BIOLÓGIA

BIOLÓGIA
Názov produktu:

Učiteľský biologický mikroskop

Značka:

Levenhuk, U-max, Nahita

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.000

Kód tovaru výrobcu:

D740T, UMM23014E

Popis a parametre sady:

Digitálny kombinovaný mikroskop so zabudovaným CMOS senzorom Trinokulárna hlavica, otáčajúca
sa v rozsahu 360°, náklon 45°, zväčšenie 40-2000x, okuláre WF10x/18mm, H20x, objek�vy achroma�cké: 1x,10x, 40xs, 100xs (olej), revolverový nosič pre 4 objek�vy, pracovný stolík 140x130 mm,
mechanický pracovný stolík so súradnicovou osou a držiaky preparátu, Abbeov kondenzor , 1,25
N.A., irisová clona, ostrenie koaxiálne, hrubé: 22 mm a jemné: 0,002 mm, Hliníkové telo, osvetlenie LED, regulácia jasu, štd dodávaný fotoaparát 5MPx, USB, so�ware , systémové požiadavky
Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit a 64-bit), minimálne Intel Core 2 2,8 GHz, USB port 2.0, kompa�bilita pre systémy Linux a Mac OS 10.6-10.10., jednotka pre spracovanie obrazu s min. 11.6" obrazovkou, HDMI výstupom a klávesnicou pripojiteľná k mikroskopu.

Názov produktu:

Triedna sada zoologických modelov

Výrobca/predajca:

KVANT

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.001

Kód tovaru výrobcu:

1B199005A

Popis a parametre sady:

Triedna sada 10 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť zoológia, v zložení: had, ryba,
malý cicavec, vták, žaba, netopier, včela, motýľ, jašterica, model živočíšnej bunky. Každý z modelov
je z odolného plastu, vhodného pre školské prostredie, v životnej veľkos� alebo väčšie a s popisom
jednotlivých čas� v slovenskom jazyku.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Triedna sada biologických modelov

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.002

Kód tovaru výrobcu:

1B199006A

Popis a parametre sady:

Triedna sada 5 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť neživá príroda, s témami: Kolobeh
vody v prírode, Slnečná sústava, Model pangea, Sada 12 ks rôznych skamenelín rastlín a živočíchov v
samostatnom obale, Sada 20 ks rôznych minerálov a hornín. Každý z modelov je z odolného plastu
vhodnom pre školské prostredie, s popisom jednotlivých čas� v slovenskom jazyku.

Názov produktu:

Resuscitačná ﬁgurína CPR

Značka:

EMMA XC406

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.003

Kód tovaru výrobcu:

1B199007A

Popis a parametre sady:

Školská demonštračná CPR ﬁgurína na nácvik resuscitácie s možnosťou vyhodnocovania procesu
resuscitácie na prenosnom zariadení s uhlopriečkou 11". So�vér na ovládanie ﬁguríny je v slovenskom jazyku. Výstup z procesu resuscitácie je možné archivovať, vyhodnocovať a ďalej spracovávať
aj na pc. Figurína umožňuje testovanie správnos� resuscitačných ak�vít. Funkčnosť ﬁguríny:
nastaviteľný úklon hlavy, ven�l pro� spätnému nadýchnu�u, pulz na krčnej tepne, zmena zreníc po
úspešnej resuscitácii, dvíhanie a klesanie hrudníka pri nádychu a výdychu. Kontrola hĺbky vdychu,
správneho umiestnenia rúk a správne vyvinutého tlaku v procese resuscitácie. Súčasťou dodávky je
videomanuál v slovenčine.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Sada mikropreparátov - učiteľská

Značka:

KONUS

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.005

Kód tovaru výrobcu:

4862/4881/4900/4910/4918

Popis a parametre sady:

Sada preparátov pre učiteľa obsahuje 1 sadu preparátov s témou Ľudské telo, 1 sadu preparátov s
témou Rozmnožovanie rastlín, 1 sadu preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 1 sadu
preparátov s témou Parazity a 1 sadu preparátov s témou Život vo vode. Každá sada obsahuje 10 ks
rôznych jednotlivých preparátov z uvedených tém.

