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SchoolBoard® Premium line – prémiový interaktivní displej 4K
nabitý programy pro malé i velké žáky

Učení, které baví
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SchoolBoard® Premium line TRIPTYCH
s elektricky nastavitelnou výškou

Moderní nástupce zastaralých interaktivních tabulí s dataprojektorem
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NOVINKA

NEJŽÁDANĚJŠÍ

Interaktivní sestava SchoolBoard® Premium line 
65" / 75" / 86" TRIPTYCH s elektricky nastavitel-
nou výškou. Boční tabulová křídla jsou magnetická 
a popisovatelná fixem. Možnost instalace na stě-
nu i na mobilní stojan.

Unikátní možnost rotace displeje o 90° do vo-
dorovné i svislé polohy (landscape / portrait). 
Uchycení na mobilní el. stojan s plynulou regulací 
výšky a s bezpečnostním antikolizním systémem.

elektrický 
posuv

rotace o 90°
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U vybraných modelů akce 75" za cenu 65"

Instalace na stěnu

Uchycení na stěnový VESA držák bez 
možnosti plynulé regulace výšky.

Uchycení na stěnový el. pojezd s ply-
nulou regulací výšky a s bezpečnost-
ním antikolizním systémem.

Dvě postranní keramická křídla, mag-
netická, popisovatelná fixem. Uchy-
cení na stěnový el. pojezd s plynulou 
regulací výšky a s bezpečnostním  
antikolizním systémem.

Interaktivní sestavy

SchoolBoard® 
Premium line

Standard Elektrické nastavení výšky Triptych s el. nastavením výšky

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

součástí dodání je:
 + displej  zvolené velikosti 
 + rozlišení 4K, 20 dotyků
 + instalace na stěnu nebo na mobilní 
stojan
 + OS Windows 10 Pro, plnohodnotné 
All-in-One řešení z výroby
 + procesor i5 nebo i7
 + RAM 8 GB, SSD min. 240 GB
 + všechny multidotykové programy 
iŠkolička Barevné kamínky, 
multilicence „Ve škole“ na 1 rok
 + plnohodnotná desktopová verze 
vzdělávacího programu s více jak 
tisícem 3D modelů a animací z devíti 
vzdělávacích oblastí, licence na min. 
2 roky
 + program v češtině pro okamžité 
psaní, kreslení a vytváření vlastních 
úloh
 + předání „na klíč“, včetně dopravy, 
instalace a školení pedagogů 
od lektora s akreditací MŠMT
 + záruka 3 roky
 + následná technická a metodická 
podpora zahrnující i vzdálený 
přístup přes TeamViewer Business 
(v pracovních dnech od 9 do 15 hod.)

65" i5 110.000 Kč včetně DPH
75" i5 110.000 Kč včetně DPH
75" i7 119.000 Kč včetně DPH
86" i7 139.000 Kč včetně DPH

65" i5 139.000 Kč včetně DPH
75" i5 139.000 Kč včetně DPH
75" i7 149.000 Kč včetně DPH
86" i7 159.000 Kč včetně DPH

65" i7 149.000 Kč včetně DPH
75" i7 159.000 Kč včetně DPH
86" i7 169.000 Kč včetně DPH

elektrický 
posuv

elektrický 
posuv
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Při jednorázovém nákupu tří a více sestav množstevní sleva 10.000 Kč za sestavu

Instalace na mobilní stojan

Instalace na standardní mobilní stojan 
bez možnosti plynulé regulace výšky.

Uchycení na mobilní el. stojan s ply-
nulou regulací výšky a s bezpečnost-
ním antikolizním systémem.

Dvě postranní keramická křídla, 
magnetická, popisovatelná fixem. 
Uchycení na mobilní el. stojan s plynu-
lou regulací výšky a s bezpečnostním 
antikolizním systémem.

Unikátní možnost rotace displeje 
o 90° do vodorovné i svislé polo-
hy (landscape / portrait). Uchycení 
na mobilní el. stojan s plynulou regu-
lací výšky a s bezpečnostním antikoliz-
ním systémem.

elektrický 
posuv

rotace o 90°

Standard Elektrické nastavení výšky Triptych s el. nastavením výšky Otočný s el. nastavením výšky

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

Rozděleno do samostatných částí nepřevyšujících 39.500 Kč. 
Pomůžeme Vám s poptávkovým řízením i další administrati-
vou. Na zaplacení máte 12 měsíců bez navýšení kupní ceny.

