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KATALOG PRODUKTÓW
WIOSNA/LATO

Dofinansowanie 0,4%
pracowni szkolnych
320 mln zł z subwencji oświatowej w programie dla
szkół podstawowych
•Strona informacyjna (str. 2, str.83)

Zielone pracownie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore..
•Pracownie przedmiotowe (str. 63)

Stołówka szkolna+
Przygotój swoją placówkę na program rządowy
kształtujący prawidłowe nawyki żywieniowe oraz
postawy prozdrowotne wśród dzieci.
•Wyposażenie stołówek i kuchni szkolnych (str. 71)

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Szanowni Państwo,
Ponad 1500 szkół w całej Polsce otrzymało w 2019 roku od
Ministerstwa Edukacji Narodowej kwoty subwencji na zakup pomocy
dydaktycznych. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne doświadczenie
wiemy, że część szkół miała problem z zakupem pomocy
dydaktycznych, w związku z czym zaistniał problem terminowego
rozliczeniem subwencji, czyli do końca roku kalendarzowego.
Nasza firma oferuje Państwu realizację całego zamówienia pomocy
dydaktycznych ujętych we wniosku.
Dzięki temu otrzymują Państwo:
•terminową realizację zamówienia w jednej firmie
•dostawę w wyznaczonym terminie
•płatność po dostawie
(możliwość indywidualnego ustalenia dogodnego terminu
płatności)
•24 miesiące gwarancji na zakupione pomoce
•dostawy bez dodatkowych kosztów
Realizacja zamówienia w naszej firmie zapewni Państwu terminowość
rozliczenia subwencji oraz gwarancję wysokiej jakości usług.
Jedyne co należy zrobić, to przesłać wykaz pomocy dydaktycznych
ujętych w Państwa wniosku na adres mailowy: ergotop@ergotop.pl
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Od początku działania naszej firmy,
staramy się zapewnić Państwu najwyższej jakości usługi.
Podążając za szybko rozwijającym się sektorem szkolnictwa, szukamy ciekawych
i nowatorskich rozwiązań z zakresu wyposażenia placówek edukacyjnych w wysokiej
klasy meble, pomoce, sprzęt interaktywny oraz nagłośnieniowy.
Zapewniamy montaż, serwis oraz profesjonalne szkolenia.
Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby oraz sugestie.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Właściciele oraz pracownicy.
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STOŁY

SZKOLNE i BIURKA
Nasza oferta stołów szkolnych zawiera różnorodne
rozwiązania zgodne z obowiązującymi normami oraz
Państwa wymaganiami. Nasze stoły są bezpieczne,
wygodne oraz praktyczne. Nie zapominamy o estetyce
proponując szeroką gamę kolorystyczną.
Stoły o stabilnej konstrukcji, właściwej wysokości z
blatami o zaokrąglonych rogach, to także niezbędne
wyposażenie stołówek szkolnych.

REKOMENDOWANY

KESSLER

Ławka wykonana z kształtownika 80x40 mm, dostępne rozmiary
regulowane 2-4, 3-5, 4-6, 5-7

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

1-os. reg.

700x500

209,00 zł

2-os. reg.

1300x500

259,90 zł
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STOŁY SZKOLNE

ERGO

Ławka wykonana z kształtownika 25x25 mm,
dostępne rozmiary od 2 do 7

TERA

Ławka wykonana z profilu owalnego 50x20
dostępne rozmiary reg. 2-4, 3-5, 4-6, 5-7

1-os.

129,90 zł

1-os. regulowana

199,90 zł

2-os.

139, zł

2-os. regulowana

229, zł

90

90

DANIEL

Ławka wykonana z profilu owalnego 50x20
mm, dostępne rozmiary reg. 2-4, 3-5, 4-6,
5-7
1-os. regulowana

187,90 zł

2-os. regulowana

208,00 zł

MAX I

Ławka wykonana z profilu owalnego 40x20
mm, dostępne rozmiary 5, 6
1-os.

179,00 zł

2-os.

194,00 zł

NIŻSZA CENA!

MAX

Ławka wykonana z rury stalowej Ø 32 mm,
dostępne rozmiary od 2 do 7 lub regulowane
2-4, 3-5, 4-6, 5-7

Ławka wykonana z rury stalowej Ø 32 mm,
dostępne rozmiary od 2 do 7 lub regulowane
2-4, 3-5, 4-6, 5-7

1-os.

700x500

134,90 zł

1-os.

700x500

174,50 zł

2-os.

1300x500

163, zł

2-os.

1300x500

209, zł

1-os. reg.

700x500

159,90 zł

1-os. reg.

700x500

224,90 zł

2-os. reg.

1300x500

189, zł

2-os. reg.

1300x500

249, zł

90

90

BANKO płaskie 1-os.

Solidny stelaż z profilu metalowego, farba
proszkowa, regulacj kąta blatu. Reg. 3-6.

90

90

Ławka wykonana z profilu owalnego 50x20
dostępne rozmiary reg. 3-6

205, zł

Blat laminat

235, zł

Blat MDF

235,00 zł

Blat MDF

295,00 zł

Solidny stelaż z profilu metalowego, farba
proszkowa, regulacji kąta blatu. Reg 3-6.
Blat MDF

285,00 zł

Ławka wykonana z rury stalowej Ø 25 mm,
dostępne rozmiary od 3 do 7
1-os.

700x500

129,50 zł

2-os.

1300x500

149,00 zł

1-os. reg.

700x500

169,00 zł

2-os. reg.

1300x500

185,90 zł

ASTRA

Stół szkolny wykonany z rury Ø 32
mm, malowany proszkowo, blat z płyty
laminowanej 18 mm, okleina PCV 2 mm.
1-os.

800x800

164,00 zł

2-os.

1200x800

231,00 zł

2-os.

1300x500

206,00 zł

2-os.

1300x800

315,00 zł

BANKO płaskie 2-os.

Blat laminat

00

BANKO regulowane 1-os.
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BOLEK

JUNIOR

00

BANKO regulowane 2-os.

Ławka wykonana z profilu owalnego 50x20
dostępne rozmiary reg. 3-6
Blat MDF

365,00 zł

Stoły świetlicowe

Stół wykonany z rury stalowej Ø 25 mm,
dostępne rozmiary od 2 do 7

ERGONOMIK B 1-os.

Ławka szkolna wykonana z rury Ø25,
malowana proszkowo obrzeże PCV 2 mm.

Wym. 800x800 mm

169,00 zł

Wym. 1200x800 mm

209,00 zł

Wym. 1800x800 mm

299,00 zł

ERGONOMIK B 2-os.

Ławka szkolna wykonana z rury Ø25,
malowana proszkowo obrzeże PCV 2 mm.

Rozmiar 2-7

129,00 zł

Rozmiar 2-7

149,00 zł

Regulowana roz. 3-7

169, zł

Regulowana roz. 3-7

185,90 zł

90
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STOŁY SZKOLNE
Nasz produkt jest przystosowany
dla dzieci niepełnosprawnych
(regulacja kąta nachylenia i regulacja wysokości)

KESSLER
Stół szkolny z regulacją wysokości i kąta nachylenia blatu, malowany proszkowo.
Blat z płyty laminowanej 28 mm, okleina PCV 2 mm Stół szkolny z regulacją
wysokości i kąta nachylenia blatu, malowany proszkowo. Blat z płyty laminowanej
28 mm, okleina PCV 2 mm Stół szkolny z regulacją wysokości i kąta nachylenia
blatu, malowany proszkowo. Blat z płyty laminowanej 28 mm, okleina PCV 2 mm.

Jakość

Bezpieczeństwo

Kolorowa okleina - bez dopłaty

Rogi zaokrąglone

1-os. reg.

700x500

209,00 zł

2-os. reg.

1300x500

259,90 zł

Rogi zaokrąglone

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

+39,00 zł

Tel. (74) 81 91 035
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STOŁY SZKOLNE

Stolik komputerowy

Stolik komp. EPSILON

Stolik komputerowy 1-os i 2-os..

Stolik komputerowy 1-os i 2-os..

1-os.

700x450 mm

264, zł

2-os.

1300x450 mm

336,00 zł

00

700x450 mm

567,00 zł

Biurko nauczyciela

Biurko wykonane z płyty melaminowanej 18 mm, szuflada i szafka zamykana na zamek
patentowy, okleina pcv 2 mm, standardowe kolory: buk, calvados.
1szafka

1200x500x760 mm

379,00 zł

2 szafki

1300x600x760 mm

449,00zł

Stoliki
KOMPUTEROWE
Biurka
NAUCZYCIELSKIE

Blat z płyty laminowanej 18mm. oklejonej
obrzeżem PCV 2mm. Malowany proszkowo.
Wym. 1200x500x760 mm

Biurko proste

Biurko proste z plyty melaminowanej 18mm
PCV 2 mm.
269,00 zł

Wym. 1300x500x760 mm

Kontenerek szafka

Kontenerek z kółkach z 3 szufladami i zamkiem
centralnym.
50x40x59 cm

8

249,00 zł

Biurko komputerowe

Stolik komputerowy RO

369,00 zł

Biurko nauczyciela

Wykonane z płyty wiórowej laminowanej
w kolorze buk, kolorowe fronty.
1szafka

120x60x76 cm

399,00 zł

2 szafki

120x60x76 cm

429, zł
00

Kontenerek szyflady

Kontener z trzema szufladami i zamkiem
centralnym.
50x40x59 cm

299,00 zł

Z płyty melaminowanej 18 mm, wysuwana
półka na klawiaturę, przegroda na komputer.
1-os.

850x600 mm

299,00 zł

2-os.

1400x600 mm

349, zł

Biurko posiada szufladę na klawiaturę
oraz półkę na komputer stacjonarny, płyta
laminowana.
299,00 zł

Biurko

Biurko z 4 szufladami, szafką i szufladą, plyta
melaminowana 18 mm, zamykane na zamek.
Wym. 1300x600x760 mm

Biurko z 4 szufladami wykonane z płyty
laminowanej.
Wym. 1200x500x760 mm

459,00 zł

00

Biurko dla ucznia

Wym. 760x550x760 mm

Biurko 4 kolorowe

589,00 zł

Biurko narożne

Biurko proste z plyty melaminowanej 18mm
PCV 2 mm.
Wym. 1600x1000 mm

699,00 zł

Biurko JUSTYNA

Biurko z ruchomą półką pod klawiaturę,
miejscem na komputer, 4 szufladowe.
Wym. 1300x600x760 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

529,00 zł

KRZESŁA
SZKOLNE

Bogata oferta krzeseł szkolnych pozwoli Państwu na wybór
tych najlepszych, dostosowanych do potrzeb naszych
pociech. Odpowiednie dopasowanie krzeseł pozwoli
zapobiegać wadom postawy u dzieci oraz poprawi komfort
nauki.

UNIWERSALNY

SPIDER

Spider to połączenie ergonomicznego siedziska z tworzywa
sztucznego ze stelażem zakończonym antypoślizgowymi
zatyczkami. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt do szybkiego
przenoszenia krzesła.

Rozmiar 1-2

115,00 zł

Rozmiar 3

135,00 zł

Rozmiar 4

145,00 zł

Rozmiar 5

155,00 zł

Rozmiar 6-7

165,00 zł

EKONOMICZNY

CLASSIC

Classic to połączenie ergonomicznego siedziska
z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze
popiel zakończonym antypoślizgowymi
zatyczkami. Z tyłu siedziska umieszczono uchwyt
do szybkiego przenoszenia krzesła.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

Rozmiar 1-2

105,00 zł

Rozmiar 3

115,00 zł

Rozmiar 4

125,00 zł

Rozmiar 5

135,00 zł

Rozmiar 6

145,00 zł
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ERGO wzmocnione
KRZESŁA SZKOLNE

Wykonane z kształtownika Ø 25, malowane
proszkowo.
Rozmiar 2-7

78,50 zł

Wykonane z rury stalowej Ø 20, malowane
proszkowo, sklejka liściasta.
75,00 zł

CORTINA

Możliwość sztaplowania (składowania jedno
w drugim), pozwoli zaoszczędzić przestrzeń.
Cena za 1 szt.

69,00 zł

Polyfold

Waży tylko 3 kg, a jest bardzo stabilne, to
główna zaleta tego modelu.
Cena za 1 szt.
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Wykonane z rury stalowej Ø 25 mm,
malowane proszkowo.
Rozmiar 2-7

75,00 zł

Krzesło tapicerowane

DANIEL

Rozmiar 0-1

PANDA

96,00 zł

Stelaż krzesła ze stalowego profila
20x20x1,25 mm oraz rury Ø25mm.
Cena za 1 szt.

Krzesło tapicerowane, stelaż w kolorze alu,
podłokietniki plastikowe lub drewniane.
159,00 zł

Krzesło tapicerowane

Krzesło tapicerowane, różne kolory tkanin i
wybarwień drewna.
Cena za 1 szt.

Wykonane z rury stalowej Ø 25 mm,
malowane proszkowo, dostępne rozmiary od
2 do 7.

189,00 zł

JUNIOR

Wykonane z rury stalowej Ø 28 mm, dostępne
rozmiary od 2 do 7 lub regulacja 2-4, 3-5,
4-6, 5-7.

Rozmiar 2-3

78,90 zł

Rozmiar 2-7

109,90 zł

Rozmiar 4-7

85,90 zł

regulacja

119,00 zł

BOLEK z pulpitem

Wykonane z rury stalowej Ø 25 mm,
malowane proszkowo.

109,00 zł

SPAGNA

Cena za 1 szt.

BOLEK

Pulpit stały

161,90 zł

Pulpit uchylny

198,90 zł

BETA

Wykonane z rury stalowej, siedzisko
plastikowe, kolor stelaż black, różne kolory
siedzisk.
Cena za 1 szt.

65,00 zł

Krzesło tapicerowane

Krzesło tapicerowane, różne kolory tkanin i
wybarwień drewna.
Cena za 1 szt.

SOLO

Fotel obrotowy z regulacją wysokości,
dostępne w różnych kolorach.
Cena za 1 szt.

175,00 zł

ISO z pulpitem

Tapicerowane na metalowej ramie. Specjalna
konstrukcja z pulpitem - większy komfort w
czasie sporządzania notatek.
Cena za 1 szt.

124,50 zł

Drewniane

Krzesło drewniane, składane, wzmocnione.
Cena za 1 szt.

189,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

79,00 zł

-10%
*oferta ważna do 31.01.2020

Wykonane z kształtownika 38x28 mm,
rozmiary od 2 do 7 lub regulacja 2-4, 3-5,
4-6, 5-7.

TERA

Wykonane z kształtownika 38x28 mm,
dostępne rozmiary od 2 do 7 lub regulacja
2-4, 3-5, 4-6, 5-7.

Rozmiar 2-7

114,90 zł

Rozmiar 2-7

109,50 zł

regulacja

134,90 zł

regulacja

119,90 zł

KRZESŁA SZKOLNE

MAX I

ISO
ISO SWIFT

JULIAN

Krzesło obrotowe, regulacja wysokości,
siedzisko i oparcie sklajka liściasta.

Krzesło obrotowe, regulacja wysokości,
siedzisko i oparcie sklejka liściasta.
Cena za 1 szt.

149, zł
00

JUNIOR

Krzesło obrotowe, regulacja wysokości,
siedzisko i oparcie sklajka liściasta.
Cena za 1 szt.

www.ergotop.pl

Krzesło tapicerowane, stelaż w kolorze czarnym, dostępne w różnych kolorach. Tkanina
podstawowa, biurowa złożona w 100% z włókna syntetycznego. Dobrze spełnia swoje zadania,
charakteryzuje się dobrą odpornością na ścieranie (≥35.000 cykli). Posiada wyraźny splot
włókien, który nie nadaje tkaninie efektu szorstkości.

183,00 zł

ergotop@ergotop.pl

Cena za 1 szt.

Cena za 1 szt.

179, zł

Fotel CLUB 1 os.

Wygodny, ekonomiczny fotel, ceniony za
atrakcyjny stosunek ceny do jakości.
Cena za 1 szt.

Tel. (74) 81 91 035

74,00 zł

00

479,00 zł

Sofa CLUB 3 os.

Sofa CLUB 2 os.

Lekka, trwała konstrukcja idealna do
poczekalni, gabinetów, biur, firmowych.
Wym. 1290x770x630 mm

879,00 zł

Sofa jest lekka co umożliwia jej mobilność w
obrębie całego budynku.
Wym. 1790x770x630 mm

1269,00 zł
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Krzesło Dobre

KRZESŁA SZKOLNE

Dobre Krzesła to linia produktów
ergonomicznych, które dzięki
posiadanym parametrom oraz
najwyższym standardom w zakresie
ergonomii sprzyjają wyrabianiu
prawidłowej pozycji siedzącej,
a w konsekwencji wspomagają
prawidłowy rozwój kręgosłupa
każdego ucznia.

Krzesło Dobre CLASIC

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.

Krzesło Dobre CLASIC SOFT Krzesło Dobre SPIDER
Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.

Rozmiar 1-2

105,00 zł

Rozmiar 1

135,00 zł

Rozmiar 1-2

115,00 zł

Rozmiar 3

115, zł

Rozmiar 2

145, zł

Rozmiar 3

135,00 zł

Rozmiar 4

125, zł

Rozmiar 3

175, zł

Rozmiar 4

145,00 zł

Rozmiar 5

135,00 zł

Rozmiar 4

195,00 zł

Rozmiar 5

155,00 zł

Rozmiar 6

145, zł

Rozmiar 5

205, zł

Rozmiar 6

165,00 zł

Rozmiar 6-7

215, zł

00

00

00

00

00

00

00

Krzesło Dobre C-LINE

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.
Rozmiar 3

145,00 zł

Rozmiar 4

165,00 zł

Rozmiar 5

195,00 zł

Rozmiar 6

205,00 zł

Krzesło Dobre TWIST

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.
Rozmiar 4-5

295,00 zł

Rozmiar 6

305,00 zł

Krzesło Dobre STUDENT+

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.
Rozmiar 6

NORM

Krzesłoobrotowe z regulacją wysokości,
dostępne różne rozmiary.
Cena za 1 szt.

449,00 zł

245,00 zł

Ławka BENCH

Bench to linia ergonomicznych i funkcjonalnych zestawów siedziskowych zaprojektowanych w
oparciu o konstrukcję Dobrego Krzesła. To idealne wyposażenie każdego korytarza, poczekalni
czy recepcji, gdzie należy zapewnić odpowiednie warunki spędzenia czasu. Wysokości 4-6

TWIST WK+P SOFT

Połączenie ergonomicznego siedziska
z tworzywa sztucznego z podstawą
pięcioramienną umożliwiającą obrót krzesła.

Krzesło Dobre TWIST SOFT

Wersja z miękkim tapicerowanym siedziskiem
w kolorze czarnym. Posiada nieregulowane
podłokietniki.

Rozmiar 4-5

335,00 zł

Rozmiar 5

325,00 zł

Rozmiar 6

375,00 zł

Rozmiar 6

335,00 zł

2 osobowa

579,00 zł

4 osobowa

805,00 zł

3 osobowa

665,00 zł

5 osobowa

925,00 zł

Krzesło Dobre - kolorystyka

Szeroka paleta kolorystyczna umożliwia dobór krzeseł do każdego rodzaju wnętrza
edukacyjnego. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.
Kolor fioletowy dostępny w rozmiarze 1,2,3.
Pozostałe kolory dostępne w rozmiarach 1,2,3,4,5,6.