Názov produktu:

Planktónové siete - sada

Značka:

Aquanova, Betzold, Orion, Kamax

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.006

Kód tovaru výrobcu:

VN85143, 10454

Popis a parametre sady:

Súbor planktónových sie� pre učiteľa má obsahovať minimálne 6 ks rôznych komponentov (sieť s
rúčkou dlhou min. 50cm, lupu, nádobu na pozorovanie, štetec,pinzeta, špionážne zrkadlo). Materiál
odolný plast vhodný pre školské prostredie.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Kľúče na určovanie - učiteľ

Značka:

Obrázkoví sprievodcovia

Výrobca/predajca:

Slovenská agentúra životného
prostredia

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.007

Kód tovaru výrobcu:

bez označenia

Popis a parametre sady:

Základná sada kľúčov na určovanie biologických druhov - rastlín, zvierat, nerastov a podobne
Sada obsahuje:
Vodné bezstavovce
Makkýše
Oblaky a op�cké javy v atmosfére
Geomorfológia
Lesné dreviny
Lišajníky
Odtlačky živočíchov
Horniny
Lesné byliny

Názov produktu:

Triedna sada nástenných
biologických tabúľ

Výrobca/predajca:

PUBLICOM s.r.o., Siefel.eurocart

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.008

Kód tovaru výrobcu:

P3006, 7700-08, P4041,
7510-08, 7550-08

Popis a parametre sady:

Súbor 4 ks obrazov na biológiu v slovenskom jazyku, s rozmerom 100 x 140 cm, laminované so
závesnými lištami a s háčikmi na zavesenie (S obsiahnutými témami Biosignály a ľudské telo, Rastliny,
Živočíchy a Neživá príroda)
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Triedna sada anatomických modelov

Výrobca/predajca:

KVANT

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.009

Kód tovaru výrobcu:

1B199003A

Popis a parametre sady:

Triedna sada 9 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť anatómia, zložená z: rozoberateľné
ľudské torzo (10 čas�, výška 85cm), model srdca, model kože, model oka, model mozgu, model lebky,
model ucha, model panvy muža, model panvy ženy. Každý z modelov je z odolného plastu, vhodný
pre školské prostredie, v rozmedzí 20 cm -80 cm, na podstavci, s popisom čas� v slovenskom jazyku.

Názov produktu:

Triedna sada botanických modelov

Výrobca/predajca:

3B Scien�ﬁc/KVANT

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.010

Kód tovaru výrobcu:

1B199004A

Popis a parametre sady:

Triedna sada 6 ks demonštračných 3D modelov na biológiu - časť botanika,
v zložení: kvet zemiaka, kvet jablone, kvet čerešne, kvet hrachu, kvet repky
olejnej, model rastlinnej bunky. Každý z modelov je z odolného plastu,
vhodný pre školské prostredie, v trojnásobnom alebo väčšom prevedení,
na podstavci, s popisom čas� v slovenskom jazyku.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Model na nácvik Heimlichovho manévra

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.011

Kód tovaru výrobcu:

1B199008A

Popis a parametre sady:

Model torza v životnej veľkos� umožňujúci precvičovať brušný/hrudný tlak procesov spätného
vyfukovania (Heimlichov manéver) a uvoľnenie úst na vyčistenie blokovaných dýchacích ciest.
Materiál torza navodzuje hmatateľnú realitu s anatomickým rozhraním rebier, mečovitého
výbežku a krčnej ryhy. Model obsahuje aj zapchávajúce objekty a je dodaný vrátane trička a ľahkej
prenosnej tašky.

