Димензије: дужина 20 cm, ф 4 cm

Мелодика

Опис: Музички инструмент који се састоји 
од клавијатуре и једне мале рупе која 
служи за дување устима.
Димензије: 45х10х4 cm

Триангл
 
Опис: Музички 
инструмент који се састоји од једне 
металне шипке увијене као троугао, а да се 
крајеви не додирују. Звук се добија помоћу 
металне удараљке.
Димензија: дужина 10 cm

Звончићи

Опис: Музички инструмент кружног 
облика са 10 звончића. Израђен од 
пластике.
Димензија: ф 7 cm

Чинеле, пар
 
Опис: Музички инструмент у облику 
тањира, иду у пару. Израђени од метала.
Димензија: ф 15 cm

Прапорац 
(звечке), 
пар

Опис: Музички инструмент, израђен од 
дрвета са 4 рупе за металне плочице.
Димензија: дужина 23 cm

Даире  
(тамбурин)
 
Опис: Музички инструмент округлог 
облика, са дрвеним обручем. По дужини 
обруча има 4 рупе где су уметнуте металне 
плочице.
Димензија: ф 17 cm

Звечке 
маракас, пар

Опис: Музички инструмент, пар. У горњем 
делу инструмента постоји проширење 
где се налазе ситни делови који дају 
специфичан звук маракас звечки.
Димензија: дужина 20 cm
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