Ławka BENCH SOFT

Wersja ławek z miękkim tapicerowanym siedziskiem w kolorze czarnym. Wysokości 4-6
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2 osobowa

585,00 zł

4 osobowa

855,00 zł

3 osobowa

715, zł

5 osobowa

995,00 zł

00

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

MEBLE

SZKOLNE
Pojemne i estetyczne meble, to niezbędny
element wyposażenia każdej klasy i pracowni,
dlatego posiadamy obszerną ofertę regałów, szaf,
witryn oraz komód, w której każdy znajdzie to
czego szuka.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

Witryna EKO N
Witryna przeszklona.

Wymiary: 1850×800×400mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

999,00 zł
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Seria
EKO
Regał EKO A

Regał EKO B

Z półkami i zamykaną szafką.

MEBLE SZKOLNE

Wym. 1850x800x400 mm

Regał EKO D
Wym. 1850x800x400 mm

629,00 zł

Regał EKO L

Wym. 1850x800x400 mm

519,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

Wym. 1850x800x400 mm

449,00 zł

Komoda wysoka z szafką.
759,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

769,00 zł

Regał EKO P

Szafa z witrynami

Wym. 1850x800x400 mm

Wym. 1500x800x400 mm

Regał EKO H

Regał EKO O
669,00 zł

539,00 zł

Szafa czterodrzwiowa.
579,00 zł

Komoda wysoka z szafką.

Szafa z witryną.
929,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

Wym. 1850x800x400 mm

Regał EKO G

Regał EKO J

Regał EKO M

Wysoka z 3 szufladami.
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379,00 zł

Czterodrzwiowa wysoka z półką.
639,00 zł

Szafa z 4 półkami.
569,00 zł

Szafa 4-drzwiowa.

Regał EKO I

Regał z 3 szufladami.

Wym. 1850x800x400 mm

Wym. 1850x800x400 mm

Wym. 1850x800x400 mm

Regał EKO K

Regał z 4 półkami.

Regał EKO F

Wym. 1500x800x400 mm

449,00 zł

Regał EKO E

Szafa z witryną.

Regał EKO C

Z 2 szafkami i otwartą półką.

Regał z szufladami
699,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

649,00 zł

Regał EKO S

Regał EKO T

Szafa z witryną.

Regał EKO U

Regał z szafką.

Wym. 1850x800x400 mm

739,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

Regał EKO Y

Szafka z 2 półkami.
429,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

Regał otwarty.
419,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

299,00 zł

Regał EKO W

Regał EKO X

Regał 4-szufladowy średni.
Wym. 1200x800x400 mm

Regał EREGO A
799,00 zł

Wym. 1850x900x400 mm

Wym. 1200x900x400 mm

539,00 zł

Regał ERGO D
Szafka 9 schowków

Regał z szafką
849,00 zł

Wym. 1850x900x400 mm

759,00 zł

Regał ERGO G
900,00 zł

Wym. 1850x900x400 mm

ergotop@ergotop.pl
Tel. (74) 81
91 035 dostarczamy zmontowane i skręcone
Meble
z serii EKO, ERGO, PREMIO
i PASTRLA

Wym. 1200x1160x400 mm

1099,00 zł

Regał ERGO (B+D)

Regał z szafkami i szufladą

Szafka
890,00 zł

Wym. 800x1200x400 mm

Regał ERGO C

Regał ERGO F

Szafka z szafkami i szufladami

www.ergotop.pl

Szafka z 6 szufladami.
399,00 zł

Regał z szafkami i szufladą

Regał ERGO E

Wym. 1200x900x400 mm

Wym. 1200x800x400 mm

Regał ERGO B

Szafa z szafkami

Wym. 1850X900X400 mm

Regał EKO Z

Regał 1-szafkowy.
529,00 zł

MEBLE SZKOLNE

Seria
ERGO

Zestaw mebli.
1150,00 zł

Cena zestawu

1990,00 zł
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Meble

BIBLIOTECZNE
Regał B1wysoki

Regał B2 wąski

Regał z 4 półkami.

MEBLE SZKOLNE

Wym. 1850x800x290 mm

Regał B4 na czasopisma
Szafka z 2 półkami i szafką.

669,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

Regał B3 dwustronny

Regał z 4 półkami.
369,00 zł

Wym. 1850x400x290 mm

Regał biblioteczny.
299,00 zł

Wym. 1850x800x600 mm

529,00 zł

Wózek na mapy
Na 30 map, kółka jezdne.

Wym. 700x900x500 mm

319,00 zł

Szafka katalogowa
Regał B5 biblioteczny
Stelaż metalowy.-

469,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

Regał na tornistry

Wym. 1850x800x600 mm

579,00 zł

Zamykana, wykonana z płyty meblowej.

Wym. 1500x1300x450 mm

599,00 zł

Wym. 1650x900x500 mm

Dwie przegrody na kartoteki oraz półka.
1 szafkowa

1300x600 mm

795,00 zł

2 szafkowa

1300x600 mm

1100,00 zł

Regał na książki i zabawki

Szafa TV na kółkach

Płyta meblowa.
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Regał B6 biblioteczny 2 str.

Regał biblioteczny 2-stronny.

Z zamykaną szafką, półki wysuwane z
ramkami opisowymi.

Lada biblioteczna

599,00 zł

Wym. regału: 776x450x1205 mm
Wózek jezdny
350x420x320 mm

15
skrytek

90x42x104 cm

1099,00 zł

20
skrytek

90x42x125 cm

1269,00 zł

25 skrytek

90x42x135 cm

1449,00 zł

Regał pomocniczy
Półki z płyty meblowej

379,00 zł

Wym. 700x500x400 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

299,00 zł

MEBLE

PRZEDSZKOLNE
Aranżując przestrzeń dla najmłodszych, mamy na myśli miejsce, w którym dzieci będą miały
przyjazne i bezpieczne warunki do zabawy oraz nauki. Meble proponowane do oddziałów
przedszkolnych oraz klas młodszych są wykonane z wysokiej jakości bezpiecznych materiałów
w kolorystyce dostosowanej do wieku dzieci. Ławki wykonujemy z materiałów o wysokiej
wytrzymałości, nie zapominając o bezpieczeństwie czyli zaokrąglonych rogach. Regulacje
ławek oraz krzeseł pozwalają na dostosowanie ich wysokości do szybko zmieniającego się
wzrostu naszych pociech, co pozwoli uniknąć wad postawy.
Klasy wyposażamy w wysokiej jakości pomoce i materiały edukacyjne wzbudzające ciekawość
oraz motywujące do zdobywania wiedzy.
Zapraszamy do zapoznania się z przykładową ofertą, którą możemy dopasować do
indywidualnych preferencji oraz potrzeb.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

ERGOLAND-Q
Regał z szafkami i szufladami.

Wymiary: 1850×800×400mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

899,00 zł
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Seria
ERGOLAND
ERGOLAND-G

ERGOLAND-W

Regał na pojemniki.

Wym. 940x1040x450 mm

ERGOLAND-Z

399,00 zł

Regał na pojemniki.
399,00 zł

Wym. 940x1040x450 mm

399,00 zł

Wym. 940x700x450 mm

ERGOLAND-H

Regał na pojemniki z szafką.
Wym. 940x700x450 mm

ERGOLAND-Y

Regał na pojemniki.

Regał na pojemnikiz półkami.
399,00 zł

Wym. 1040x450x1050 mm

399,00 zł

ERGOLAND-V
MEBLE PRZEDSZKOLNE

Regał na pojemniki z półkami.
Wym. 940x1040x450 mm

Siedzisko owal

ERGOLAND-X
Regał na pojemniki.

Materac pokrowiec skaj.
Wym. 90x45x33 cm

439,00 zł

295,00 zł

1

Wym. 940x700x450 mm

299,00 zł

Siedzisko prostokąt

2

Siedzisko z przegrodą

Materac pokrowiec skaj.
Wym. 90x45x33 cm

Materac pokrowiec skaj.

325, zł

Wym. 92x92x57,5 cm

00

645,00 zł

5

4
3

ERGOLAND Pojemniki

Dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, czerwony.
1. Pojemnik płytki

36,00 zł

4. Pojemnik głęboki

43,00 zł

2. Pojemnik duży

59, zł

5. Pojemnik JUMBO

55,00 zł

3. Pojemnik owal

49, zł

00

00

UWAGA: Pojemniki do regałów sprzedawane są osobno.

ERGOLAND-R
Wym. 900x800x400 mm

18

ERGOLAND-S

Komoda 5 szuflad.

Komoda 4 szuflad.
619, zł
00

Wym. 900x800x400 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

539,00 zł

ERGOLAND-T

ERGOLAND-U

Komoda 4 szuflady.

PREMIO N

Komoda 4 szuflady duże.

Wym. 900x800x400 mm

549,00 zł

PREMIO L

Wym. 900x800x400 mm

479,00 zł

PREMIO J

Szafa z 6 schowkami.

Wym. 800x970x400 mm

Szafa z 5 skrytkami.
579,00 zł

Wym. 800x970x400 mm

599,00 zł

ERGOLAND P

Szafka z szufladą na kółkach.
459,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

Regał z 3 szufladami.
689,00 zł

Wym. 1165x360x450 mm

429,00 zł

MEBLE PRZEDSZKOLNE

589,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

ERGOLAND O

Szafa z 6 schowkami.

Wym. 1200x970x400 mm

PREMIO M

Szafa z 6 schowkami.

ERGOLAND I

ERGOLAND B

Regał z 3 szufladami.

Szafa z 4 schowkami w każdym półka.

Wym. 1040x1050x450 mm

569,00 zł

ERGOLAND K

www.ergotop.pl

669,00 zł

ERGOLAND M

Szafa w środkowej części półki.
Wym. 1040x1050x450 mm

Wym. 1700x900x450 mm

Szafka dwudrzwiowa z 2 szufladami.
529,00 zł

Wym. 1040x1050x450 mm

529,00 zł

ERGOLAND A

Szafa ubraniowa z prawej części, lewa częśc
3 półki.
Wym. 1700x900x450 mm

629,00 zł

ERGOLAND N

ergotop@ergotop.pl
Tel. (74) 81
91 035 dostarczamy zmontowane i skręcone
Meble
z serii EKO, ERGO, PREMIO
i PASTRLA

Regał z przegrodami i 2 schowkami.
Wym. 1040x1050x450 mm

479,00 zł

ERGOLAND C

Szafka dwudrzwiowa z 2 półkami.
Wym. 1040x1050x450 mm

ERGOLAND J

Szafa z drzwiami na plakaty.
459,00 zł

Wym. 1700x550x450 mm

569,00 zł
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ERGOLAND F

ERGOLAND E

Komoda z 6 szufladami.

COLOR U

Regał narożny wewnętrzny.

Wym. 1040x1050x450 mm

629,00 zł

Wym. 1050x800x800 mm

COLOR R

Komoda z szufladami.
469,00 zł

Wym. 400x800x400 mm

Szafa 3 drzwiowa z 2 szufladami
869,00 zł

Wym. 1600x900x800 mm

729,00 zł

Seria
COLOR
COLOR S

COLOR T

Witryna z szufladami.
XXX,00 zł

Wym. 1600×900×400 mm

Szafa 4 drzwiowa z 2 półkami.
569,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

759,00 zł

MEBLE PRZEDSZKOLNE

Wym. 1600×900×400 mm

COLOR E

Regał z szafką.

COLOR C

COLOR A

Szafa 3 drzwiowa z 3 półkami.
669,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

COLOR F
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Wym. 1200x800x400 mm

659,00 zł

Wym. 800x800x400 mm

Wym. 1200x800x400 mm

Szafa 4 drzwiowa.
989,00 zł

COLOR H

Szafka 4 drzwiow.
679,00 zł

COLOR D

Szafa z drzwiami i szufladami.

COLOR Q

Szafka z drzwiami i szufladami.
Wym. 800x800x400 mm

COLOR B

Szafa 2 drzwiowa z 2 półkami.

Wym. 800x800x400 mm

799,00 zł

COLOR I

Szafka ze schowkami.
629,00 zł

Wym. 1200x800x400 mm

Szafka ze schowkami.
529,00 zł

Wym. 800x800x400 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

529,00 zł

COLOR M

szafka 9 skrytkowa.

COLOR K

Szafka z 4 szufladami.

6 skrytek
Wym. 1200x650x390 mm

499, zł

9 skrytek
Wym. 1200x970x390 mm

669,90 zł

00

Wym. 800x400x400 mm

629,00 zł

COLOR P

COLOR G

Wym. 800x800x400 mm

529,00 zł

Wym. 400x800x400 mm

Wym. 800x400x400 mm

Szafka 1 drzwiowa z półką.
429,00 zł

COLOR N

Szafka z 4 szufladami.

Szafka 2 drzwiowa pionowa.

COLOR L

Szafka 1 drzwiowa.

Wym. 400x800x400 mm

399,00 zł

COLOR V

Szafka z drzwiami i szufladami.
629,00 zł

Wym. 800x400x400 mm

Szafka 2 drzwiowa 2 szufladami,
529,00 zł

Wym. 800x900x400 mm

519,00 zł

Seria
PREMIO
PREMIO D

PREMIO E

Szafka z 12 szufladami.
Wym. 1400x900x450 mm

1059,00 zł

Wym. 940x900x450 mm

Szafka z 8 szufladami.
629,00 zł

PREMIO A

PREMIO G

Wym. 940x900x450 mm

469,00 zł

Wym. 1850x900x450 mm

Wym. 940x900x450 mm

769,00 zł

PREMIO B

Szafa z drzwiczkami i półkami.

Szafka z półkami.

www.ergotop.pl

PREMIO F

Komoda z 4 szufladami.

Szafa z drzwiczkami, półki i przegroda.
939,00 zł

Wym. 1850x900x450 mm

ergotop@ergotop.pl
Tel. (74) 81
91 035 dostarczamy zmontowane i skręcone
Meble
z serii EKO, ERGO, PREMIO
i PASTRLA

MEBLE PRZEDSZKOLNE

Szafka skrytkowa

819,00 zł

PREMIO C

Szafa z szufladami i szafką.
Wym. 1850x900x450 mm

999,00 zł
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PREMIO H

PASTELA B

Szafka z półkami otwarta.
Wym. 940x450x900 mm

PASTELA C

Szafka z półkami.
549,00 zł

Wym. 900X900X450 mm

PASTELA D

Szafka z drzwiami i półkami.
499,00 zł

Wym. 900X900X450 mm

Szafka stojąca z drzwiami.
549,00 zł

Wym. 900X450X450 mm

379,00 zł

Seria
PASTELA
PASTELA E

Szafka stojąca z szufladami.

MEBLE PRZEDSZKOLNE

Wym. 900X450X450 mm

PASTELA G

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 2020x900x400 mm
759,00 zł

Regał części dolnej z płyty wiórowej lam. w
kolorze brzoza.
Wym. 2020x900x400 mm
669,00 zł

PASTELA H

PASTELA I

PASTELA J

PASTELA K

PASTELA L

PASTELA M

PASTELA N

PASTELA O

Szafa z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
buk.
Wym. 2020x900x400 mm
969,00 zł

Szafa z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 1850x900x400 mm
999,00 zł
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479,00 zł

PASTELA F

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 2020x900x400 mm
969,00 zł

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 1850x900x400 mm
699,00 zł

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 2020x900x400 mm
1099,00 zł

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
buk.
Wym. 2020x900x400 mm
499,00 zł

Szafa z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
brzoza.
Wym. 2020x900x400 mm
899,00 zł

Regał z płyty wiórowej laminowanej w kolorze
buk.
Wym. 2020x900x400 mm
599,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

PASTELA R

PASTELA P

Regał z płyty laminowanej.
Wym. 1850x800x400 mm

Biblioteczka na stopkach

Regał z płyty laminowanej.
479,00 zł

Stół BAMBINO kwadrat
Stelaż Ø 35, wymiary 650x650 mm,
rozmiary 1-6 lub regulowany 1-4

Wym. 1850x800x400 mm

Płyta meblowa laminowana.
869,00 zł

Stół BAMBINO prostokąt
Stelaż Ø 35, wymiary 650x650 mm,
rozmiary 1-6 lub regulowany 1-4

Wym. 45x46x58 cm

Stół prostokątny
Wym. 1200x700 mm

329,00 zł

259,00 zł

Stół BAMBINO okrągły

Stelaż Ø 35, wymiary rozmiary 1-6 lub
regulowany 1-4

Stół BAMBINO sześcian

Stelaż Ø 35, wymiary rozmiary 1-6 lub
regulowany 1-4

196,00 zł

Wym. 1350x650 mm

259,00 zł

Wym. 1350x650 mm

309,00 zł

Wym. 1300x650 mm

349,00 zł

regulowany

229,00 zł

regulowany

279,00 zł

regulowany

329,00 zł

regulowany

379,00 zł

MEBLE PRZEDSZKOLNE

Wym. 650x650 mm

Stolik kwadratowy

Stół okrągły

z kolorowym obrzeżem - niebieski.
Średnica 90 cm

Stół sześciokątny
Wym. 1szer. 1380 mm

Pufa

Stół trapezowy

z kolorowym obrzeżem zielony
574,00 zł

Wym. boki 60 cm,
przód 70 cm, dł. tyłu 110 cm.

370, zł
00

Miekka i wygodna, wypełniona granulatem,
różne kolory.
Jeden rozmiar

www.ergotop.pl

z kolorowym obrzeżem - żółty.
372,00 zł

ergotop@ergotop.pl
Tel. (74) 81
91 035 dostarczamy zmontowane i skręcone
Meble
z serii EKO, ERGO, PREMIO
i PASTRLA

149,00 zł

Wym. 750x750 mm

336,00 zł

Pufa kwadrat

Wnętrze pufy wypełnione jest atestowanym
granulatem polistyrenowym.
Jeden rozmiar

55 ,00 zł
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Seria
NOVUM

Funkcjonalność zestawu została
spotęgowana możliwością
rozszerzenia zestawu o kolejne
regały lub też skomponowanie
zupełnie nowego, innego,
zgodnego z potrzebami oraz
gustem maluchów.

NOVUM A “Zestaw 4 pory roku”

Aplikacje przy każdej szafce pokazują element charakterystyczny dla
każdej z 4 pór roku, zagadnienia na temat zmieniających się sezonów.

Cena zestawu

NOVUM B

Szafka Bałwanek, zaokrąglone krawędzie,
dwa pojemne kontenerki na kółkach.
699,00 zł

NOVUM C

Szafka Grzybek, cztery szuflady, trójwym.
aplikacje z lakierowanego mdf-u.
Wymiary: 127x60x40 cm

629,00 zł

Zestaw składa się z 4 szafek. Korpusy wykonane z płyty wiórowej w
kolorze klon, fronty są z lakierowanego MDF-u.