Názov produktu:

Kostra človeka - model

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.012

Kód tovaru výrobcu:

1B199010A

Popis a parametre sady:

Demonštračný model ľudskej kostry v životnej veľkos� na biológiu - časť anatómia. Model je z
odolného hygienicky nezávadného plastu, vhodného pre školské prostredie. Kostra je pohyblivá v
kĺboch, nohy sú odnímateľné. Model obsahuje nervové vetvy, vertebrálne tepny, herniáciu
lumbárnych invertebrálnych diskov. Lebka má pohyblivú sánku, prierez vo vrchnej čas� a 3
odnímateľné spodné zuby. Výška modelu 180 cm, dodávaný je so stojanom na kolieskach.
Súčasťou modelu je SW na určovanie čas� ľudského tela.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Sada na simuláciu zraneného rozšírená sada

Výrobca/predajca:

Učebné pomôcky, s.r.o.

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.013

Kód tovaru výrobcu:

224351

Popis a parametre sady:

Súprava pre simuláciu poskytnu�a prvej pomoci II. Súprava obsahuje modely komplikovanejších
poranení a tým testuje vyššiu úroveň zbehlos� v poskytnu� preväzu a ošetrenia ranených, pritom
však počiatočné náklady drží na nízkej úrovni. K súprave patrí odkladacia taška, ktorá obsahuje
nasledujúce: krvácajúce rany ( s vakom na uskladnenie a pumpovým mechanizmom): 1 otvorená
amputácia; 1 otvorená zlomenina (fraktúra) na humeruse; 1 fraktúra na �bii; 1 otvorené poranenie
hrudníka; 1 strelná rana na dlani. Nekrvácajúce rany: 24 rôznych upevniteľných tržných rán a fraktúr.
Doplnky líčidiel: 1 �aša líčidla schnúcej krvi; 1pkg metyl celulózy na zahustenie krvi; 3 pkg krvného
prášku, pre každých 4,5 litra krvi; ; 1 telové lepidlo na prelepenie rán; 1 živicový model poranenia; 1
pkg rozbitého plexi skla pre modelovanie poranení spôsobených sklom; 4 druhy mastného farbiva:
biele, modré, hnedé, červené; 4 odkladacie vaky s pumpovým mechanizmom; 1 prachový hmlový
sprej; 3 špachtle; 3 š�pce na jazyk. Miery: 25,5x23x46 cm; 4,1 kg.

Názov produktu:

Sada preparačných nástrojov s príslušenstvom

Značka:

Winlab

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.014

Kód tovaru výrobcu:

335174208, 1900000011, 1900018181

Popis a parametre sady:

Sada na zhotovenie preparátov pre učiteľa má obsahovať minimálne 7 ks rôznych preparačných
nástrojov ( t.j. pinzetu, nožnice, skalpel, s�erku, preparačnú ihlu, pipetu, paličku). Náhradné komponenty by mali obsahovať minimálne: podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie sklíčka 1bal (100ks) a
farbiacu teku�nu (100ml).
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Lupa na pozorovanie prírody

Značka:

BETZOLD

Výrobca/predajca:

BETZOLD

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.015

Kód tovaru výrobcu:

6639 IN

Popis a parametre sady:

Šikovná lupa má dve zväčšovacie sklá, zväčšujúce 2 a 4 násobne. Priemer nádoby 6,5cm
Nádobka je vybavená otvormi, ktoré umožňujú pozorovanému hmyzu dýchať.

Názov produktu:

Ochranné prostriedky pre učiteľa - sada

Značka:

Cannissafety s.r.o.

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.016

Kód tovaru výrobcu:

4110-013-113-00 1150-018-100-58
3530-001-113-00

Popis a parametre sady:

Sada ochranných prostriedkov pre prácu v biochemickej učebni. Sada má obsahovať minimálne
�eto ochranné prostriedky 1 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané,
spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170,
1ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami a vzadu s nastaviteľným opaskom,
veľkosť min. XL,
1 balenie (min. 100ks) ochranných rukavíc vinylových, spĺňajúcich požiadavky normý EN 420
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Spotrebný materiál a vybavenie učiteľ - sada

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.017

Kód tovaru výrobcu:

1B199018A

Popis a parametre sady:

