
Učení, které baví

® Naše interaktivní sestavy lze částečně
financovat z Národního plánu obnovy



Z každé prodané interaktivní sestavy věnujeme 1.000 Kč na pomoc Ukrajině.

Základní škola Boršice 
u Blatnice

MÁME RÁDI MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY

ICT PROJEKTOVÝ DEN



MÁME RÁDI MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY
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Naše produkty dodáváme napřímo  
bez účasti třetích stran.
Pozor na podvodníky! Všechny naše produkty do-
dáváme napřímo bez účasti třetích stran.
Jsme jedinými prodejci produktů a služeb ozna-
čených Barevné kamínky®, SchoolBoard®, nebo 
iŠkolička®. Nikdo jiný nesmí v  obchodním sty-
ku tato označení používat. Pokud tak činí, jedná 
nezákonně a  bez našeho souhlasu. Neváhejte 
nás, či policii o těchto případech informovat. Jen 
od nás dostanete komplexní řešení „na klíč“, za-
hrnující osvědčené programy, výkonná zařízení, 
i  ojedinělou každodenní uživatelskou podpo-
ru. Za  každým pohybem animované postavičky 
jsou stovky hodin mravenčí práce, která má svou 
cenu. Nemůžeme, ani nechceme konkurovat pro-
duktům,  jejichž jedinou předností je nízká cena. 
My nikdy nebudeme nejlevnější, ale vždycky se 
budeme snažit být nejlepší. Máte-li pochybnos-
ti, zda-li opravdu kupujete naše prémiové řešení, 
neváhejte nás kontaktovat.

Pozor na podvodníky!
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My používáme 
plnohodnotné All-in-One

Levnější konkurence 
používá zjednodušený

Přednosti našich interaktivních sestav

ANDROID
Pro nejmenší žáky 
dodáváme vlastní 
programy iŠkolička®

Nekupujete zajíce
v pytli

Zdarma u Vás můžeme 
uspořádat nezávaznou 

prezentaci. Neváhejte nás 
kontaktovat.
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S námi učíte moderně ve 3D, 
k dispozici máte víc 
jak tisíc modelů 
a animací
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Lze spolufinancovat z Národního plánu obnovy až do výše 60.000 Kč

Pevná instalace s el. nastavením výšky

Dvě postranní keramická křídla, magne-
tická, oboustranně popisovatelná fixem. 
Instalace na stěnový el. pojezd s plynu-
lou regulací výšky a s bezpečnostním 
antikolizním systémem.

nejžádanější

65" 139.000 Kč s DPH
75" 149.000 Kč s DPH
86" 159.000 Kč s DPH

65" 139.000 Kč s DPH
75" 149.000 Kč s DPH
86" 159.000 Kč s DPH

65" 149.000 Kč s DPH
75" 159.000 Kč s DPH
86" 169.000 Kč s DPH

NOVINKA

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

elektrický 
posuv

Podlahový stojan umožňuje  bezpečné 
umístění kdekoliv v prostoru, např. šikmo 
v rohu učebny. Ideální pro půdní vestav-
by nebo učebny se sádrokartonovými 
příčkami. El. výsuv s plynulou regulací 
výšky a s bezpečnostním antikolizním 
systémem.

Interaktivní sestavy

SchoolBoard® 
 [sku:lbord]

Volně stojící Stěnová Stěnová triptych

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:
 + profesionální All-in-One řešení 
z výroby s OS Windows 10 Pro 

 + displej  zvolené velikosti 

 + rozlišení 4K, 20 dotyků

 + instalace na mobilní stojan nebo 
pevná instalace na stěnu či podlahu

 + minimální parametry:  i5, RAM 8 GB, 
SSD 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, minimálně roční 
licence

 + 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.)

elektrický 
posuv

elektrický 
posuv
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Navštivte náš e-shop na www.schoolboard.cz/eshop

Instalace na mobilní stojan

Uchycení na mobilní el. stojan s plynu-
lou regulací výšky a s bezpečnostním 
antikolizním systémem.

Uchycení na standardní mobilní stojan
bez možnosti plynulé regulace výšky.

Dvě postranní keramická křídla, mag-
netická, oboustranně popisovatelná 
fixem. Uchycení na mobilní el. stojan 
s plynulou regulací výšky a s bezpeč-
nostním antikolizním systémem.