Cena zestawu

NOVUM D

Szafka Kaczuszka, szafka z dwiema
pojemnymi szufladami oraz drzwiczkami.
Wymiary: 153x40x40 cm

549,00 zł

2799,00 zł

NOVUM E

Szafka Kwiatek, szafka z drzwiczkami posiada
2 półki - jedną odkrytą, drugą za drzwiczkami.
Wymiary: 144x80x40 cm

559,00 zł

MEBLE PRZEDSZKOLNE

Wymiary: 87x80x40 cm

2899,00 zł

NOVUM K “Zestaw misie”

NOVUM G

Regał 2 półki, płyta wiurowa, fronty MDF.
Wymiary: 123x80x40 cm

299,00 zł

NOVUM F

Szafka wysoka Słoneczko, szafka z
drzwiczkami, wewnątrz 4 półki.
Wymiary: 200x40x40 cm

24

629,00 zł

NOVUM H

NOVUM I

Szafka z drzwiczkami.
Wymiary: 123x80x40 cm

529,00 zł

NOVUM M

Szafka miś z kokardą. Zamykana szafka z
regulowanymi półkami.
Wymiary: 129x80x40 cm

NOVUM J

Szafka z 4 szufladami.

829,00 zł

Wymiary: 85x60x40 cm

Szafka niska Słoneczko, 2 głębokie kontenerki.
559,00 zł

NOVUM N

Szafka uśmiechnięty miś. Zamykana szafka z
regulowanymi półkami.
Wymiary: 81x80x40 cm

659,00 zł

Wymiary: 123x80x40 cm

499,00 zł

NOVUM O

Szafka drzewko. Zamykana szafka z
regulowanymi półkami.
Wymiary: 152x98x40 cm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

999,00 zł

KRZESŁA
BIUROWE
Nie zapominając o kadrze nauczycielskiej oraz
pracownikach biurowych przygotowaliśmy bogatą
ofertę krzeseł oraz foteli obrotowych dla polepszenia
komfortu pracy. Zapraszamy do zapoznania się z
ofertą.
Służymy doradztwem przy wyborze.

WYJĄTKOWY

Fotel INVITUS chrom

Model R17M steel 44 chrome z mechanizmem Epron Syncron
Siedzisko i oparcie:
- szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie ze zintegrowanym
zagłówkiem
- komfortowe, wysokie oparcie
- oparcie tapicerowane z obydwu stron
Mechanizm:
-możliwość swobodnego kołysania się
-oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1
-maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20˚, przy 11˚ odchylenia siedziska
-możliwość blokady siedziska i oparcia w 5 pozycjach
-regulacja siły oporu oparcia
-Anti-Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika
-płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego
Podłokietniki: kombinacja polerowanego i malowanego na biało aluminium
Kółka: samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych
Cena za 1 szt.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

1199,00 zł
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Fotele

OBROTOWE
LINEA

Szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

INTRATA M

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
komfortowe, wysokie oparcie.
Cena za 1 szt.

1899,00 zł

ORION
KRZESŁA BIUROWE

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

1299,00 zł

NADIR

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.
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979,00 zł

1299,00 zł

INVITUS II

Szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

909,00 zł

SONATA

Specjalne komponenty zwiększające
wytrzymałość (osoba 150 kg w trybie 8h).
Cena za 1 szt.

1669,00 zł

ZORBA

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

899,00 zł

STAR

Komfortowe, wysokie oparcie tapicerowane
z obydwu stron. System Anti-Shock.
Cena za 1 szt.

1099,90 zł

PREMIUM

Fotel obrotowy z regulacją wysokości, chrom,
dostępne kolory: czarny, brąz, beż.
Cena za 1 szt.

579,90 zł

Cena za 1 szt.

999,00 zł

MIRAGE

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

670,00 zł

NOVA steel

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

NEO Lux

Fotel obrotowy z regulacją wysokości.

999,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

Krzesła

BIUROWE
BOLERO II

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
oparcie tapicerowane z obydwu stron.
Cena za 1 szt.

749,00 zł

ANTERO

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
blokady oparcia w wybranej pozycji.
Cena za 1 szt.

319,00 zł

TAKTIK MESH

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

599,00 zł

PERFECT

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.
www.ergotop.pl

319,00 zł
ergotop@ergotop.pl

STILLO

Tapicerowane siedzisko i oparcie dekoracyjna
osłona oparcia, stałe podłokietniki.
Cena za 1 szt.

477,00 zł

MONTANA

Komfortowe, wysokie oparcie miękkie,
tapicerowane siedzisko, oparcie siatkowe.
Cena za 1 szt.

884,00 zł

OFFIX

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.
Tel. (74) 81 91 035

849,00 zł

Cena za 1 szt.

HIT

DELTA

Fotel obrotowy z regulacją wysokości, oparcie
siatkowane.
Cena za 1 szt.

499,00 zł

GEM HRU

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

849,90 zł

1459,00 zł

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
komfortowe, wysokie oparcie.
Cena za 1 szt.

499,00 zł

KRZESŁA BIUROWE

PRESTIGE

Komfortowe siedzisko i stabilne oparcie to nieodłączne elementy nowoczesnych krzeseł
biurowych. Regulowane podłokietniki oraz pneumatyczny system AirCareTM zastosowany
w siedziskach krzeseł Antero umożliwiają wygodną i efektywną pracę, a możliwość łączenia
ze sobą dwóch dowolnie wybranych kolorów tapicerki nadaje im niepowtarzalny charakter
i styl. Oparcie ergonomicznie wyprofilowane oparcie, podłokietniki reg. w 3 wymiarach, kąt
pochylenia oparcia 20° zsynchronizowany z siedziskiem 11°.

@-MOTION

Fotel obrotowy szerokie, komfortowe siedzisko
i ergonomicznie wyprofilowane oparcie.
Cena za 1 szt.

1499,00 zł
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SINUM

Ergonomia ubrana w praktyczną formę.
Najwyższej jakości tkaniny i komponenty.
Cena za 1 szt.

Pro Uni

Model krzesła specjalistycznego do
niecodziennych rozwiązań.

999,00 zł

Cena za 1 szt.

549,00 zł

NORM

Krzesło posiadające miękkie, tapicerowane siedzisko o ergonomicznym kształcie dostosowanym
do wzrostu użytkownika. Model występuje w trzech rodzajach tkanin, do których został
przypisany określony sposób wykończenia krzesła. Norm w stonowanej gamie kolorystycznej
pozwala uzyskać szykowne i jednocześnie funkcjonalne wnętrze. Krzesło posiada nieregulowane
podłokietniki a podstawę wykonano z tworzywa sztucznego i włókna szklanego. W zestawie
znajdują się kółka miękkie umożliwiające ruch krzesła zarówno po powierzchniach twardych jak
i wykładzinach. Produkt zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.
539,00 zł

Cena za 1 szt.

GEM

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
komfortowe, wysokie oparcie, Anti-Shock.
Cena za 1 szt.

KRZESŁA BIUROWE

SMART

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
ergonomicznie wyprofilowane.
329,90 zł

Cena za 1 szt.

Krzesło CAFE VII GTS

Oparcie ergonomicznie wyprofilowane.
Cena za 1 szt.
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499,90 zł

UNI

Parametry ergonomiczne odpowiadające za
zachowanie prawidłowej postawy siedzącej.
Cena za 1 szt.

529,00 zł

Krzesło OFFICER-NET

Parametry ergonomiczne odpowiadające za
zachowanie prawidłowej postawy siedzącej.
Cena za 1 szt.

590,00 zł

790,00 zł

Krzesło AMIGO

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
ergonomicznie wyprofilowane.
Cena za 1 szt.

389,90 zł

Krzesło MASTER 10

Miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
ergonomicznie wyprofilowane.
Cena za 1 szt.

379,90 zł

NEO

Wysokie oparcie oparcie tapicerowane z
obydwu stron możliwość blokady siedziska.
Cena za 1 szt.

959,00 zł

Krzesło MINISYLE

Parametry ergonomiczne odpowiadające za
zachowanie prawidłowej postawy siedzącej.
Cena za 1 szt.

229,00 zł

Krzesło TAKTIK MEASH

Parametry ergonomiczne odpowiadające za
zachowanie prawidłowej postawy siedzącej.
Cena za 1 szt.

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

619,00 zł

MEBLE

BIUROWE
Nasze meble biurowe, wykonane z najwyższej jakości
materiałów, pozwolą na funkcjonalne wyposażenie
min. sekretariatów oraz pokoi nauczycielskich. Z
obszernej oferty mogą Państwo wybrać gotowe
propozycje lub zlecić nam pomiar i przygotowanie
projektu.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Regał biurowy
Wymiary: 1850×800×400mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

489,00 zł
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Biurko blat L

Biurko blat fala

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.
Wym. 740x1600x1000 mm

690,00 zł

Biurko blat fala

Wym. 740x1600x800 mm

Biurko blat L P/L płyta 18 mm.
670,00 zł

Wym. 740x1600x1000 mm

850,00 zł

Wym. 758x1300x700 mm

Wym. 1850x800x400 mm

MEBLE BIUROWE

Wym. 740x1600x680 mm

749,00 zł

499,00 zł

Płyta laminowana.

30

Biurko blat prosty płyta 25 mm.

Stolik prosty płyta 18 mm.
649,00 zł

Regał biurowy z półkami

Regał biurowy wysoki wąski Witryna wysoka z szafką
Płyta laminowana.

Wym. 1850x800x400 mm

Biurko blat prosty na stelażu

Biurko PH53

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.
Wym. 740x1600x800 mm

Biurko blat L na stelażu

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.

Płyta laminowana.

664,00 zł

Wym. 1850x800x400 mm

606,00 zł

664,00 zł

Kontener

Płyta laminowana.

Wym. 1850x800x800 mm

606,00 zł

Stolik

Płyta laminowana. Trzy szuflady.
Wym. 435x520x590 mm

Regał biurowy narożny

479,00 zł

Wym. 630x650 mm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

279,00 zł

Lada z nadstawką
Wym. 1100x1200x700 mm

Narożnik lady z nadstawką
Wym. 1100x700x700 mm

990,00 zł

Biurko blat prosty
849,00 zł

Blat o grubości 25 mm.

Wym. 740x1600x680 mm

495,00 zł

Narożnik lady
Wym. 700x700x700 mm

590,00 zł

MOŻLIWOŚĆ WŁASNEJ
ARANŻACJI

Stół trapez
758,00 zł

MEBLE BIUROWE

Wymiary: 725x1400x800mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Biurko blat L

Biurko blat fala

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.
Wym. 740x1600x1000 mm

649,00 zł

Biurko blat L

Wym. 740x1600x800 mm

Biurko blat L P/L płyta 18 mm.
759,00 zł

Szafa z przegrodami

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.
815,00 zł

Regał z przegrodą na dzienniki i zamykanymi
szafkami.
Wym. 1850x800x400 mm

890,00 zł

Wym. 740x1600x1000 mm

749,00 zł

Szafa ze schowkami

Szafa z 10 przegrodami, stopki z regulacją
wysokości.
Wym. 1850x800x400 mm

795,00 zł

Biurko blat prosty na stelażu
Biurko blat prosty płyta 25 mm.
Wym. 740x1600x680 mm
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758,00 zł

Szafa ubraniowa

Płyta laminowana, obrzeże PCV 2mm, stopki
z regulacją wys.
Wym. 1850x800x400 mm

MEBLE BIUROWE

Wym. 740x1600x1000 mm

Biurko blat L na stelażu

Biurko blat L P/L płyta 28 mm.

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

690,00 zł

Szafy

AKTOWE

Wytrzymałe półki,
zewnętrzne drzwi skrzydłowe
i trwałość materiału
gwarantują wygodne
użytkowanie
i zawsze estetyczną
prezencję biura.

490,00 zł

SZ-0017/06
Wym. 500x920x420 mm

529,00 zł

SZ-0017/20
Wym. 500x1000x420 mm

589,00 zł

SZ-0003
Wym. 1000x800x380 mm

759,00 zł

SZ-0007(4S)
Wym. 1285x415x620 mm
www.ergotop.pl

899,00 zł

ergotop@ergotop.pl

SZ-0005(1D)
Wym. 1800x600x380 mm

SZ-0007(3S)
Wym. 1000x415x620 mm
Tel. (74) 81 91 035

889,00 zł

789,00 zł

790,00 zł

SZ-0018/06
Wym. 1800x920x420 mm

850,00 zł

SZ-0018/20
Wym. 1950x1000x420 mm

890,00 zł

SZ-0005
Wym. 1800x800x380 mm

990,00 zł

SZ-0030/30
Wym. 2000x900x300 mm

399,00 zł

SZ-0006
Wym. 1950x920x420 mm

1490,00 zł

SZ-0030/40
Wym. 2000x900x400 mm

430,00 zł

SZ-0020
Wym. 1950x1000x420 mm

1590,00 zł

SZ-0030/50
Wym. 2000x900x500 mm

466,00 zł

SZ-0007(2S)
Wym. 715x415x620 mm

639,00 zł

SZ-0008(2S)
Wym. 715x755x620 mm

892,00 zł

MEBLE BIUROWE

SZ-0017/05
Wym. 500x800x380 mm

SZ-0018/05
Wym. 1800x800x380 mm
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Szafy

KARTOTEKOWE i SEJFY

Różnorodność modeli, rozwiązań i kolorów, solidność
wykonania, wygoda w użytkowaniu. Optymalne rozwiązanie
dla biur, urzędów, przychodni.
- teczki, zawieszki formatu A4
- szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym
wysuwem
- blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady
- centralne ryglowanie wszystkich szuflad

SZ-0008(3S)
Wym. 1000x755x620 mm

1099,00 zł

SZ-0008(4S)
Wym. 1285x755x620 mm

1289,00 zł

Sejf meblowo-gabinetowy
NAZWA

Szafa żaluzjowa (niska)

Wykonane z blachy o grubości 0,8-1 mm.
Posiadają drzwi żaluzjowe zamykane
kluczowym zamkiem cylindrycznym.

MEBLE BIUROWE

Wym. 1030x1000x400 mm

Wykonane z blachy o grubości 0,8-1
mm. Konstrukcja szafy metalowa, półki z
możliwością regulacji pionowej.
Wym. 1980x1000x400 mm

1650,00 zł

CENA BRUTTO

265x350x300 cm

490,00 zł

Sejf 1 półka

750x470x435 cm

990,00 zł

Sejf elektroniczny

Certyfikowany sejf z jednowarstwową
konstrukcją stalową, wielowarstwowe drzwi.
Wym. 300x450x380 mm

1126,00 zł

Szafa aktowa

4 przesuwane półki oraz dno użytkowe, drzwi
zamykane 3 punktowym zamkiem z pokrętłem,
dostępna wersja ze skarbczykiem (za dopłątaą),
malowana proszkowo.
Wym. 1950x920x420 mm
1049,00 zł

Szafa z drzwiami przesuw.

4 przestawne półki oraz dno użytkowe, drzwi
zamykane 3 punktowym zamkiem z pokrętłem.
Wym. 1900x900x435 mm
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1112,00 zł

Szafa żaluzjowa (wysoka)

WYMIAR

Sejf bez półek

1390,00 zł

Szafa z drzwiami chowanymi Szafa ze skarbczykiem
4 przestawne półki oraz dno użytkowe, drzwi
zamykane 3 punktowym zamkiem z pokrętłem.
Wym. 2000x1000x435 mm

1401,00 zł

3 przestawne półki ze skarbczykiem oraz dno
użytkowe, drzwi zamykane zamkiem.
Wym. 1950x920x435 mm

1254,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

SZATNIA
i KORYTARZ
Estetyczne, pojemne i trwałe szafki szatniowe i
korytarzowe wyposażone w solidne zamki to pewność
odpowiedniego
i bezpiecznego przechowywania odzieży oraz
podręczników. Różnorodność dostępnych kolorów oraz
wymiarów pozwoli na dopasowanie szafek do każdego
pomieszczenia.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

Szafa typu L

4-drzwiowa, w każdym przedziale 2 wieszaki na ubrania, zamek cylindryczny,
malowana proszkowo, klucz MASTER otwiera każdą szafkę.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

Wym. 1800x800x490 mm

949,00 zł

Z ławeczką

1149,00 zł
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SZATNIA i KORYTARZ

Szafki

UBRANIOWE

Najkorzystniejsze rozwiązanie
przy dużym natężeniu
codziennego użytkowania.
Estetyczne, odporne na
zabrudzenia i uszkodzenia
mechaniczne. Pozwalają na
wygodny i bezkolizyjny dostęp
w szatniach szkół i obiektów
sportowo-rekreacyjnych.

Metalowa szafka ubraniowa SZ-0022/0013/0014

Komfortowa „osobista szatnia” nieodzowna w obiektach szkolnych, halach sportowych,
basenach i klubach rekreacyjnych. Otwory wentylacyjne zapewniają stały przepływ
powietrza. Możliwość wyboru koloru frontów oraz trzy rodzaje zamków.

SZ-0022(2D)
Wym. 1400x300x490 mm

379,00 zł

SZ-0022(4D)
Wym. 1400x600x490 mm

629,00 zł

SZ-0022(6D)
Wym. 1400x900x490 mm

929,00 zł

SZ-0022(8D)
Wym. 1400x1200x490 mm

1169,00 zł

SZ-0013(2D)
Wym. 1800x300x490 mm

399,00 zł

SZ-0013(4D)
Wym. 1800x600x490 mm

649,00 zł

SZ-0013(6D)
Wym. 1800x900x490 mm

949,00 zł

SZ-0013(8D)
Wym. 1800x1200x490 mm

1189,00 zł

Zamki do szafek

Zamek szyfrowy za dopłatą.

36

Paleta kolorów podstawowych

W celu uzyskania informacji o dostępnych kolorach, prosimy o kontakt z działem
handlowym pod numerami telefonu: +48 (074) 81 91 939 lub prosimy o kontakt
mailowy pod adresem: ergotop@ergotop.pl

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

SZATNIA i KORYTARZ

Metalowa szafka ubraniowa SZ-0016(2D)

Wnętrze szafy w kształcie litery L. Ekonomiczne rozwiązanie pokrywające
zapotrzebowanie dużej grupy socjalnej. Utrzymany wysoki standard komfortu,
wentylacji i personalnego przeznaczenia.
SZ-0016(2D)
Wym. 1800x400x490 mm

949,00 zł

SZ-0016(4D)
Wym. 1800x800x490 mm

690,00 zł

SZ-0016(6D)
Wym. 1800x1200x490 mm

1299,00 zł

SZ-0023(1D)
Wym. 1500x300x490 mm

379,00 zł

SZ-0023(2D)
Wym. 1500x600x490 mm

499,00 zł

SZ-0023(3D)
Wym. 1500x900x490 mm

949,00 zł

SZ-0023(4D)
Wym. 1500x1200x490 mm

1099,00 zł

Ławeczka pod szafkę
Wym. 410x800x755 mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

249,00 zł

Tel. (74) 81 91 035
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SZATNIA i KORYTARZ

Szafki

SOCJALNE

Szafy ubraniowe do
pomieszczeń socjalnych,
wyposażone są w metalową
półkę, drążek oraz haczyki
na ubrania. Zabezpieczenie
przed korozją farbą
proszkową o kolorze
popielatym RAL 7035
pozwala na ich wieloletnie
wykorzystanie nawet
w trudnych warunkach.

SZ-0002(2D)
Wym. 1800x800x490 mm

599,00 zł

SZ-0002(1D)
1800x400x490 mm

429,00 zł

SZ-0002(3D)
Wym. 1800x1200x490 mm

949,00 zł

Rozwiązania zastosowane
w naszych szafkach:
Ramka na etykietę.