65" i5 119.000 Kč včetně DPH
75" i5 119.000 Kč včetně DPH
75" i7 129.000 Kč včetně DPH
86" i7 149.000 Kč včetně DPH

65" i5 139.000 Kč včetně DPH
75" i5 139.000 Kč včetně DPH
75" i7 149.000 Kč včetně DPH
86" i7 159.000 Kč včetně DPH

65" i7 149.000 Kč včetně DPH
75" i7 159.000 Kč včetně DPH 65" i7 139.000 Kč včetně DPH

elektrický 
posuv

elektrický 
posuv
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Olomouc - Již 3. zařízení zakoupila Mateřská 
škola Olomouc, Dělnická

Šitbořice - Již 2. zařízení zakoupila Základní škola Šitbořice, okres Břeclav

Doksy - Právě zakoupila Základní 
a Mateřská škola Doksy, okres Kladno

REKORD

55 interaktivních
sestav

Od září jsme dodali

Vír - Již 2. zařízení zakoupila Základní 
a mateřská škola Vír, okres Žďár nad Sázavou

Častrov - Právě zakoupila Základní 
a mateřská škola Častrov, okres Pelhřimov



Od září jsme dodali
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OBJEDNEJTE VČAS

OMEZENÉ ZÁSOBY!

Stará Červená Voda - Právě zakoupila Základní 
a mateřská škola Stará Červená Voda, okres Jeseník

Zbýšov – Již 5. zařízení zakoupila Základní škola
Zbýšov, okres Brno-venkov

Bojkovice - Právě zakoupila Základní škola 
Bojkovice, okres Uherské Hradiště

Loukovec - Právě zakoupila Základní a mateřská 
škola Loukovec, okres Mladá Boleslav

Kladno - Právě zakoupila Střední škola Kladno Praha - Právě zakoupila Základní škola 
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Celosvětová situace způsobuje nedostatek 
základních komponent. Dramatické zhoršení 

dodávek očekáváme v závěru roku.
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PROJEKTOVÝ DEN
Základní škola Rožná

MÁME RÁDI MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY



MÁME RÁDI MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY
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My používáme 
plnohodnotný

Levnější konkurence 
používá zjednodušený

ANDROID
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Dodáváme vlastní 
programy iŠkolička  
pro nejmenší žáky.
Naše programy iškolička Barevné kamínky 
ocení hlavně učitelé a děti na I. stupni. Jedná 
se o ryze české programy, které vycházejí 
z českých tradičních hodnot a kulturních zvyků. 
Programy jsou jako jedny z mála multidotyko-
vé, tzn. že na splnění úkolů může pracovat až 
dvacet dětí současně! Jednu licenci můžete bez 
omezení používat na všech noteboocích, tab-
letech i interaktivních sestavách SchoolBoard® 
v rámci Vaší školy. Instalaci do všech Vašich 
zařízení provedeme zdarma.

Památky UNESCO

Žďár nad Sázavou Holašovice
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Tornádo v Hruškách potvrdilo
odolnost našich zařízení
Na dvě zařízení se zřítila střecha a čekala 
na nás v žalostném stavu na bývalé venkovní 
terase, kam je vynesli hasiči ze sutin. V našem 
servisním centru jsme je očistili od nánosu 
střepů a prachu a k našem velkému překvapení 
jsou obě plně funkční! Jelikož mateřská škola 
v Hruškách byla vždy vzorem digitálního vzdělá-
vání v Jihomoravském kraji, domluvili jsme,  
se že zařízení budou po rekonstrukci budo-
vy vrácena na své místo, aby nadále sloužila 
ke svému vzdělávacímu účelu. 
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Učte ve 3D,  
k dispozici máte víc jak 
tisíc modelů a animací 

Přírodopis Zeměpis Fyzika

Chemie TechnologieMatematika

Dějepis Výtvarné
umění

Hudební 
výuka
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Buďte kreativní, vytvářejte vlastní úlohy
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Buďte kreativní, vytvářejte vlastní úlohy
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Za úspěchy naší společnosti stojí tým odborníků s viditelným  
či méně viditelným zdravotním handicapem.
Děkujeme, že díky Vám můžeme pracovat.  
Pro nás to znamená víc, než jen chodit do zaměstnání.
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Nekupujte zajíce 
v pytli!

Zdarma Vám uděláme 
nezávaznou prezentaci 

a důkladně Vás 
vyškolíme



 Fakturaci Vám rozdělíme 
do samostatných částí 

nepřevyšujících 39.500 Kč

 Na zaplacení máte  
12 měsíců bez navýšení 

kupní ceny

Předání „na klíč“,  
včetně dopravy  

a instalace

Poskytneme Vám 
následnou technickou 
i metodickou podporu

 Pomůžeme Vám 
s poptávkovým řízením 
a další administrativou

 Poskytujeme  
náhradní plnění bez 
navýšení kupní ceny

Zaškolíme Vás. Pracovat 
se zařízením naučíme 

i naprosté laiky

Učení, které baví.  
Vaše děti si ho  

okamžitě zamilují

?



Dodáváme prémiové řešení také pro střední a vysoké školy, vyžádejte si naší nabídku

Copyright SchoolBoard Technologies s.r.o. 2021, všechna práva vyhrazena. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.



Pro realizaci Rámcového vzdělávacího programu

SchoolBoard® Premium line – prémiový interaktivní displej 4K
nabitý programy pro malé i velké žáky

®

AKCE
75"

za cenu 65"
Platí do vyčerpání 

skladových zásob