65" 119.000 Kč s DPH
75" 129.000 Kč s DPH
86" 139.000 Kč s DPH

65" 139.000 Kč s DPH
75" 149.000 Kč s DPH
86" 159.000 Kč s DPH

65" 149.000 Kč s DPH
75" 159.000 Kč s DPH
86" 169.000 Kč s DPH

Elektrické nastavení 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.

elektrický 
posuv

elektrický 
posuv

Standard

Příklad financování 75"

Triptych s el. nastavením výšky

Vzdělávací software 21.0000 Kč

Integrované PC Windows 39.000 Kč

Z dotace celkem 60.000 Kč

Během 12 měsíců 
zbývá uhradit

99.000 Kč

rozděleno do 4 splátek:

Interaktivní displej 39.000 Kč

Elektrický stojan 35.000 Kč

Tabulová křídla 20.000 Kč

Školení 5.000 Kč
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K interaktivním sestavám dodáváme školní nábytek za výrobní ceny!

Kompletní realizace 
nových učeben

PO
SKYTUJEME

N
Á

H
RADNÍ PLNĚNÍ BEZ N

AV
ÝŠ

EN
Í

Z naší široké nabídky školního nábytku vybíráme

Učitelská katedra Felixx Lavice Felixx Lavice Felixx flex

Set katedra se zásuvkou
+ polstrovaná židle.

výškově
nastavitelné

Set lavice + židle. Vybaveno odkláda-
cím prostorem a háčky.

Set výškově nastavitelné lavice + 
výškově nastavitelné židle. Vybaveno 
odkládacím prostorem a háčky.

5.800 Kč s DPH
   4.500 Kč s DPH

5.500 Kč s DPH
   4.200 Kč s DPH

4.000 Kč s DPH
   3.000 Kč s DPH

4.500 Kč s DPH
   3.500 Kč s DPH

6.500 Kč s DPH
   5.000 Kč s DPH

 + Vaší novou učebnu vybavíme 
centrální interaktivní sestavou, 
počítači i nábytkem za zvýhodněnou 
cenu.

 + Jde o nábytek vysoké kvality 
vyráběný v EU. Nejprodávanější lavice 
a židle máme v základních barvách 
skladem k okamžitému dodání. Další 
barvy jsou na objednání, dodací 
lhůta 5 - 8 týdnů. 

 + Dodáváme také nábytek pro dílny, 
jídelny, jazykové učebny atd., 
neváhejte si vyžádat konkrétní 
nabídku.

 + Poskytujeme náhradní plnění 
bez navýšení kupní ceny! Náš 
skvělý pracovní tým tvoří osoby se 
zdravotním postižením. 
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BALÍČEK TABLETY

  5 ks od 28.000 Kč s DPH
10 ks od 53.000 Kč s DPH

Výkonný školní tablet Android 10.1" s ochranným 
pouzdrem. Je dodáván nainstalovaný a připravený 
k okamžitému použití. Obsahuje aplikaci iŠkolička® 
s programy Barevné kamínky®. Cena se odvíjí od po-
čtu tabletů, délky licence a typu školení. Pro konkrétní 
kalkulaci navštivte konfigurátor na našich webových 
stránkách www.schoolboard.cz



| 17SchoolBoard Technologies s.r.o. | Beranových 130, 199 00 Praha 9

Interaktivní sestavy 
pro mateřské školy

PILULKA 65" 119.000 Kč s DPH

LIPÁČEK 65" 129.000 Kč s DPH

POMOCNÍČEK 65" 139.000 Kč s DPH

MOTÝLEK 65" 149.000 Kč s DPH

Kompletní nabídku naleznete
na našem e-shopu
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Hustopeče - Již 5. zařízení zakoupila 
Základní škola a praktická škola Hustopeče

Kostelní Lhota - Právě zakoupila Základní škola Kostelní Lhota, okres Nymburk

Kamenný Újezd - Tři zařízení právě zakoupila Zá-
kladní škola Kamenný Újezd, okres České Budějovice

Právě zakoupili

Velké Bílovice - Právě zakoupila Základní 
umělecká škola Velké Bílovice, okres Břeclav

Osík - Dvě zařízení právě zakoupila Základní 
škola Osík, okres Svitavy
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Právě zakoupili

Praha - Právě zakoupil Dům dětí a mládeže Praha 2

Přezletice – Svazková 
škola Panská Pole, 
Přezletice, Veleňská

Zlonice - Právě zakoupila Základní škola 
Zlonice, okres Kladno

Chodová Planá - Právě zakoupila Základní škola 
Chodová Planá, okres Tachov

Drnovice - Právě zakoupila Základní škola Drnovice, okres Zlín



Učení, které baví

® Naše interaktivní sestavy lze částečně
financovat z Národního plánu obnovy
© SchoolBoard Technologies s.r.o. 2022, všechna práva vyhrazena. Některé fotografie a informace mohou mít pouze ilustrativní charakter. Změny cen, designu a technických parametrů vyhrazeny. Za tiskové chyby neručíme.