Drążek pod półką
wyposażony w
wytrzymałe haczyki.

Regulowane drzwi u góry
i z dołu.

Wentylacja grawitacyjna
umożliwia obieg
powietrza w szafie.
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SZ-012(B)
Wym. 1800x600x380 mm

699,00 zł

SZ-012(H)
Wym. 1800x600x380 mm

679,00 zł

SZ-012(C)
Wym. 1800x800x380 mm

779,00 zł

SZ-012(I)
Wym. 1800x800x380 mm

759,00 zł

SZ-012 (F)
Wym. 1800x800x490 mm

809,00 zł

SZ-012(J)
Wym. 1800x800x490 mm

799,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

Zamek z indywidualnym
kluczykiem.

SZATNIA i KORYTARZ

SZATNIA i KORYTARZ

Szafa 5-skrytkowa

Szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa, 5-drzwiowa, w każdym przedziale
wieszaki na ubrania, zamykane/zamek cylindryczny, malowana proszkowo,
ławeczka w zestawie,

Szafki skrytkowe

Wym. 1100x1000x490 mm

879,00 zł

Szafka z ławeczką

1059,00 zł

Komfortowa „osobista szafka” nieodzowna w obiektach szkolnych, halach sportowych,
basenach i klubach rekreacyjnych. Otwory wentylacyjne zapewniają stały przepływ powietrza.
Ramki na etykietę pozwalają na personalizację szafek.

SZ-0024/3(3D)
Wym. 1800x300x490 mm

479,00 zł

SZ-0024/3(6D)
Wym. 1800x600x490 mm

849,00 zł

SZ-0024/3(9D)
Wym. 1800x900x490 mm

999,00 zł

SZ-0024/3(12D)
Wym. 1800x1200x490 mm

1299,00 zł

SZ-0019/3(4D)
Wym. 1800x300x490 mm

499,00 zł

SZ-0019/3(8D)
Wym. 1800x600x490 mm

849,00 zł

SZ-0019/3(12D)
Wym. 1800x900x490 mm

1299,00 zł

SZ-0019/3(16D)
Wym. 1800x1200x490 mm

1499,00 zł

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Szafy i regały

SZATNIOWE
Regał szatniowy 6-os.

Opis opis opis produktu opis opis opis opis

Szatnia

2-stron.
Wym. 1280x840x1180 mm

Wym. 1830x1000x490 mm

Ławka BETA

1-stron.
Wym. 1280x400x1180 mm

479,00 zł

699,00 zł

2-stron.
Wym. 1280x840x1180 mm

699,00 zł

2-stron.
Wym. 1280x840x1180 mm

649,00 zł

759,00 zł

Regał szatniowy

Regał szatniowy

Regał szatniowy poczwórny.
Wym. 1830x1000x490 mm

Regał szatniowy poczwórny z ławeczką.
979,00 zł

Wym. 1830x1000x490 mm

Siedziska tapicerowane.

3 os - dł. 1780 cm
447,00 zł

4 os - dł. 2345 cm
549,00 zł

5 os - dł. 2960 cm
634,00 zł

Ławka korytarzowa wzmocniona
Stelaż malowany proszkowo.

Wym. 2000x400x370/450 mm

40

499, zł
00

Ławka ISO

Siedzisko plastikowe.
2 os - dł.1295 cm
330,00 zł

Opis opis opis produktu opis opis opis opis

499, zł

Wykonana z płyty meblowej, fronty kolorowe.

639,00 zł

Opis opis opis produktu opis opis opis opis
1-stron.
Wym. 1280x400x1180 mm

00

Szafa 4-schowkowa

Opis opis opis produktu opis opis opis opis
Wym. 1310x1080x500 mm

1-stron.
Wym. 1280x400x1180 mm

Regał szatniowy skrzyniowy Ławka szat. z wieszakami

Deska sosnowa

299,00 zł

Płyta

339,00 zł

2 os - 299,00 zł

3 os - 379,00 zł

4 os - 475,00 zł

5 os - 594,00 zł

Ławka AMIGO

Stelaż malowany proszkowo, siedzisko plastik.
2 os - 588,00 zł

3 os - 699,00 zł

4 os - 809,00 zł

5 os - 1099,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

998,00 zł

TABLICE
GABLOTY
Niezbędnym elementem wyposażenia placówek
oświatowych są różnego rodzaju tablice, których
kolor, wielkość oraz liniatury konfigurujemy według
indywidualnych potrzeb.
Nie zapominamy również o gablotach
ogłoszeniowych oraz ekspozycyjnych, estetycznych
oraz bardzo pojemnych.

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

KLASYCZNY WYBÓR

Tablica tryptyk - zielona

Obramowanie wykonane z kształtownika aluminiowego z plastikowymi
narożami Płyta robocza tablicy wykonana z blachy malowanej farbą
magnetyczną z powłką ceramiczną.
Możliwość wykonania liniatury według wzoru.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

Tablica tryptyk zielona

340x100 cm

548,00 zł

Tablica tryptyk zielona z liniaturą

340x100 cm

698,00 zł

Tablica tryptyk zielona

400x100 cm

648,00 zł

Tablica tryptyk zielona z liniaturą

400x100 cm

844,00 zł
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Tablice moderacyjne - dwustronne
Opis opis opis produktu opis opis opis opis
KORKOWA

TEKSTYLNA

SUCHOŚCIERALNA

120x60

WYMIAR

246,00 zł

255,00 zł

319,00 zł

120x90

273, zł

286, zł

396,00 zł

120x120

318, zł

333, zł

504,00 zł

120x180

405,00 zł

436,00 zł

712,00 zł

00

00

TABLICE i GABLOTY

NAZWA

00

00

CENA BRUTTO

NOGA 160

143,00 zł

NOGA 190

149,00 zł

KÓŁKA

24,00 zł

UCHWYT

18,50 zł

Tablica tryptyk - biała
NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

340x100 cm

548,00 zł

Tablica tryptyk biała z liniaturą

340x100 cm

695,00 zł

Tablica tryptyk biała

400x100 cm

648,00 zł

Tablica tryptyk biała z liniaturą

400x100 cm

844,00 zł

Tablica tryptyk biała

Tablice pojedyncze

Opis opis opis produktu opis opis opis opis
NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

Tablica pojedyncza zielona

170x100 cm

298,00 zł

Tablica pojedyncza biała

170x100 cm

309,00 zł

Tablica pojedyncza zielona/biała

170x100 cm

425,00 zł

Tablica korkowa rama drewniana

150x100 cm

99,00 zł

Tablica korkowa rama drewniana

170x100 cm

145,00 zł

Tablica korkowa rama drewniana

200x100 cm

149,00 zł

Tablica korkowa rama aluminiowa

120x100 cm

89,00 zł

Tablica korkowa rama aluminiowa

200x100 cm

199,00 zł

Tablica korkowa rama aluminiowa

150x100 cm

129,00 zł

Tablica tekstylna rama aluminiowa

120x100 cm

185,00 zł

Tablica tekstylna rama aluminiowa

180x100 cm

241,00 zł

Tablica tekstylna rama aluminiowa

200x100 cm

288,00 zł

Gabloty na puchary
WYMIAR

CENA BRUTTO

Gablota na puchary

NAZWA

120x90x25 cm

1290,00 zł

Gablota na puchary

150x90x25 cm

1475,00 zł

Gablota na puchary

180x120x25 cm

2581,00 zł

Oświetlenie LED gabloty
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377,00 zł

NAZWA

Tablice obrotowe jezdne
WYMIAR

CENA BRUTTO

Gablota na sztandar

100x100x10 cm

1044, zł

Gablota na sztandar

120x120x10 cm

Gablota na sztandar

150x130x10 cm

Oświetlenie LED gabloty

WYMIAR

CENA BRUTTO

Tablica obrotowa zielona

170x100 cm

608,00 zł

1290, zł

Tablica obrotowa biała

170x100 cm

608,00 zł

1475,00 zł

Tablica obrotowa zielono - biała

150x100 cm

564,00 zł

377, zł

Tablica obrotowa biało - korkowa

150x100 cm

564,00 zł

WYMIAR

CENA BRUTTO

00

00

00

Szafka na klucze

Gablota ogłoszeniowa wolnostojąca

NAZWA

NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

Szafka na klucze 40

350x220x60 cm

189,00 zł

GWL1

120x90 cm

1142, zł

Szafka na klucze 60

350x320x60 cm

219,00 zł

GWL2

150x100 cm

1277,00 zł

Szafka na klucze 100

350x520x60 cm

299,00 zł

307, zł

Szafka na klucze 120

390x320x120 cm

329,00 zł

Oświetlenie LED

www.ergotop.pl

NAZWA

ergotop@ergotop.pl

00

00

Tel. (74) 81 91 035

TABLICE i GABLOTY

Gabloty na sztandar
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TABLICE i GABLOTY

Gabloty ogłoszeniowe
NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

60x100 cm

639,00 zł

Gablota ogłosz. 1-drzwiowa

80x120 cm

839,00 zł

Gablota ogłosz. 1-drzwiowa

100x120 cm

859,00 zł

Gablota ogłosz. 1-drzwiowa

100x150 cm

999,00 zł

Gablota ogłosz. 1-drzwiowa

Gabloty ogłoszeniowe
WYMIAR

CENA BRUTTO

Gablota ogłosz. 2-drzwiowa

NAZWA

100x70 cm

839,00 zł

Gablota ogłosz. 2-drzwiowa

150x100 cm

1159,00 zł

Gablota ogłosz. 2-drzwiowa

180x120 cm

1399,00 zł

Gablota ogłosz. 2-drzwiowa

200x100 cm

1359,00 zł

Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna GOZ

Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna wolnostojąca
WYMIAR

CENA BRUTTO

NAZWA

WYMIAR

CENA BRUTTO

Zewnętrzna wolnostojąca

70x100x200 cm

1475,00 zł

GOZ1

60x90 cm

859,00 zł

Zewnętrzna wolnostojąca

120x100x200 cm

1795,00 zł

GOZ2

70x100 cm

959,00 zł

Zewnętrzna wolnostojąca

150x100x200 cm

1899,00 zł

GOZ3

80x120 cm

1089,00 zł

GOZ4

100x120 cm

1119,00 zł

GOZ5

100x150 cm

1299,00 zł

GOZ6

200x100 cm

1499,00 zł

NAZWA

Oświetlenie LED
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+ 399,00 zł

POMOCE

DYDAKTYCZNE
Pomoce dydaktyczne, które proponujemy są wykonane
z trwałych i bezpiecznych materiałów. Pomogą one uczniom
w zrozumieniu i przyswojeniu wiedzy.
Dzięki naszym pomocom biologia będzie bardziej
zrozumiała, a fizyka przestanie być czarną magią.

POLECANY

Bezpłciowy tors (40 części) 85 cm

Model zawiera 18 części: tors, głowa, mózg, tchawica, przełyk, aorta zstępująca, przepona, płuca (4
części), serce (2 części), żołądek, wątroba, nerki, trzustka, śledziona, jelita kręgi kręgosłupa z nerwami
oraz otwarte plecy. Model zamontowany jest na plastikowej podstawie.
Wysokość 85 cm, 40 części

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

1376,00 zł
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Elektrostatyka

Bogato wyposażony zestaw przyrządów,
elementów pozwalający na demonstrację
i badanie bazowych zjawisk z dziedziny
elektrostatyki.

POMOCE DYDAKTYCZNE

Cena za zestaw

599,00 zł

Maszyna elektrostatyczna

Pomoc naukowa służąca do otrzymywania
wysokiego napięcia.
Cena za zestaw

393,00 zł

Waga szalkowa z odważ.
Waga szalkowa laboratoryjna, idealnie
nadaję się do placówek oświatowych.
Cena za zestaw

549,00 zł

Tors (23 części) 85 cm

Model tego torsu bazuje na modelu MA–204,
dodatkiem są genitalia, części żołądka oraz
części jelit mogą być zastąpione częściami z
modelu MA – 204, model zamontowany jest
na plastikowej bazie.
Cena za zestaw

46

1363,00 zł

Tor powietrzny

Przeznaczony jest do badania ruchu
jednostajnego, jednostajnie przyspieszonego,
II Prawa Newtona, zderzeń sprężystych i
niesprężystych.
Cena za zestaw

3690,00 zł

Generator Van De Graaffa

Służący w technice do wytwarzania niezwykle
wysokich napięć rzędu kilku MV.
Cena za zestaw

1230,00 zł

Model skóry

Powiększony 105 razy przekrojowy widok
ludzkiej skóry pokazuje trzy warstwy skóry.
Cena za zestaw

183,00 zł

Szkielet człowieka 170 cm

Szkielet (realny rozmiar) dorosłego człowieka
wykonany z plastiku jest idealny do nauczania
podstaw ludzkiej anatomii, wykonany jest z
łatwego do umycia oraz niełamliwego plastiku
PVC.
Cena za zestaw

948,00 zł

Ława optyczna

Ława wykonana jest na bazie dwóch
równoległych prętów zamocowanych w
trwałych podstawach metalowych.
Cena za zestaw

270,00 zł

Elektroskop listkowy

Pozwala wykonać pomiar ilości nadmiarowych
ładunków elektrostatycznych o danym znaku.
Cena za zestaw

110,00 zł

Model czaszki

Wykonany z tworzywa sztucznego,
naturalnych rozmiarów model czaszki
dorosłego człowieka.
Cena za zestaw

195,00 zł

Tors (15 części) 26 cm

Najpopularniejszy model edukacyjny,
zawiera 15 części: tors, mózg (2 cz), wycięte
sklepienie, serce, płuca (4 cz), żołądek,
przepona, wątroba, tchawica i przełyk oraz
aorta, trzustka, śledziona, jelita.
Cena za zestaw

195,00 zł

Optyka laserowa

Zestaw zawiera elementy pozwalające
przeprowadzić szereg doświadczeń
demonstrujących prawa optyki geometrycznej.
Cena za zestaw

492,00 zł

Zestaw dynamometrów

Komplet składający się z 6 szt, wykonane w
rurce z tworzywa sztucznego, podwójna skala
gr/N.
Cena za zestaw

135,00 zł

Gigantyczny model oka

Różne rozłączane części gałki ocznej, model
wykonany z PVC, na plastikowym stojaku,
powiększony 6x.
Cena za zestaw

155,00 zł

Model serca

Anatomia ludzkiego serca (rozmiar
rzeczywisty) z komorami, przedsionkami,
zastawkami, żyłami oraz aortą. Przednią
ścianę serca można wyciągnąć, aby pokazać
komory, oraz wewnętrzne struktury serca.
Cena za zestaw
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155,00 zł

Zestaw składający się z wielu elementów
pozwalający tworzyć skomplikowane modele
wiązań chemicznych.
603,00 zł

Cena za zestaw

Model ucha środkowego

Model rozkłada się na 2 części oraz jest
powiększony jest 3x.
164,00 zł

Cena za zestaw

Mikroskop Bino Eko

Głowica binokular z regulowanym rozstawem
źrenic, zakres powiększeń 40x-400x,
kondensor - obrotowa diafragma, okular
WF10x/18mm, obiektyw klasy Achromat
4x, 10x, 40x(S), rewolwer trójgniazdowy,
Stolik: płaski przedmiotowy z nasadką XY , w
zestawie przykładowe preparaty, odczynniki.
Cena za zestaw

492,00 zł

Mikroskop Biolux AL/NV

Kompaktowy, wszechstronny mikroskop dla
szkół, a także dla młodzieży i studentów.
Cena za zestaw
www.ergotop.pl

369,00 zł
ergotop@ergotop.pl

Modele 1107 wiązań chem. Model kosmograficzny
400 detali umożliwiających samodzielne
konstruowaniepokazowych modeli cząsteczek
i wiązań chemicznych.
Cena za zestaw

430,00 zł

Model DNA - ekonomiczny

Kolorowy model DNA o wysokości 48cm, do
samodzielnego montażu, replikacja DNA.
Cena za zestaw

82,00 zł

Mikroskop Exl

Mikroskop Optek Bino Student do badania
preparatów w świetle przechodzącym i
odbitym. Okulary szerokokątne WF10x/18mm
wyposażone we wskaźniki, zakres powiększeń
w skompletowaniu standard 40x- 1000x,
współosiowa obustronna śruba do makro i
mikroregulacji.
Cena za sztukę

1045,00 zł

Szkiełka mikroskopowe

Zestaw szkiełek mikroskopowych niezbędny
każdemu miłośnikowi biologii.
Podstawowe

4,99 zł

Nakrywkowe

4,99 zł

Tel. (74) 81 91 035

Pozwala zademonstrować pojęcia związane
z porami roku, dnia, godzinami oraz
przypływami, posiada źródło światła oraz
zasilanie bateryjne.
Cena za zestaw

420,00 zł

Walizaka ekobadacza

Zestaw umożliwia przeprowadzenie łącznie
ok. 500 testów kolorystycznych.
Cena za zestaw

369,00 zł

Mikroskop Bio

Możliwość obserwacji preparatów
nieprzeźroczystych , wbudowano
zabezpieczenie przed zgnieceniem
preparatu, powiększenie 10-1024x, obiektyw
4x/10x/40x, okulary 10x, 16x i soczewka
Barlowa, oświetlenie górne LED z możliwością
regulacji.
Cena za sztukę

276,00 zł

Tablica z przyrządami mat.

Komplet przyborów tablicowych, tablica
magnetyczna z płyty wiórowej laminowanej.
Cena za zestaw

399,00 zł

Zestaw skamieniałości

Drewniana skrzyneczka zawierająca
oryginalne skamieniałości (22szt.) w
tekturowych pudełeczkach o wymiarach
4x4cm, 5x5cm.
Cena za zestaw

344,00 zł

Zestaw narzędzi prepara.
Wysokiej jakości narzędzia preparacyjne
wykonane ze stali nierdzewnej.
Cena za zestaw

49,00 zł

POMOCE DYDAKTYCZNE

Modele 1102 wiązań chem

Mikroskop Biolux LCD

Zastosowano białe zimne światło LED (koniec
z problemem wysuszania preparatów przez
gorący halogen i wyeliminowanie tzw.efektu
pływania preparatów mokrych, wyświetlacz
LCD, powiększenie cyfrowe do 1600x,
obiektywy 4x/10x/40x, kamera 3MPix, slot
kart pamięci SD, stolik krzyżowy XY.
Cena za sztukę

861,00 zł

Liczydło szkolne

Wykonane jako pojedyncze skrzydło z ramy
drewnianej w kolorze drewna.
Wymiary 1200x800x30 mm

399,00 zł
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Elektromagnes

Mieszczący się w ręce elektromagnes, zasilany
niewielkim napięciem, może unieść obiekt o
masie dużo większej niż własna.

POMOCE DYDAKTYCZNE

Cena za 1 szt.

124,00 zł

Zasilacz prądu stałego

Wyposażony w ciągłą regulację wyjściowego,
stabilizowanego napięcia stałego lub
natężenia 0-30V/0-3 A, cyfrowe wskaźniki.
Cena zestawu 2 szt.

450,00 zł

Okulary ochronne

Szczelne i wygodne okulary chronią oczy
przed szkodliwym działaniem drobin substancji
chemicznych i ich oparów.
Cena za zestaw

19,00 zł

Elektrometr Brauna

Szkolny elektrometr Brauna przydatny w
doświadczeniach z elektrostatyki. Obudowa w
kształcie walca ma średnicę 17 cm.
124,00 zł

Cena za 1 szt.

Mierniki uczniowskie

Precyzyjne i bezpieczne mierniki uczniowskie
do praktycznych zajęć z fizyki.
Galwanometr

57,00 zł

Woltomierz

62,00 zł

Miliamperomierz

62,00 zł

Rozszerzalność cieplna metali Minisamochód słoneczny
Jakościowe porównanie stopnia termicznej
rozszerzalności liniowej trzech materiałów:
stali, aluminium i mosiądzu w formie prętów.

238,00 zł

Cena za zestaw

Zestaw ilustrujących przemianę energii
światła w energię elektryczną, a następnie
mechaniczną.
30,00 zł

Cena za 1 szt.

Energia słoneczna oraz ogniwo wodorowe

Zestaw pozwala uczniom na poznanie procesu wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie
wodorowym. Do uzyskania potrzebnego do tego paliwa (wodoru i tlenu) używane jest
dodatkowo ogniwo fotowoltaiczne i woda.
Cena za zestaw

399,00 zł

Zestaw doś. z elektryczności
W podstawie programowej dla gimnazjum:
Prosty obwód elektryczny, opór elektryczny
opornika, moc żarówki zasilanej z baterii...
Cena za zestaw

399,00 zł

Magnes podkowiasty

Zestaw zawiera magnes podkowiasty o
wymiarach 50 mm x 60 mm x 12 mm.
Cena za 1 szt.

37,00 zł

Dwa magnesy sztabkowe

Zestaw zawiera dwa magnesy sztabkowe o
długości 53 mm, szerokości 15 mm i grubości
9 mm.
Cena za zestaw

37,00 zł

Samochód napędzany
wodorem
LABOLAB

Geografia - Ziemia i kosmos,
cena: 3990,00zł
Chemia - struktura i własności materii,
cena: 5990,00zł
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Fizykka - siły oddziaływania,
cena: 5490,00zł
Biologia - Struktury roślin i zwierząt,
cena: 4990,00zł

Samochodzik wykorzystuje odwracalne
ogniwo paliwowe PEM (Polymer Electrolyte
Membrane), które zużywa wodór i tlen,
pochodzące z procesu elektrolizy wody. Gazy
te magazynowane są w zbiornikach wodnych.
Cena za zestaw

400,00 zł

Plansze interaktywne WSiP
Plansze interaktywne to doskonały sposób
na zainteresowanie uczniów tematem lekcji.
Matematyka, geografia, chemia.
Cena za 1 szt.

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

249,00 zł

Owady, skorupiaki, rośliny zatopione
w tworzywie pozwalają rozwijać
zainteresowania ucznia.

Pluskwiak - Cykada

Okazy zatopione w pleksi i umieszczone w
wygodnym opakowaniu, to idealna pomoc do
nauki przyrody i biologii.

47,00 zł

Cena za 1 szt.

Cena za 1 szt.

Preparat prezentuje poszczególne etapy rozwoju motyla na przykładzie bielinka kapustnika.
Gatunek ten występuje na terenie Europy, basenu Morza Śródziemnego, Afryki Północnej oraz
zachodniej Azji (aż do Himalajów).

47,00 zł

Zestaw odczynników (szkoła podstawowa)

Cena za 1 szt.

W skład kompletu wchodzą: Model cząsteczki grafitu, Model cząsteczki diamentu, Model
cząsteczki fulerenu, Modele orbitali atomowych.

1259,00 zł

Cena zestawu

Zestaw do przeprowadzania reakcji w roztworach wodnych Papierki wskaźnikowe
Komplet 12 buteleczek: 10 większych przeznaczonych na wodne roztwory kwasów, zasad
i soli oraz 2 mniejsze – na wskaźniki. Drewniany statyw. Dołączono etykiety samoprzylepne
sporządzone zgodnie z wymaganiami sanepidu, zawierające odpowiednie piktogramy oraz
informacje o zagrożeniach. W zestawie znajdują się również szczegółowe opisy sporządzania
roztworów o wskazanych stężeniach bez konieczności używania wagi.
Cena zestawu

Zestaw do spalań

Zestaw do spalań to komplet sprzętu i szkła
niezbędny do pokazu spalania substancji
stałych i ciekłych w gazach.
Cena zestawu
www.ergotop.pl

79,00 zł
ergotop@ergotop.pl

263,00 zł

Modele chemiczne - komplet promocyjny nr 2

Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii
Cena zestawu

Bielinek kapustnik - rozwój

Uniwersalne papierki wskaźnikowe (nawinięte
na szpulę, o szerokości 8 mm i długości 5 m)
pozwalają oszacować wartość pH (0–14).
Cena zestawu

32,00 zł

738,00 zł

POMOCE DYDAKTYCZNE

Chrząszcz - Jelonek

Lekcjoteka Przyroda

Program stworzony z myślą o wykorzystaniu
możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika
multimedialnego w procesie dydaktycznym.
Cena zestawu

269,00 zł

1259,00 zł

Podstawowy zestaw szkła
Komplet szkła i sprzętu do wykonywania
podstawowych doświadczeń.
Cena za 1 szt.
Tel. (74) 81 91 035

363,00 zł

Pełny komplet szkła i sprzętu lab. do pracowni chemicznej

Komplet szkła i sprzętu do pracowni chemicznej, stanowiących podstawę do realizacji podstawy
programowej przedmiotu chemia (wg zmian 2017r.) “Chemia - Zestaw do doświadczeń
chemicznych”.
Cena zestawu

2419,00 zł
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Stojak na mapy

Statyw do prezentacji map i plansz,
regulowana wysokość, stelaż Ø 25/32mm
199,00 zł

POMOCE DYDAKTYCZNE

Wys. 220 cm

Dywan Autostrada

Wykładzina typu igłowego na podkładzie
filcowym, niezwykle wysoka odporność na
zabrudzenia.

Wózek na mapy

Stojak na kulkach do przechowywania map,
umożliwia przechowywanie 35 map.
Cena za zestaw

499,00 zł

Wym. 200x300 cm

399,00 zł

Wym. 300x400 cm

599,00 zł

Wózek na mapy

Wieszak do plansz

Na 30 map, kółka jezdne.

Wym. 700x900x500 mm

349,00 zł

Stelaż metalowy. Malowany proszkowo.
Podstawa na 4 kółkach.
Wym. 1200x900x450 mm

Dywan Alfabet

Dywan wykonany z wysokiej jakości
wykładziny polipropylenowej. Produkt
charakteryzuje się: wysoką trwałością kolorów,
łatwością w utrzymaniu czystości,

299,00 zł

antystatycznością. Idealnie wpasuje
się w każdą aranżację dziecinnego i
młodzieżowego pokoju.
Wym. 200x300 cm

550,00 zł

Wym. 300x400 cm

999,00 zł

Projekty 3D dla szkół

Elektroniczna woźna

Służy do automatycznego sterowania
dzwonkiem szkolnym.
Cena za 1 szt.

575,00 zł

Godło w drewnianej ramie
Dostępne również w ramie aluminiowej.
Cena za 1 szt.

59,90 zł

Drukarka BANACH 3D

Drukarka Banach 3D to niezawodne
urządzenie, które daje możliwość tworzenia
gotowych obiektów przestrzennych. Służy
nauczycielom i uczniom podczas codziennych
lekcji a także do pracy nad bardziej
skomplikowanymi projektami edukacyjnymi.

Zestawy kart

Umiem czytać, pisać i liczyć - zawiera
zestawy kart pracy oraz interaktywnych
ćwiczeń wspomagających rozwój
kluczowych kompetencji uczniów w edukacji
wczesnoszkolnej.
Cena za 1 zestaw
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739,00 zł

Zestaw do tablic

Zestaw do tablic suchościeralnych (4 markery,
środek czyszczący w sprayu 125 ml, gąbka
niemagnetyczna).
Cena za zestaw

30,50 zł

NOWOŚĆ!
Drukarka 3D

6990,00 zł

Cena zestawu

od 9990,00 zł

Dane techniczne: pole robocze 20×20 cm, wysokość do 18 cm, średnica dyszy 0,4 mm, grubość
warstwy regulowana od 0,05mm, wymiary drukarki 44 x 42 x 42 cm, podgrzewany stół roboczy
głowica z wymiennymi dyszami, układ chłodzenia wydruku, wysokość warstwy 0,1-0,3, 3
punktowe poziomowanie stołu półautomatyczne, 300 gotowych bezpłatnych projektów 3D
do edukacji na zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii/przyrody i innych przedmiotów,
gotowych do wydruku na drukarce

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

SPORT
Sport to zdrowie!

Zadbajmy więc wspólnie o to co
najcenniejsze. Zaszczepmy w naszej
młodzieży aktywność fizyczną, a pomogą
nam w tym odpowiednio dobrane
akcesoria proponowane w naszej ofercie.

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

POLECANY

Drabinka gimnastyczna podwójna
Boki wykonane są z drewna iglastego, szczeble ze sklejki równoległowarstwowej, podwójna.
Wymiary: 2500x1800 mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

759,00 zł
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Ławka gimnastyczna

Wykonana z drewna iglastego lub liściastego,
nogi posiadają niebrudzące gumowe stopki,
wszystkie krawędzie zaokrąglone, wsporniki
stalowe, nogi drewniane.

Materace gimnastyczne

Pokrowiec materaca wykonany z materiału
typu Poroflex (Skaj), wzmocniony narożnikami.
280,00 zł

Wym. 200x120x10 cm

360,00 zł

420,00 zł

Wym. 2500x240x310 mm

516,00 zł

Wym. 3000x240x310 mm

606,00 zł

Wym. 4000x240x310 mm

780,00 zł

Zestaw gimnastyczny

Wieloelementowy zestaw, pozwala
na tworzenie różnych torów przeszkód
i układów do ćwiczeń gimnastycznych.
Cena za zestaw

360,00 zł

Skrzynia gimnastyczna

Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej
18 mm, górny segment posiada poduszkę z
pianką poliuretanową.
Wym. 1100x1340x750 mm

1993,00 zł

Kozioł gimnastyczny

Korpus wykonany z drewna klejonego,
pokrytego otuliną elastyczną i sztuczną skórą
Wym. 550x350 mm

1990,00 zł

Drabinka gimnastyczna

Boki wykonane są z drewna iglastego,
szczeble ze sklejki równoległowarstwowej.
Pojedyncza
Wym. 2500x900 mm

558,00 zł

Podwójna
Wym. 2500x1800 mm

759,00 zł

Odskocznia gimnastyczna
Podstawa odskoczni wykonana z profili
stalowych ze stopkami antypoślizgowymi.
Wys. czoła odskoczni - 21 cm

499,30 zł

SPORT

Wym. 200x120x5 cm

Wym. 2000x240x310 mm

Pachołki plastikowe

Równoważnia

Różne kolory, wysokość 23 cm.
Cena za 1 szt.

Równoważnia wykonana jest w wersji
treningowo-szkolnej, o długości 3m. Belka o
przekroju 160 x130 mm.

7, zł
00

Cena za 1 szt.

Baza

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 30x60x60 cm
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189,00 zł

2500,00 zł

Łuk

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 30x60x120 cm

279,00 zł

Zestaw - niebieski komplet
W skład prezentowanego zestawu wchodzi
następujących osiem kształtek: półkoło,
bieżnia, baza, schody, rampa, belka, walec.
Cena za zestaw

W skład prezentowanego zestawu wchodzą
następujące kształtki: klin, schody, łuk , fala,
kostka, tunel, walec , materace (4 sztuki).

1785,00 zł

Schody

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 60x60x90 cm

Zestaw - czerwony komplet

269,00 zł

Cena za zestaw

2029,00 zł

Fala

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 100x50x50 cm

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

259,00 zł

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 50x50x50 cm

199,00 zł

Półkoło

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 30x60x120 cm

279,00 zł

Linie pola (badminton)

Granatowa taśma polipropylenowa o szer. 5
cm, mocowana szpilkami do podłoża.
129,00 zł

Cena za zestaw

Skrzynia

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 90x70x85 cm

929,00 zł

Kostka

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 50x50x50 cm

199,00 zł

Rakietki do badmintona
Zestaw rekreacyjny do badmintona
(zawiera 2 rakietki + 2 lotki).
Cena za zestaw

Bramka do Piłki nożnej aluminiowa

Most

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 30x60x120 cm

Klin

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 50x50x50 cm

249,00 zł

Dobrej jakości lotki piórowe przeznaczone do
gry rekreacyjnej.
Cena za zestaw

15,90 zł

Piłki

Piłka nożna

75, zł

2459,00 zł

Piłka do siatkówki

50,00 zł

Wym. 738x244 mm

3459,00 zł

Piłka do koszykówki

67,00 zł

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

Wymiary 30x60x60 cm

189,00 zł

Rampa

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.
Wymiary 60x60x90 cm

329,00 zł

Stelaż aluminiowy, składany, na 4 kółkach
obrotowych, pojemność: 25 - 30 piłek.
Wymiary 61x61x100 cm

229,00 zł

Siatka do piłki nożnej

Różne dyscypliny.

Wym. 500x200 mm

www.ergotop.pl

Pokrowiec ze skaju, wypełnienie sprężysta
pianka.

Lotka piórkowa Wish (3 szt) Wózek na piłki składany

59,00 zł

Rama bramki wykonana z owalnego profilu 120 x100 mm aluminium lakierowanego proszkowo
na biało.

279,00 zł

Opona

SPORT

Tunel

00

7,5x2,5x0,8x2 m PP/b (do br.przenośnej).
Siatka wykonana z polipropylenu, gr. sznurka
4 mm, głębokość 0,8/200 cm, niebieska
(komplet- 2 szt.).
Cena z komplet 2 szt.

439,00 zł
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Rakietki STIGA

Rakietki do tenisa stołowego. W skład zestawu
wchodzą 2 rakietki i 3 piłeczki.
72,00 zł

Cena za zestaw

Tablica wyników tenisa stoło.
Składana podstawa wykonana jest z
twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo
zamocowane tabliczki z cyframi z płyty PCV.
Cena za zestaw

282,00 zł

Stół do tenisa stołowego

Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o
gr.18 mm, nogi stołu wykonane z kształtownika
stalowego o przekroju kwadratowym 25
mm i blokowane za pomocą zawiasów
nożycowych.Wyposażony w prosty zespół
jezdny z kółek tworzywowych pomocny w
transporcie stołu.

Przeznaczony do gry rekreacyjnej, spełnia
wymagania klasy C wg. normy PN-EN
14468-1.

Piłkarzyki

Zestaw szkolny unihokej

Gra świetlicowa. Skrzynia i podstawa
wykonana ze sklejki liściastej.
2499,00 zł

1299,00 zł

Model RELAX

1140,00 zł

W skład zestawu wchodzi: 2 bramki (60x90
cm), 10 kijów (95 cm), 3 piłki.
Cena za zestaw

388,70 zł

Szafa na sprzęt sportowy

Wykonana z blachy, malowna proszkowo. 4
półki, drzwi uchylne pełne.
Cena za 1 szt.

1805,00 zł

Krzesło sędziowskie (tenis)

Krzesło sędziowskie aluminiowe z
siedziskiem tworzywowym. Uchylny stolik z
przeźroczystego tworzywa sztucznego.
Cena za zestaw

2066,00 zł

SPORT

Wym. 1420x710x940 mm

Model TAJFUN

Piłka do tenisa ziemnego

Piłka treningowa DUNLOP do tenisa ziemnego.
Cena za opakowanie 3 szt.
Cena za zestaw

59,00 zł

Rakiety do tenisa ziemnego Bramka do unihokeja
W skład zestawu wchodzą 2 rakiety
do tenisa ziemnego i piłeczka.
Cena za zestaw

59,00 zł

Płotek stalowy, treningowy Obręcz do kosza
Przeznaczony do treningu biegów przez płotki
w szkołach i klubach sportowych. Podstawa i
ramiona z kształtownika stalowego.
Cena za 1 szt.
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311,00 zł

Obręcz uchylna z systemem blokującym
uchylanie do obciążenia 35kg (siłownik
gazowy o sile 2200N).
Cena za 1 szt.

381,00 zł

Składana, łatwa w transporcie, wykonana z
rurek stalowych.
Wymiary 90x60 cm

127,00 zł

Stojak do koszykówki

Stojak do koszykówki jednosłupowy
cynkowany, wysięgnik 1,6 m, rura kwadrat
100x100x3 mm.
Cena za 1 szt.

1197,00 zł

Rakieta do tenisa TECHMAN
Wykonana ze stopu aluminium. Powiększona
główka rakiety zwiększa pole trafienia.
Cena za 1 szt.

47,00 zł

Tablica z płyty laminowanej
Pokryta żywicą epoksydową odporną na
działanie warunków atmosferycznych, o
wymiarach 1,80 x 1,05 m w wersji bez ramy.
Cena za 1 szt.

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

717,00 zł

GABINET
MEDYCZNY
Do naszych szkół powróciły gabinety medyczne, co
pomaga wdrażać skuteczną profilaktykę oraz zapewnia
skuteczną pomoc w przypadku zdarzających się urazów.
Zadbajmy o odpowiednie wyposażenie tego ważnego
miejsca.

KLASYCZNY

Kozetka lekarska składana

Konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową; blat z ogranicznikami wykonany jest z płyty obitej pianką
poliuretanową i obszyty materiałem skóropodobnym zmywalnym. Kozetka może służyć zarówno do masażu suchego, jak również do wszelakich
zabiegów leczniczych wykonywanych na leżąco.
Szeroka gama kolorystyczna tapicerki. Dopuszczalne obciążenie: 170 kg
Wymiary: 1850x550x500 mm

759,00 zł
Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Meble
MEDYCZNE
Krzesło ISO (skaj)

Siedzisko i oparcie wykonane z wysoko
wytrzymałościowego polipropylenu, stelaż
wykonany z profili stalowych.
Cena za 1 szt.

Parawan medyczny

Parawan z metalu o lekkiej konstrukcji, pokryty
farbą proszkową w białym kolorze, kółka
umożliwiają łatwe przemieszczanie.

GABINET MEDYCZY

Wymiary: 190x100 cm

299,00 zł

Szafka wisząca

Szafka wisząca z drzwiami przesuwnymi.
Drzwi i półki wykonane ze szkła. Waga 17 kg.
Wymiary: 80x50x25 cm

559,00 zł

99,00 zł

Parawan teleskopowy

Ekran parawanu wykonany z materiału
zmywalnego, wykonany ze stali powlekanej
proszkowo w kolorze białym, kółka.
Wymiary: 150x85-210 cm

Bardzo wygodne krzesło wykonane z
najwyższej jakości komponentów, odznacza
się dużą wytrzymałością i wygodą.
Cena za 1 szt.

249 ,00 zł

Biurko białe
Wym. 1200x500 mm

Stolik zabiegowy z 2 pólkami metalowymi,
malowany proszkowo.
459,00 zł

399, zł

Wymiary: 180x90x42 cm
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1549,00 zł

Z blachy o gr. 0,8-1mm, uchylne drzwi na
zawiasach kołkowych. Wyposażona w 4 półki
ze szkła hartowanego (udźwig 25kg).
Wymiary: 180x60x42 cm

1269 ,00 zł

Jednorzędowa szafa szufladowa na kartoteki
formatu A4, zamykana centralnym zamkiem
cylindrycznym. Warianty od 2 do 5 szuflad.
Cena za 1 szt. od

989,00 zł

Jednorzędowa szafa szufladowa na kartoteki
formatu B5, zamykana centralnym zamkiem
cylindrycznym. Warianty od 3 do 6 szuflad.
Cena za 1 szt. od

896,00 zł

Stolik zabiegowy z miskami Stolik zabiegowy szklany
Stolik zabiegowy z 2 pólkami metalowymi i
miskami, malowany proszkowo. Maksymalne
obciążenie na półkę: 10kg
Wymiary: 82x44x62 cm

559,00 zł

Szafa medyczna 2 drzwiowa Szafa medyczna 1 drzwiowa Kozetka lekarska SR-S
Z blachy o gr. 0,8-1mm, uchylne drzwi na
zawiasach kołkowych. Wyposażona w 4 półki
ze szkła hartowanego (udźwig 25kg).

Szafa kartotekowa A4

Szafa kartotekowa B5
00

699,00 zł

Stolik zabiegowy

Wymiary: 82x44x62 cm

Krzesło obrotowe (skaj)

Konstrukcja wykonana jest z kształtowników
stalowych, pokrytych farbą proszkową.
Leże i wezgłowie wykonane jest z płyty
wiórowej, która została obita pianką

Stolik zabiegowy szklany 2 półkowy z
miskami.
Wymiary: 82x44x62 cm

Wymiary: 55x188x51 cm

595,00 zł

529,00 zł

poliuretanową i obszyta materiałem
skóropodobnym zmywalnym. Kąt nachylenia
wezgłowia - +/- 40°. Masa stołu – 27 kg.
Dopuszczalne obciążenie – 180 kg.
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Sprzęt
MEDYCZNY
Apteczka z kompletnym wyposażeniem.
Posiada rozwijany zasobnik, wykonana z
materiału CORDURA®nylon.
Wymiary: 20x14x9 cm

199,00 zł

Apteczka osobista średnia

Apteczka z kompletnym wyposażeniem.
Niemiecka norma DIN. Wyposażenie spełnia
normy polskie i UE.
Cena za 1 szt.

299,00 zł

Ciśnieniomierz automatyczny Ciśnieniomierz cyfrowy
Microlife BP A3L-PC - ciśnienomierz
automatyczny naramienny wyposażony w
mankiet o rozmiarze 22-42cm pasujący.

299,00 zł

Cena za 1 szt.

Ciśnieniomierz nadgarstkowy, całkowicie
zautomatyzowany, do pomiaru ciśnienia krwi i
tętna zakładany na nadgarstek..
Cena za 1 szt.

159,00 zł

Mała medyczna lodówka

Mała jednodrzwiowa lodówka z
zamrażalnikiem. Gwarancja 24 miesiące.
Wymiary: 51x43x48 cm

Waga osobowa

Waga osobowa ze wzrostomierzem
mechaniczym do 150kg. Miernik wagowy PUE
C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD.
Wymiary: 43x112x32 cm
www.ergotop.pl

1490,00 zł

ergotop@ergotop.pl

550,00 zł

Waga osobowa BMI

Waga osobowa ze wzrostomierzem
mechanicznym do 150 kg z legalizacją,
pomiar BMI. Uchylne ramię wzrostomierza.
Wymiary: 25x44x117 cm
Tel. (74) 81 91 035

1590,00 zł

Apteczka plecakowa 20L

Apteczka z kompletnym wyposażeniem. Duża
ilość kieszonek i troków, wykonana z materiału
CORDURA®rip-stop.
Cena za 1 szt. od

799,00 zł

Ciśnieniomierz naramienny
W pełni automatyczny, cyfrowy aparat
do pomiaru ciśnienia krwi i tętna z dużym,
czytelnym wyświetlaczem.
Cena za 1 szt.

Ciśnieniomierz zegarowy

Czytelny zegar w główce, trzy wzorzyste
mankiety w roz.dla noworodków, niemowląt i
małych dzieci, szara gruszka z PVC.

219,00 zł

Cena za 1 szt.

119,00 zł

Mankiety do ciśnieniomierza Termometr bezdotykowy
Mankiety do ciśnieniomierza MicroLife.
Dostępne rozmiary: S(17-22cm), M(22-42cm),
L-XL(32-52cm).
Cena za 1 szt.

Do pomiaru temperatury na czole, temperatury
otoczenia i przedmiotów.

69,00 zł

Cena za 1 szt.

119,00 zł

GABINET MEDYCZNY

Apteczka osobista mała

Waga specjalna

Waga specjalna do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich 50x90Z(podjazd),
ciekłokrystaliczny wyświetlacz na przewodzie.
Wymiary: 142x90x16 cm

1999,00 zł
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Tablice do badania wzroku
Tablica okulistyczna przeznaczona do
badania ostrości wzroku. Różne wersje.
Odległość pracy: 6 m
Wymiary: 28x56 cm

49,00 zł

Tablica podświetlana

Tablica Snellena (typu “OKO”), litery 3m
wykonana wedle wskazań lekarzy. Płyta
czołowa wykonana ze szkła akrylowego.
Cena za 1 szt.

1150,00 zł

Zestaw szyn Kramera

Komplet 14 szyn metalowych o różnych
rozmiarach, z powleczeniem do usztywniania
złamań kończyn, pokrowiec do przenoszenia.
Wymiary: 25x44x117 cm

789,00 zł

Lampa FLH-2 HALOGEN

Przeznaczona do pracy w gabinetach
lekarskich, salach zabiegowych,
opatrunkowych, izbach przyjęć i innych.
Długość ramienia: 92 cm

1659,00 zł

Sprzęt
SZKOLENIOWY
Baby Anne 4 szt.

Little Anne Fantom

Posiada niezbędne elementy, aby
zapewnić odpowiednią jakość szkolenia.
Odzwierciedlenie fizjologii i anatomii.

GABINET MEDYCZY

Cena zestawu

AED Plus Trainer2

Przy pomocy prostego pilota, instruktor może
tworzyć scenariusz ratunkowy i wgrać go do
AED Plus Trainer2 w kilka sekund.
Cena zestawu

2990,00 zł

1699,00 zł

AED Lifeline szkoleniowy

Urządzenie wygląda i zachowuje się
dokładnie tak samo, jak prawdziwy AED, ale
nie dostarcza energii podczas stymul. wstrząsu.
Cena zestawu

Manekin Deluxe Difficult Airway Trainer

2790,00 zł

Fantom naturalnej wielkości z wiernie odwzorowanym torsem do nauki i doskonalenia
umiejętności w zakresie trudnych zabiegów wykonywanych na drogach oddechowych. Zestaw
zawiera: tors, 5 wymiennych skór szyi, 1 rolka taśmy do zaklejania tchawicy po nakłuciach.
Cena zestawu
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9590,00 zł

Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej.
Unikalna funkcja nauki usuwania ciała obcego
blokującego drogi oddechowe niemowlęcia.
Cena zestawu

2029,00 zł

Little Junior QCPR Fantom

Lekki, niedrogi i wiernie odtworzony manekin
do treningu resuscytacji dziecka. Sygnalizacja
dźwiękowa prawidłowej głębokości ucisku.
Cena za 1 szt.

1399,00 zł

Defibrylator Treningowy Laerdal AED Trainer 3

Defibrylator szkoleniowy AED Trainer 3 odzwierciedla wygląd oraz funkcjonalność defibrylatora
Philips Heartstart FR3, nie wykorzystuje jednak wysokich napięć, przez co zachowuje 100%
bezpieczeństwa dla trenującego. Pozwala wykonywać realistyczne szkolenie.
Cena zestawu

2490,00 zł

Manekin do nauki wkłuć Multi-Venous IV Training Arm Kit
Multi-Venous IV Training Arm to realistycznie odtworzone ramię z systemem żył do nauki
wykonywania wkłuć dożylnych. Dostępne jako ramię mężczyzny, kobiety i dziecka. Zestaw
zawiera: ramię do wkłuć, wymienną skórę i system żył, sztuczną krew, woreczek wlewu...
Cena zestawu

2999,00 zł
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PRACOWNIE
PRZEDMIOTOWE
Tworząc pracownie dla szkół , mamy na względzie
maksymalne wykorzystanie miejsca oraz
bezpieczeństwo i wygodę uczniów, a także komfort
pracy nauczycieli.
Korzystamy z usług profesjonalnego projektanta –
grafika, który pomaga zam w tworzeniu wysokiej
jakości klas i pracowni.

DOŚWIADCZENIE
- ponad 100 realizacji

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

Pracownie na indywidualne zapotrzebowanie

Wiemy, że przestrzeń w której dzieci i młodzież spędzają większą część dnia, musi zapewnić im komfortowe warunki do zdobywania wiedzy
i umiejętności, a w przypadku najmłodszych również do zabawy. Dlatego też nasze pracownie zaopatrujemy w praktyczne i estetyczne
meble w stonowanej kolorystyce, która nie rozprasza uwagi. Ławki i krzesła dopasowujemy do wzrostu uczniów.
Wszystkie pracownie wykonujemy na państwa indywidualne zapotrzebowanie, po zapoznaniu się z warunkami technicznymi i
wymiarami, przygotowujemy szczegółowy projekt wraz z kosztorysem. Wyposażenie pracowni proponowane przez nas posiada
wszystkie niezbędne certyfikaty oraz atesty.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Pracownia

JĘZYKOWA

Elementy składowe pracowni językowej:

Meble dla uczniów:

Pulpit nauczyciela uruchamiany za pomocą karty zbliżeniowej z jednostką centralną i
zintegrowanym wzmacniaczem stereofonicznym, wbudowany moduł INTERAKTYWNY
(możliwość sterowania funkcjami pracowni za pomocą komputera, gniazdo USB) - NOWOŚĆ,
PC-program do sterowania funkcjami pracowni+wirtualny magnetofon umożliwiający rejestrację
przebiegu lekcji na komputerze - NOWOŚĆ, przyłączeniowe stanowisko dla uczniów,
radiomagnetofon z CD, głośniki do zabudowy w biurku.

Stoliki narożne zaokrąglone, ustawienie w kształcie litery „U”, blat 18 mm, okleina PCV 2mm,
biurko nauczyciela z miejscem na komputer, wysoki standard wykończenia, ostateczny wygląd
na podstawie aranżacji, biurko nauczyciela, biurko uczniowskie dwuosobowe, narożne.

Słuchawki z mikrofonem dynamicznym:
Słuchawki bardzo dobrej jakości, produkt trwały i solidny, doskonale dopasowują się do ucha
rozmówcy nie powodując ucisku głowy, wysokiej klasy mikrofon doskonale „zbiera” głos bez
jego zniekształcenia, odporne na uszkodzenia mechaniczne, gwarancja 3 lata.

Słuchawki MB Quart K800

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

Moduł interaktywny
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Pracownia

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

FIZYCZNA

Wszystkie pracownie
przedmiotowe wykonujemy

NA PAŃSTWA
INDYWIDUALNE
ZAPOTRZEBOWANIE,
po zapoznaniu się z warunkami
technicznymi i wymiarami,
przygotowujemy szczegółowy
kosztorys wraz z projektem.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Pracownia

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

FIZYCZNO-CHEMICZNA
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Pracownia

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

PRZYRODNICZA

Wszystkie pracownie
przedmiotowe wykonujemy

NA PAŃSTWA
INDYWIDUALNE
ZAPOTRZEBOWANIE,
po zapoznaniu się z warunkami
technicznymi i wymiarami,
przygotowujemy szczegółowy
kosztorys wraz z projektem.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Pracownia

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

CHEMICZNA

Wszystkie pracownie
przedmiotowe wykonujemy

NA PAŃSTWA
INDYWIDUALNE
ZAPOTRZEBOWANIE,

Stół demonstracyjny

Wyposażony w instalację wodną ze zlewem
kwasoodpornym, palnik gazowy Bunsena na
nabój propan-butan., instalację elektryczną,
zasilacz prądowy z płynną regulacja napięcia
i natężenia.
Wym. 900x1800x600 mm

64

po zapoznaniu się z warunkami
technicznymi i wymiarami,
przygotowujemy szczegółowy
kosztorys wraz z projektem.

od 2999,00 zł

Dygestorium chemiczne

z wyciągiem elektrycznym, wyposażone w
instalację wodną, zlew kwasoodporny, palnik
gazowy.
Wym. 1850x1120x600 mm

od 4790,00 zł

Szafa metalowa

Szafa metalowa na odczynniki chemiczne
z wyciągiem elektrycznym. Zamykana, 4
regulowane półki.
Wym. 1800x800x380 mm

1890,00 zł
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Pracownia

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

KOMPUTEROWA

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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Projekty 3D

PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

WIZUALIZACJE PRACOWNI
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STOŁÓWKA
SZKOLNA i KUCHNIA
Prawidłowe odżywianie, to zdrowe odżywianie.
Pomożemy Państwu wyposażyć kuchnie, aby
przygotowanie pysznych i pożywnych posiłków było
łatwiejsze
i przyjemniejsze. Stołówka wyposażona w trwałe i
estetyczne stoły i krzesła umili czas podczas spożywania
posiłków.

Zeskanuj kod
Pełna oferta na naszej
stronie www

POLECANY

Stół ze zlewem

Cechy produktu:
• basen spawany
• w dnie komory otwór pod syfon
• przetłoczenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”
• komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304
• otwór pod baterię o Ø 35 mm na życzenie klienta
Wymiary: 1000x600 mm

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

2419,00 zł
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STOŁÓWKA I KUCHNIA

Stół centralny z półką

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
stabilna konstrukcja spawana.
Wym. 800x600 mm

799,00 zł

Stół przyścienny z szafką

Stół przyścienny z szafką z drzwiami na
zawiasach i półką. Spawana stali nierdzewna.
Wym. 800x600 mm

1499,00 zł

Stół przyścienny 2sz/przes. Stół przyścienny 3sz/2p
Stół przyścienny szafka z dwiema szufladami i
drzwiami suwanymi, spawana konstrukcja.
Wym. 1200x600 mm

3105,00 zł

Stół przyścienny szafka z trzema szufladami i
dwiema półkami, solidna spawana konstrukcja.
Wym. 800x600 mm

2299,00 zł

WSZYSTKIE STOŁY DOSTĘPNE W RÓŻNYCH ROZMIARACH

Stół ze zlewem bez półki

Wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej,
stabilna konstrukcja spawana.
Wym. 800x1900x700 mm

1349,00 zł

Piec konwekcyjno-parowy

Piec (piekarniczo-cukierniczy) konwekcyjnoparowy, 4x 600x400, piekarniczy, manualny,
400V.
Wym. 790x750x635 mm

7533,00 zł

Stół ze zlewem, półką i szafką Zmywarka gastronomiczna
Stół przyścienny z szafką z drzwiami na
zawiasach i półką. Spawana stali nierdzewna.
Wym. 1000x600 mm

3079,00 zł

Piec konwekcyjno-parowy

Bezpośrednie wytwarzanie pary, idealny do
kuchni w restauracjach, barach, stołówkach, do
pieczenia ciast, pieczywa, mięs, ryb, drobiu
Wym. 925x930x825 mm

12737,00 zł

ZK-08.5 EP przeznaczona do zmywania
talerzy, zastawy stołowej oraz tac w
zakładach zbiorowego żywienia.
ZK-08.5 EP

7195,00 zł

Szafa chłodnicza 1050L

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej 1050l z
komorą mroźniczą 350l , 4 drzwi skrzydłowe,
wymuszony obieg powietrza w komorze.
Wym. 1388x826x2008 mm

12459,00 zł

Kuchnia elektryczna 4-płyt. Kuchnia gazowa 4-palnikowa Taboret elektryczny 2-płyt.
Kuchnia elektryczna 4-płytowa z piekarnikiem.
Zasilanie: 400 V, moc: 16,3 kW, moc płyt: 9,8
kW (3x2,6+2 kW), moc piekarnika: 6,5 kW.
Wym. 800x700x900 mm
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11543,00
zł

Wykonana ze stali nierdzewnej, różna
konfiguracja palników: 3,5kW, 5kW, 7kWdwukoronowy; 9kW-dwukoronowy.
4 palniki (3,5+2x5+7)

4599,00 zł

Wykonane ze stali nierdzewnej, proste w
utrzymaniu czystości, nóżki z regulowaną
wysokością, siedmiostopniowy przełącznik.
Wym. 1200x700x380 mm

3580
,00 zł

Zmywarka kapturowa

Zmywarka kapturowa, elektroniczna, trzy cykle
(55, 75 lub 120 sek.), wysoka moc (17,7 kW).
System THERMO-STOP (temp. płukania 85°C)
Wym. 675x675x1440 mm

12049,00 zł

Szafa chłodnicza piekarnicza
Szafa chłodnicza na tace piekarnicze ze
stali nierdzewnej 600l, wymuszony obieg
powietrza w komorze.
Wym. 760x729x2005 mm

5339,00 zł

Taboret gazowy 2-palnikowy
Dwa palniki dwukoronowe, efektywność
wykorzystania gazu, zawory z zabezp.,
zapalacze piezoelektryczne.
12 kW (5 + 7 kW) - TG-212
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2409,00 zł

Stół wykonany z rury stalowej Ø 25,
malowany proszkowo, obrzeże PCV 2 mm,
dostępne różne rozmiary blatów.

Stół sześciokątny

Blaty stołów z płyty laminowanej gr. 18 mm
w tonacji klonu. Narożniki zaokrąglone i
wykończone kolor. obrzeżem PCV o gr. 2 mm.

Wym. 1200x800 mm

209,00 zł

Wym. 1300x650 mm

308,00 zł

Wym. 1800x800 mm

299, zł

regulowany

334, zł

00

Krzesło BETA

Wykonane z rury stalowej Ø 25, malowane
proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej
sklejki liściastej. Idealne do stołówki szkolnej.
60 ,00 zł

Cena za 1 szt.

Apteczka przemysłowa

Apteczka HACCP - pudełko z uchwytem
do zamocowania na ścianie. Apteczki dla
przemysłu spożywczego, posiadają plastry w
kolorze niebieskim.
Cena za 1 szt.
159,00 zł

Maszynka do mięsa

Maszynka do mielenia mięsa (wilk) MG 700.
Obudowa z satynowanego aluminium
Kołek dociskowy z twardego tworzywa.
Cena za 1 szt.
www.ergotop.pl

1270,00 zł
ergotop@ergotop.pl

Stół stołówkowy CLASSIC

Grubość blatu 28 mm.

Wym. 1000x700 mm

250,00 zł

Wym. 1600x800 mm

390,00 zł

00

Krzesło BOLEK

Siedzisko plastik, stelaż aluminiowy.

Stół stołówkowy

Krzesło Dobre CLASIC

Ergonomiczne siedzisko wykonane z tworzywa
sztucznego, stopki antypoślizgowe wykonane
z tworzywa sztucznego.

Rozmiary 1-3

78,50 zł

Rozmiar 1-3

145,00 zł

Rozmiar 4-6

85,90 zł

Rozmiar 4-6

189,00 zł

Czajnik bezprzewodowy

Czajnik bezprzewodowy z regulacją
temperatury C500 allmi ELDOM. Wyposażony
jest w funkcję regulacji oraz podtrzymania
temperatury.
Cena za 1 szt.
189,00 zł

Mikser planetarny

Do lekkich ciast i ubijania piany; Zestaw
trzech końcówek (rózga, świder, łopata);
Nowoczesna konstrukcja; Dzieża wyjmowana;
Cena za 1 szt.
Tel. (74) 81 91 035

2879,00 zł

Kotleciarka

Idealna do restauracji, sklepow mięsnych i
zakładow. Obudowa ze stali nierdzewnej. W
zestawie przystawka do zmiękczania mięsa.
Cena za 1 szt.

Mikser ręczny

3347,00 zł

Urządzenie profesjonalne. Obudowa
wykonana z nylonu. Ramię oraz ostrze
wykoanne ze stali nierdzewnej. Łatwy w
utrzymaniu czystosći.
Cena za 1 szt.
1049,00 zł

Grubość blatu 25mm, regulacja 4-6, dostępne
kolory: biały, szary, klon, buk, niebieski,
czerwony, żółty.
Wym. 1400x750 mm

355,00 zł

Wym. 750x750 mm

295,00 zł

STOŁÓWKA I KUCHNIA

Stół stołówkowy

Krzesło ERGO

Wykonane z kształtownika 25x25, malowane
proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej
sklejki liściastej.Idealne do stołówki szkolnej.
Cena za 1 szt.

78,50 zł

Krajalnica

Podstawa wykonana z lakierowanego
aluminium, osłona noża, taca podawcza
oraz ruchoma ścianka wykonane są z
anodowanego aluminium, wentylowany silnik.
Cena za 1 szt.
1699 ,00 zł

Młynek do odpadków

Jednostopniowa technologia rozdrabniania.
Silnik indukcyjny Dura-Drive niewymagający
konserwacji. Zabezpieczenie przed
przeciążeniem silnika.
Cena za 1 szt.
1389,00 zł
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STOŁÓWKA I KUCHNIA

Naświetlacz do jaj

Ideany do dezynfekcji jaj, obudowa i kratka
ze stali nierdzewnej, automatyczne wyłączenie
lamp przy otwartej szufladzie, zabezpieczenie
przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV.
Cena za 1 szt.
1154,00 zł

Waga do 15kg

Zastosowanie na kuchni jako waga
pomocnicza, lub jako waga kontrolna
pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z
podświetleniem.
Cena za 1 szt.
569,00 zł

Wózek metalowy

Wózek na kółkach 2 poziomowy, stal
szlachetna, możliwość wyboru dowolnej liczby
poziomów po wcześniejszym kontakcie.
Cena za 1 szt.

359,00 zł

Dzbanek z poliwęglanu

Dzbanek do napojów wykonany z
poliwęglanu. Pojemność całkowita: 1,7 l.
Cena za 1 szt.
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29,00 zł

Obieraczka do ziemniaków

Obieraczka do ziemniaków PP15A o poj.
15 kg przeznaczona jest do obierania i
płukania ziemniaków oraz innych warzyw
korzeniowych tj. marchew, buraki itp.
Cena za 1 szt.
4129,00 zł

Zamrażarka 500L

Pojemność [l] 500 Klasa energetyczna A+,
Głębokość [cm] 66.5, Szerokość [cm] 160,
Wysokość [cm] 86.8.
Cena za 1 szt.

2099,00 zł

Zmiękczacz do wody 8l

Zmiękczanie wody w ekspresach, zmywarkach
i piecach konwekcyjno-parowych. Wykonanie
nierdzewne, regeneracja za pomocą soli
niejodowanej tabletkowej.
Cena za 1 szt.
369,00 zł

Talerz głęboki

Wykonany z białego szkła hartowanego typu
Arcoroc. Średnica: 22 cm.
Cena za zestaw (6 szt.)

34,00 zł

Szatkownica do warzyw

Szatkownica gastronomiczna nadaje się
do łatwego krojenia duzych ilości warzyw.
Obudowa wykonana z odlewu aluminium.
Cena za 1 szt.

2700,00 zł

Spryskiwacz z baterią

Nierdzewny przewód ciśnieniowy. Sprężyna
wyrównująca. Ciśnieniowy spryskiwacz ze
sterowaniem dźwigniowym. Uchwyt na ścianę.
Uchwyt spryskiwacza.
Cena za 1 szt.
913,00 zł

Termos stalowy

Wykonany ze stali nierdzewnej, przestrzeń
między ściankami wypełniona specjalnym
tworzywem izolującym, utrzymanie wysokiej
temperatury potrawy od 6 do 8 godzin.
Cena za 1 szt.
439 ,00 zł

Młynek do odpadków

Jednostopniowa technologia rozdrabniania.
Silnik indukcyjny Dura-Drive niewymagający
konserwacji. Zabezpieczenie przed
przeciążeniem silnika.
Cena za 1 szt.
1389,00 zł

Dzbanek z przykrywką 1,7l Sztućce
Dzbanek do napojów z przykrywką
Pojemność całkowita: 1,7 l.
Cena za 1 szt.

35,00 zł

Talerz deserowy

Wykonany z białego szkła hartowanego typu
Arcoroc. Średnica: 19 cm.
Cena za zestaw (6 szt.)

29,00 zł

Łyżki, widelce, noże. Sprzedawane w
kompletach po 12 sztuk.

Cena za zestaw (12 szt.)

od 25,00 zł

Salaterka

Wykonany z białego szkła hartowanego typu
Arcoroc. Średnica: 12 cm.
Cena za zestaw (6 szt.)

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

29,00 zł

TECHNIKA
NAGŁOŚNIENIOWA
Odpowiednio dobrane nagłośnienie jest
niezbędne podczas uroczystości szkolnych.
Proponujemy szeroką gamę sprzętu
nagłośnieniowego do użytku wewnątrz
pomieszczeń jak i na zewnątrz.
Oferujemy również sprzęt przenośny do użytku
np. na wycieczkach szkolnych.

Zeskanuj kod
i sprawdź szczegóły
na naszej stronie www

LiveStar SB10

Głośnik akumulatorowy z mikrofonem bezprzewodowym,
wbudowany akumulator 4500 mAh, odtwarzacz MP3 (przez USB / SD), radio FM,
bluetooth, bezprzewodowy mikrofon z niezależną korekcją barwy, wejście liniowe, wejście
gitarowe,gumowe kółka transportowe,obudowa wykonana z MDF.
Waga 10 kg
Cena zestawu

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

909,00 zł

Micker PRO

Mikrofon bezprzewodowy z głośnikiem
Połącznie mikrofonu z głośnikiem, które spełnia funkcję przenośnego zestawu nagłośnieniowego.
Urządzenie wygląda jak mikrofon bezprzewodowy, ma wbudowany wzmacniacz i dwa
głośniki o sumarycznej mocy 10W. Urządzenie zasilane jest przez wbudowany akumulator,
który wystarczy na około 6 godzin pracy. W komplecie znajduje się ładowarka, która naładuje
akumulator w 2,5 godziny.
Cena zestawu
899,00 zł
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TECH. NAGŁOŚNIENIOWA

Aktywna kolumna RHA12
Kolumna aktywna RHA 12/2/250P ze
wzmacnianego polipropylenu, głośnik12”,
wzmacniacz RMS: 200W-250W.
Cena za 1 szt.

1080 ,00 zł

Głośniki Vision SP-800P

Idealne do małych i średnich sal lekcyjnych
oraz konferencyjnych, wbudowany
wzmacniacz stereo 2 x 12 W.
Cena zestawu

549,00 zł

Sekaku WR 202R

Profesjonalny zestaw dwukanałowy SEKAKU
WR-202R z mikrofonami bezprzewodowymi
VXM-286TS.
Cena zestawu

699,00 zł

System SEKAKU

Bezprzewodowy system nagłaśniający
SEKAKU (wzmacniacz z odbiornikiem,
mikrofon bezprzewodowy, torba).
Cena zestawu

799,00 zł

Kolumna ścienna BS 1060T
Kolumna ścienna, 2 drożna, moc: 40W/
100/70V, 70Hz-20kHz, 91 dB.
Wymiary: 284x215x189mm, Waga: 4,5 kg.
Cena zestawu

249,00 zł

Mikrofon PRO 30

Obudowa z metalu, uchwyt do statywu,
przewód połączeniowy XLR-JACK 5 m, pasmo
prze. 50-16 000 Hz, czułość: -76 dBV.
Cena za 1 szt.

159 ,00 zł

Wzmacniacz z wbudowanym mikserem MQ160PDUL

Profesjonalny i kompaktowy wzmacniacz z wbudowanym mikserem. Doskonała podstawa
kompaktowego zestawu nagłośnieniowego. 9 kanałów wejściowych - 7 monofonicznych oraz 2
stereofoniczne. Moc wyjściowa 2 x 200W przy obciążeniu 8 Ohm (2 x 300W - 4 Ohm).
Cena zestawu
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1882,00 zł

RH Sound PP-2112AUS-CB
Zestaw aktywny 12” - moc 30W RMS,
wbudowany akumulator czas pracy do 7h,
podwójny mikrofon bezprzewodowy VHF.
Cena za 1 szt.

1250,00 zł

Głośnik szerokopas. CS 24

Głośnik słupowy zaprojektowany pod katem
osiągnięcia doskonałej zrozumiałości mowy.
Wymiary: 106x75x620mm, Waga: 4kg.
Cena zestawu

159,00 zł

Zestaw nagłośnieniowy
MVP2005 z dwoma
mikrofonami na CD/MP3
Maksymalna moc wyjściowa:70W(RMS)/ 4ohm
Wymiary: 540x330x290 mm

1990,00 zł

Pasywna Kolumna HD-10

Dwudrożna kolumna estradowa w obudowie
wykonanej z drewna lakierowanej na czarno
lakierem strukturalnym. Głośnik o średnicy 10”.
Cena zestawu

649,00 zł

Mikrofony bezprzewodowe BAOMIC BM-SG4

Mikrofony działają na czterech niezależnych częstotliwościach. Osobna regulacja głośności dla
każdego mikrofonu. Wysoka stabilność częstotliwości nośnej. Zasięg pracy mikrofonów do 100
m. Dwie oddzielne anteny. Brak zakłóceń przy włączaniu i wyłączaniu mikrofonów.
Cena zestawu

718,00 zł

Yamaha EMX 212 S powermikser 2x220W/4Ohm

Mikser z końcówką mocy 2x 200W przy 4 Ohm, sześć kanałów mikrofonowych i cztery stereo z czego dwa kanały stereo posiadają przedwzmacniacze mikrofonowe, sygnalizacja sprzężenia
FCl-(Feedback Channel Location), trójdrożna korekcja dla każdego kanału.
Cena zestawu

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

1539,00 zł

Moc 25W, wbudowana syrena, odłączalny
mikrofon z regulacją głośności i wyłącznikiem,
obudowa ABS, skuteczność:107dB/1W/1m
Cena za 1 szt.

Przewód głośnikowy JSC

Przewód głośnikowy SPEAKON-JACK 6,3mm
o długości 10 m. Pole przekroju 1,5 mm2.
Cena zestawu

199 ,00 zł

89,00 zł

TECH. NAGŁOŚNIENIOWA

Megafon ręczny SD-10SH

Przewód sygnałowy

Przewód sygnałowy GC-007/1,5/BL
Złącza JACK MONO - JACK MONO,
długość 1,5 m.
Cena za 1 szt.

39,00 zł

Statyw mikrofon. XA-203T

Zestaw statywów głośnik.

Wykonane ze stalowych rur wykończonych
powłoką z czarnej farby proszkowej. Reg.wys.:
100-180 cm, max obciążenie: 50 kg
Cena zestawu

Kabel głośnikowy JACK

Kabel głośnikowy JACK - JACK 10m przewód
kolumnowy.
Cena zestawu

89,00 zł

290 ,00 zł

Idealny dla solowych wykonawców oraz hobbystów grających w domu, Keyboard Podkładowy
BK-3 wnosi kompletnie nową jakość gry w instrumentach wejściowego poziomu z autoakompaniamentem. Od jedno-osobowych zespołów aż po ćwiczenia osobiste.
Cena zestawu

Wzmacniacz radiowęzłowy uniwersalny znajdujący swoje zastosowanie jako zasilanie systemów
nagłośnienia we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, hotelach, restauracjach, urzędach,
handlowych oraz sakralnych. Nowoczesna jednostka nagłośnieniowa z odtwarzaczem MP3.
Cena zestawu
Tel. (74) 81 91 035

15,00 zł

1099,00 zł

129,00 zł

Cena za 1 szt.

Yamaha DGX 650 B keyboard z ważoną klawiaturą

DGX-650 zapewnia doskonały komfort gry, a dzięki nowemu modułowi brzmieniowemu,
wielu użytecznym funkcjom oraz wszechstronnemu zestawowi automatycznych podkładów
akompaniujących, jest wspaniałym instrumentem do produkcji muzycznej.

2230,00 zł

Wzmacniacz 100V DCB-120BC

ergotop@ergotop.pl

Uchwyt typu klips LK-1A do mikrofonów o
średnicy od 16 do 35mm, mosiężna nakrętka
adapter z gwintem 5/8” do statywu.
Cena za 1 szt.

Roland BK-3 BK keyboard

www.ergotop.pl

Uchwyt klips mikrofonowy

Wysokiej jakości statyw mikrofonowy
wykonany ze stalowych rur wykończonych
czarną farbą proszkową. Statyw może
być użytkowany jako statyw prosty lub z
ramieniem. gwint 5/8”. Ramię jest w pełni
regulowane oraz wyjmowane.
Wysokość statywu: 920-1580 mm
Długość ramienia: 750 mm
Waga statywu: 2,2 kg

Cena zestawu

Mikser Audio M-802USB

Mikser Audio Ultra Low-Noise. 8 uniwersal.,
symetrycznych kanałów mono (XLR / Jack
6,3). Wejścia mono z filtrami Gain, Low Cut.
Cena zestawu

994,00 zł

3780,00 zł

Mikser Phonic AM220

w wejścia mikrofonowe, wejścia liniowe:
6, wyjścia: 2 Main Out, 2 Control Room,
słuchawkowe, 3-stopniowa korekcja
Cena zestawu

329,00 zł

73

TECH. NAGŁOŚNIENIOWA

SCENY

Podest sceniczny

Modułowy podest sceniczny jest produktem
bazowym do tworzenia scen. Blat podestu
wykonany jest ze sklejki wodoodpornej
pokrytej warstwą anty-poślizgową.
Wymiary: 2000x1000 cm

Cena nie zawiera poręczy i schdów.
Wymiary: 2000x1000 cm
1449,00 zł

1590,00 zł

Barierka sceniczna
Cena za 1 szt.

Schody modułowe

Secna 4x5m

250,00 zł

Gotowa scena.
Cena nie zawiera poręczy i schodów
Wymiary: 4000x5000 cm
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Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

17955,00 zł

MULTIMEDIA
PROJEKTORY

TABLICE INTERAKTYWNE

ROBOTYKA i PROGRAMOWANIE
Szybki rozwój świata multimedialnego umożliwia
nam coraz lepszy dostęp do informacji i wiedzy.
Pomoże Państwu w tym wysokiej jakości sprzęt
multimedialny oferowany przez naszą firmę.

Zeskanuj kod
i sprawdź oferte
projektorów na naszej
stronie www

Projektor Vivitek

Avtek TouchScreen 5 Connect
Note 3, Connect, Capture, Uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych.

Avtek Touchscreen5 Connect + 65”

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

11683,00 zł

Tel. (74) 81 91 035

Projektor krótkoogniskowy przystosowany do pracy w salach
lekcyjnych. Opracowany specjalnie dla wymagań w sektorze
edukacji. Stwarza on obrazy o przekątnej 1,95metrów z
niespełna metra od ekranu. Dzięki jasności 3300ANSI lumenów
i współczynnikowi kontrastu 15000:1, pokazuje doskonałe
obrazy. Projektor jest odpowiedni dla każdej klasy, małego
biura lub domu. Dzięki niewielkiej wadze i kompaktowej
budowie, to projektor krótkodystansowy do prostych aplikacji,
które pasują do każdego budżetu.
DX881ST (XGA)

2749,00 zł

DW882ST (WXGA)

2959,00 zł
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Bindownica

Niszczarka

Grzebieniowo-zatrzaskowa.

Wyposażona w 10l kosz i funkcję cięcia kart
kredytowych.

Combbind 100

280,00 zł

Alpha StripCut

231,00 zł

Combbind 110

498,00 zł

Alpha CrossCut

298,00 zł

Niszczarka Auto+ 60x

Kosz 15l, tnie do 60 kartek, cicha praca,
funkcja Auto Start-stop.
Cena za 1 sztukę

1012,00 zł

Laminator

Wyposażona w 10l kosz i funkcję cięcia kart
kredytowych.
1000L A4

268,00 zł

1000L A3

337,00 zł

AVer
MULTIMEDIA

5 Mpx, Full HD, odświeżanie max. 30 FPS,
200x zoom.

Lumens PS752

Zoom matrycowy (Aver Zoom/Pixel Zoom0: 2x
Sensor (przetwornik):1/3 ilość pikseli (efektywna): 3Mpix

Cena za 1 sztukę

5194,00 zł

Statyw mobilny

Zintegrowany z uchwytem do projektorów
krótkoogniskowych.
Cena za 1 sztukę
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1450,00 zł

U50

997,00 zł

U70

1400,00 zł

F17HD

2173,00 zł

F50-8M

2999,00 zł

Statyw multimedialny

Stabilna stalowa konstrukcja na akcesoria,
regulowana wysokość.
Reg. wys. 1750 - 2000 mm

425,00 zł

Ekran ścienny

Możliwość montażu ściennego i sufitowego,
blokada zwijania.

Uchwyty

Mocowanie z regulacja pochylenia 43-65 cm
lub +/- 42°.

Flopchart

Suchościeralny, magnetyczny, wym. 100x67,5
cm, regulowana wysokość.

Standard

99,00 zł

Standard

479,00 zł

Ścienny

299, zł

Mobilny

798,00 zł

00

Stolik pod projektor

Stolik Twin

Duże kółka do transportu.
Cena za 1 sztukę

Dwie półki na projektor i komputer, max
wysokość 120 cm.
758,00 zł

Ekran elektryczny

Cena za 1 sztukę

1320,00 zł

Ekran na statywie

Bezprzewodowe sterowanie ścienne w
zestawie.

Ergonomiczny, mobilny i łatwy do
przechowywania.

175x175 cm

268,00 zł

200x200 cm

722,00 zł

150x150 cm

249,00 zł

200x200 cm

300, zł

240x200 cm

799, zł

175x175 cm

279,00 zł

240x200 cm

470,00 zł

300x230 cm

1350,00 zł

240x200 cm

391,00 zł

00

00

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

Vivitek

ViewSonic

Nawet na 10.000h pracy, DLP
Opis opis opis opis opis opis opis opis.

SVGA, 3.600 ANSI lm, 2.2 kg, 1.96-2.15:1,
2xVGA, HDMI.

ViewSonic

Epson

Projektor krótkoogniskowy,DLP
Rozdzielczość XGA, WXGA.

WXGA, 3200 ANSI lm, 3,7kg, 0.48:1,
2xVGA, HDMI.

DS262

1579,00 zł

PA503S

1498,00 zł

PS501X

2678,00 zł

EB-530

3149,00 zł

DX263

1849,00 zł

PA503X

1678,00 zł

PS501W

2998,00 zł

EB-535W

3849,00 zł

DW265

2099, zł

PA503W

1899, zł

PJD6352Ls

3700, zł

DH268

2799,00 zł

00

00

00

TECHNOLOGIA LASER&LED
BEZ KONIECZNOŚCI WYMIANY LAMP I FILTRÓW

Vivitek

Vivitek

Wersja EDU z 5 letnią gwarancją, największe
bezpieczeństwo.

DX881ST (XGA)

2499,00 zł

DX281ST

2499,00 zł

DW882ST (WXGA)

2580, zł

DW282ST

2580,00 zł

00

Casio XJ-V2

20 000 godzin żywotności źródła światła, bardzo niskie zużycie energii, gotowy do
pracy w zaledwie 5 sekund, znakomity obraz o przekątnej nawet 300 cali, bez kosztów
wymiany lampy, ekologiczne, bezrtęciowe i bezpieczne źródło energii.
2949,00 zł

*Najniższy koszt posiadania

Vivitek

Funkcja interaktywna - zmienia dowolną
płaską powierzchnię w tablicę interaktywną.
756USTI

5344,00 zł

DH758UST

5817,00 zł

MULTIMEDIA

Projektor krótkoogniskowy, DLP.

Wireless Display Adapter v2
Urządzenie do bezprzewodowego
podłączenia z komputerem.
Cena za 1 sztukę

349,00 zł

IDEALNE ROZWIĄZANIE
NAGŁOŚNIENIOWE
DO TABLIC INTERAKTYWNYCH

WiGA WGA-310

Bezprzewodowy System Prezentacyjny, zdalny
dostęp do pulpitu, wsparcie dla iPad/iPhone/
Android, kompatybilność z usługami Cloud.

Soundbar Avtek

Zestaw aktywnych głośników, łączna moc
36W RMS, sterowanie za pomocą pilota.
Cena za 1 sztukę

Potężne narzędzie prezentacyjne. Niezbędny
podczas tworzenia kreatywnych prezentacji
multimedialnych dzięki nowym możliwością.

www.ergotop.pl

949,00 zł

Połączenie z PC, Mac, Smartfon i Tablet,
projektorem, ekranem lub tablicą interaktywną
(Wsparcie Full HD 1080P)
Cena zestawu

1999,00 zł

349,00 zł

WiPG-1500

Cena zestawu

Cena zestawu

WiPG-1000

3299,00 zł
ergotop@ergotop.pl

Vivitek NovoPro

Tablica mobilna GoMaxx

Komunikacja bezprzewodowa.
Wymiary 120x75x16mm.
Cena zestawu
Tel. (74) 81 91 035

Dowolne tło jako przestrzeń robocza.
Realizuje większość funkcji dostępnych w
profesjonalnych tablicach interaktywnych.
1199,00 zł

Cena zestawu

1789,00 zł

GoMaxx Scola

Umożliwia przekształcenie powierzchni
tablicy suchościeralnej w tablicę interaktywną.
Połączenie z komputerem za pomocą USB.
Cena zestawu

1789,00 zł
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Magiczny Dywan

Magiczny Dywan jest interaktywnym urządzeniem projekcyjnym spełniającym jednocześnie
funkcje podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego, stanowiąc pomoc dydaktyczną
dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych
przeznaczonych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, oraz rehabilitacji osób
dorosłych i starszych. Klikaj w obrazki po prawej, aby wyświetlić więcej informacji.
Magiczny Dywan łączy w sobie komputer, projektor oraz system czujników ruchu, które
umożliwiają grę w czasie rzeczywistym na dowolnym fragmencie podłogi lub stołu.
Interaktywność urządzenia polega na wykonywaniu ruchów przez użytkownika. Dzięki
temu urządzenie to świetnie sprawdza się jako interaktywna pomoc dydaktyczna.

9450,00 zł

MULTIMEDIA

Cena zestawu funtronic

Tablica interaktywna Qomo QWB379BW

Przekątna tablicy 79”. Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni). Powierzchnia
suchościeralna i magnetyczna. Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika.
Liczba punktów dotyku - 10.
QWB379BW

3599,00 zł

Tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80 PRO

Przekątna powierzchni roboczej 80”. Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni).
Wysokiej klasy porcelanowa powierzchnia suchościeralna i magnetyczna.
TT-BOARD 80

3299,00 zł

TT-BOARD 80 PRO (ceramiczna)

3599,00 zł

TT-BOARD 90

3749,00 zł

TT-BOARD 90PRO (ceramiczna)

4199,00 zł

PODANE CENY MONITORÓW ZAWIERAJĄ 0% VAT DLA SZKÓŁ

Avtek TouchScreen to:
• ekonomiczne monitory o bardzo dobrych parametrach
• duża ilość złączy i niska waga monitora
• wbudowany tryb tablicy interaktywnej aktywny bez konieczności podłączania komputera
• zainstalowanie komputera OPS pozwala na otrzymanie urządzenia All-in-One
• hartowana, 4-milimetrowa szyba zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa
• wygodne, dotykowe menu OSD

Moniotr Avtek Touchscreen Pro 5 Lite

Moniotr interaktywny Avtek Touchscreen

Avtek TouchScreen serii Pro to połączenie najwyższej klasy monitora LCD
z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej. W monitorach Avtek zastosowano
najnowsze technologie gwarantujące niezawodność i szeroką funkcjonalność.
Nie wymaga projektora.
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3 LATA GWARANCJI

PRO 5 LITE 55”

cena na

PRO 5 LITE 65”

cena na

Moniotr Avtek Touchscreen Pro 5 Connect

5 LAT GWARANCJI
2 lata one-to one

PRO 5 CONNECT 65”

cena na

PRO 5 CONNECT 75”

cena na

PRO 5 CONNECT 86”

cena na

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

Avtek Touchscreen Business rozmiar 55”, 65”

TouchScreen 5 to model stworzony dla małych i średnich sal konferencyjnych, oferujący gustowny
design. Dotyk użytkownika jest rozpoznawany przez panel pojemnościowy - nowoczesną,
inteligentną technologię, która zapewnia nie tylko najbardziej naturalne odwzorowanie dotyku,
ale też potrafi rozpoznawać przedmioty na powierzchni ekranu. Dzięki tej technologii użytkownik
może np. wygodnie oprzeć dłoń na ekranie monitora podczas pisania.

Cena 55”

Dzięki najnowocześniejszej technologii dotykowej obsługuje funkcje pisania i multi-touch,
zapewniając precyzyjne rysowanie i rzeczywistą jakość dotyku. Dodatkowo Air Class i
przeglądarki internetowe obsługują wielokierunkową komunikację i interaktywne uczenie się.
Cena 65”

cena na

cena na

Cena 75”

cena na

cena na

Cena 86”

cena na

MULTIMEDIA

Cena 65”

Monitory interaktywne LG rozmiar 65”,75”,86”

Statyw elektryczny Avtek Touchscreen
Electric Stand
Electric Lift&Flip Stand

Statywy mobilne Avtek Touchscreen
Mobile Stand Pro
Mobile Stand Next

cena: 3799/5199 PLN
•
•
•
•

cena: 1299/1399 PLN

wygodna i łatwa regulacja wysokości monitora
możliość sterowania wprost z monitora interaktywnego Avtek
model Lift&Flip umożliwia użycie monitora jako stołu interaktywnego
maksymalna wielkość monitora 75”

•
•
•
•

5 LAT GWARANCJI
na projektor

5 LAT GWARANCJI
na projektor

Zestaw interaktywny QOMO/AVTEK

Tablica interaktywna: Qomo 88’’ / Avtek 80 pro. Projektor krótkoogniskowy: Vivitek DX881ST.
Projektor krótkoogniskowy: EPSON EB-520. Uchwyt ścienny + kabel sygnałowy.
• Technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni)
• Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
• Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• Obsługa tablicy nawet przez 4 osoby
Cena zestawu
www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

duża połka przewidziana na komputer lub inne akcesoria
stabilna konstrukcja
gumowe kółka umożliwiają wygodne i ciche przesuwanie statywu
łatwy i wygodny montaż monitora na statywie

Tel. (74) 81 91 035

5999,00 zł

Zestaw interaktywny PANORAMA 90 UST

Tablica interaktywna: AVTEK TT-BOARD 90’’. Projektor krótkoogniskowy: Vivitek D757WT.
Uchwyt ścienny.
• Technologia podczerwieni
• Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna
• Obsługa za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika
• Powierzchnia robocza: 1933 x 1170 mm
Cena zestawu ULTRA
8499,00 zł
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einstein™ daje nauczycielom nowe
możliwości i inspiruje uczniów,
zamieniając zajęcia z przedmiotów
ścisłych we wciągającą przygodę
z
nauką.
Łączy
rozbudzające
ciekawość
i
dociekliwość
eksperymenty
i
interaktywne
ćwiczenia
multimedialne (Ćwiczenia), oddając
do dyspozycji
użytkowników przyjazne w obsłudze
aplikacje analityczne, działające na
dowolnym tablecie i komputerze.

LabMate+
Tablet+3

Tablet+2 jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem z katalogu
produktów einstein. Ma aż 10 wbudowanych czujników: UV, światła,
temperatury, tętna, wilgotności, przyśpieszenia, dźwięku, barometr, mikrofon
oraz GPS/lokalizacja. Jest to bardzo solidna podstawa do przeprowadzania
pierwszych eksperymentów oraz ułatwia późniejszą rozbudowę.
Tablet+2 posiada cztery porty do podłączania zewnętrznych czujników,
a dzięki einstein Splitter liczbę tą można podwoić. Potrafi też
analizować dane ze wszystkich 18 czujników jednocześnie, co pozwala
przeprowadzać bardzo rozbudowane doświadczenia.

Narzędzia oferowane przez platformę
mogą całkowicie zmienić podejście
nauczycieli i uczniów do zajęć oraz
pomóc dzieciom odkryć w sobie
naturalny pociąg do nauki.

Cena za 1 szt.

2899,00 zł

Zawiera 6 wbudowanych czujników, często
używanych w większości programów nauczania
fizyki, chemii i biologii. Oferuje możliwość
podłączenia nawet 8 czujników zewnętrznych
jednocześnie, komunikuje się z dowolnym tabletem
i komputerem przez łącze Bluetooth lub port
Micro-USB, wytrzymała i trwała konstrukcja,
pozwala prowadzić 24-godzinne eksperymenty bez
konieczności doładowywania baterii.
Zestawu czujników einstein™LabMate™+ można
używać z naszymi bezpłatnymi aplikacjami do
urządzeń przenośnych lub z oprogramowaniem
komputerowym i w pełni korzystać z platformy:
Cena za 1 szt.

Czujniki (Tablet+ lub LabMate+)

Oferujemy ponad 60 czujników do precyzyjnego
odczytu i gromadzenia danych, umożliwiających
prowadzenie nieskończonej liczby doświadczeń:
Biologia / Przyroda, Chemia, Ochrona środowiska,
Fizjologia człowieka, Fizyka.
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Cena za 1 szt. od:

250,00 zł

Walizka do każdego
zestawu czujników

GRATIS
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1769,00 zł

Każdy zestaw zawiera jednostkę główną do sterowania oraz
serwomotory do poruszania robotem. Elementy te pozwalają na
tworzenie wielu rodzajów robotów o różnych kształtach, funkcjach i
możliwościach przemieszczania się.
Proces budowy robota wspiera animowana instrukcja 3D, która
pozwala obejrzeć pracę na każdym etapie z każdej strony (obrót o
360º). Wszystko to możliwe jest z poziomu aplikacji dostępnej na
smartfony i tablety w systemach Android i Mac OS.

11x

JIMU Astrobot

Jimu Astrobot to pierwszy robot Jimu, który potrafi wyrażać emocje - poprzez swoje “oczy”
oraz głośnik Bluetooth. Można wejść z nim w interakcję, nauczyć nowych sztuczek, bawić się i
uczyć razem. Darmowa aplikacja Jimu w języku polskim posiada specjalne misje do wykonania,
dzięki czemu użytkownik krok po kroku zapoznaje się z możliwościami programowania w języku
Scratch. Posiadacze Jimu mają też dostęp do serwisu społecznościowego, gdzie dzielą się
swoimi własnymi pomysłami i nowymi projektami robotów. Modele do złożenia w tym zestawie:
Astron, Astrobot, Rover.
Cena zestawu
899,00 zł

JIMU Trackbot

Dla rozpoczynających przygodę z
programowalnymi robotami. Wzorowany
na prawdziwych maszynach budowlanych,
pozwala na budowę spychacza, podnośnika
oraz realizację własnych pomysłów.
Cena zestawu

549,00 zł

11x JIMU Box

Do nauki programowania w szkołach
podstawowych, 6 prostych modeli, które każdy
zbuduje i zaprogramuje w czasie trwania jednej
lekcji. Wiatrak, skoczek, krab, brama, ślimak,
kot. Proste do zaprogramowania.

JIMU TankBot

Dla średniozaawansowanych. W zestawie: 6
silniczków oraz 190 klocków. Dzięki czujnikowi
podczerwieni jest w stanie nie tylko śledzić
linię i poruszać się po niej, ale też wyczuwać
przeszkody i omijać je.
Cena zestawu

Ukity zawierają proste modele, które
można złożyć oraz rozłożyć w trakcie
czterdziestopięciominutowych zajęć. Każdy
model jest podłączony z planem lekcji,
dostępnym w podręczniku Ukit.
Ukit Entry umożliwia budowę takich modeli
jak: automatyczna brama, chwytak, robot
do gry w golfa , słoń, ślimak, wąż, dinozaur,
ośmiornica, człowiek, automatyczne ramię,
skorpion, wiatrak, policjant. Zestaw Ukit można
dowolnie łączyć z zestawami Jimu.

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035

INTERAKTYWNE

Jimu Robot to interaktywna
zabawka, która umożliwia
naukę programowania
poprzez zabawę. Możesz
zbudować samochód,
robota poruszającego się na
gąsienicach, a nawet pingwina
czy fokę, a następnie sterować
nim zdalnie przy pomocy
kontrolera lub zaprogramować
dla niego własne ruchy!

Zeskanuj kod
i sprawdź wszystkie roboty
na naszej stronie www

3500,00 zł

JIMU Ukit Advance

Ukit Advance umożliwi budowę takich modeli jak : kot, gramofon, automatyczna lampa,
inteligentna brama, sowa, karmnik, brama zamkowa, zegar z kukułką, spychacz, auto policyjne,
inteligentny pojazd, zamiatacz uliczny, inteligentne ramię. Zestaw Ukit można dowolnie łączyć z
zestawami Jimu.

699,00 zł

JIMU Ukity Entry

Cena zestawu

Cena zestawu

Roboty

MULTIMEDIA

Roboty JIMU to interaktywne klocki
do nauki programowania przez zabawę.

Cena zestawu

899,00 zł

Aplikacja Jimu

Buduj, kontroluj i programuj roboty Jimu dzięki darmowej aplikacji w
języku polskim dostępnej na telefony i tablety z systemem Android oraz
iOS. Znajdziesz w niej instrukcję obsługi 3D, która pomoże Ci zbudować
swojego Jimu, a także mnóstwo wcześniej zaprogramowanych akcji dla
każdego modelu robota. Możesz tworzyć swoje własne niestandardowe
akcje, a także nauczyć się programować roboty za pomocą graficznego
języka programowania Blockly. Aplikacja pozwoli Ci także na
obejrzenie graficznie zaprogramowanego kodu w postaci kodu Swift.
Zaprojektuj i stwórz własne modele Jimu, a następnie udostępnij je innym
użytkownikom Społeczności. Aplikacja do pobrania z Google Play oraz
Apple App Store.

599,00 zł
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Monitory

INFORMACYJNE

MULTIMEDIA

MONITORY INFORMACYJNE
Interaktywna tablica ogłoszeń w Twojej szkole.
Koniec z uciążliwym i kosztownym procesem wydruku komunikatów na
papierze i rozklejania ich na tablicach ogłoszeń. Możliwość zarządzania
treścią na wszystkich monitorach z poziomu jednego komputera.

Monitor informacyjny 65UL3E

Monitor Ultra HD (4K) 65 cali, 3xHDMI, 2xUSB, WIFI, RS232, Ethernet (RJ45) Matryca IPS
– bardzo dobry obraz i szerokie kąty widzenia.
Wbudowany system zarządzania treścią (Content Management System) umożliwia edycję i
odtwarzanie zawartości, planowanie listy odtwarzania, a nawet grupowanie i kontrolowanie
oznakowań za pomocą pilota, myszy lub nawet telefonu komórkowego, bez potrzeby
oddzielnego komputera lub oprogramowania. Dzięki temu zarządzanie treścią jest łatwiejsze
i przyjazne dla użytkownika.
Można bezprzewodowo ramach jednej sieci WIFI podawać dane do monitora np. ze
smartfona w czasie rzeczywistym.
Monitor praca 16/7 , praca w poziomie .
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LG 65UL3E

6690,00 zł

LG 55UL3E

6090,00 zł

Monitory informacyjne LG SM5KE

Rozdzielczość FullHD (1920x1080), ciągły tryb pracy 24 godziny na dobę, dowolna pozycja:
pion lub poziom (tryb portret/tryb krajobraz), najnowszy system operacyjny LG webOS 4.0
32” LG 32SM5KE

3599,00 zł

43” LG 43SM5KE

4599,00 zł

49” LG 49SM5KE

5290,00 zł

Wszystkie podane ceny są cenami BRUTTO | Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach

ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE BIBLIOTEK W
NOWOCZESNY SPRZĘT KOMUTEROWY
Instytut Książki ogłosił szóstą edycję programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, dostępu do technologii teleinformatycznych w
gminach o najniższych dochodach. Z dofinansowania w ramach programu skorzystać mogą samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami oraz samorządowe instytucje kultury, w których skład wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem są gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
W ramach programu można zakupić m.in.:
• tablice i monitory interaktywne,
• komputery stacjonarne i przenośne,
• roboty edukacyjne,
• projektory.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.
Wkład własny wynosi minimum 15% i obliczany jest od kosztu całkowitego.

DOFINANDOWANIE 0,4% - PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

www.ergotop.pl

ergotop@ergotop.pl

Tel. (74) 81 91 035
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ul. Wałowa 46
57-220 Ziębice
(74) 81 91 035, (74) 81 91 939
Szczegóły produktów dostępne na: www.ergotop.pl
email: ergotop@ergotop.pl

Podane ceny są cenami BRUTTO.
Podane ceny to sugerowane ceny
detaliczne i mogą ulec zmianie w
zależności od aktualnego kursu
walutowego.

Parametry i specyfikacje mogą
ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd
produktów może odbiegać od tych
przedstawionych
na zdjęciach.

Bezpieczny transport
do twojej szkoły.

Niniejsza broszura ma charakter
informacyjnyiniejestofertahandlową
w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wszystkie znajdujące się
w broszurze znaki towarowe
i nazwy firm zostały użyte jedynie
w celu informacyjnym i są wyłączną
własnością tychże firm.