Spotrebný materiál pre učiteľa - učebňa biochémie. Sada má obsahovať minimálne: náhradný
materiál k príprave preparátov, náhradný materiál k sade na prvú pomoc, náhradné rúška a
dýchacie vaky k CPR ﬁguríne a spotrebný materiál ostatným dodaným pomôckam pre učebňu
biochémie (minimálne tácky, lekárnička, ﬁltračný papier, obväzy, náplas�, základný materiál prvej
pomoci )

Názov produktu:

Sada senzorov pre biochémiu - učiteľ

Značka:

MOLAB

Výrobca/predajca:

PD COMP

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.018

Popis a parametre sady:

Minimálne požiadavky - sada senzorov má byť kompa�bilná s interfejsom a so�vérom k interfejsu a
má obsahovať min. senzory: 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1 ks Senzor O2 vo vzduchu (0..100%),
1 ks Senzor rádioak�vneho žiarenia, 2 x Sada prepojovacích káblikov (4ks), 1x Senzor zvuku, 1 x
Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pás.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Digitálna učiteľská váha s príslušenstvom

Značka:

Nahita 5162 2000 G

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.019

Kód tovaru výrobcu:

052-KBC004

Popis a parametre sady:

Digitálna učiteľská váha s kapacitou váženia max. 2000g, stupnica min. 0,01g
1 | Veľmi presný senzor zaťaženia
2 | Plastový kryt a vážiaca plocha z nerezovej ocele
3 | Výškovo nastaviteľné nožičky
4 | Jednoduché ovládanie na 4 tlačidla
5 | Podsvietený LCD displej pre ľahké čítanie
6 | Indikátor preťaženia na displeji
7 | Indikátor vybitej alebo nabitej batérie na displeji
8 | Automa�cká kalibrácia pomocou externého závažia
9 | Tara v celom rozsahu váženia
10 | Voliteľné jednotky merania:
g, kg, CT, T, ART, Dr, PKT,GN, TMR, gsm, TLJ, mo, DWT, oz, lb, TLT, OZT
11 | Funkcia počítania kusov s výberom referenčného počtu kusov
12 | S integrovanou nabíjateľnou batériou
13 | Dodáva sa s napájacím adaptérom
Rozmery važiacej plochy: 133x182 mm
Rozmery(dxšxv): 280x180x80mm
Sada závaží 500g
Obsahuje:
- 1x závažie 200g
- 2x závažie 100g
- 1x závažie 50g
- 2x závažie 20g
- 1x závažie 10g
- 1x kliešte
Kalibračné závažie 1kg
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Vizualizér

Kód tovaru ZOFF:

1000.000.020

Kód tovaru výrobcu:

1VT199001A

Popis a parametre sady:

Prenosný vizualizér s ﬂexibilným ramenom s kamerou 8 MPx HD s LED osvetlením. Vizualizér je
pripojiteľný k akémukoľvek zobrazovaciemu zariadeniu (napr. monitor, TV, dataprojektor) s pomocou kamery a VGA alebo HDMI káblov. Technické parametre: 8 MPx, 20X zoom (1x Op�cký / 5x
Digitálny), Video: 30 snímkov/sek., rozlíšenie na výstupe: 1080p (HDMI), vyváženie bielej:
auto/manual, manuálna korekcia jasu, zabudovaná pamäť s kapacitou 400 fotograﬁí, doplnkové
funkcie: zrkadlenie obrazu, rotácia (v 90° krokoch), rozdelenie obrazu, zmrazenie obrazu, konverzia
na ČB snímku, konverzia pozi�v/nega�v. Výstupy 1xVGA, 1xHDMI, 2x USB port(1xhost, 1xslave), 1x
konektor na pripojenie do siete LAN, napájací konektor DC 5V. Vizualizér má zabezpečenie pro�
krádeži a diaľkové ovládanie. Súčasťou vizualizéra je laserové ukazovadlo. Hmotnosť zariadenia je
1,3 kg.

Názov produktu:

Sada žiackych mikroskopov

Značka:

Lavenhuk

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.001

Kód tovaru výrobcu:

Rainbow 50L FLUS

Popis a parametre sady:

Sada min. 4 ks žiackych mikroskopov pre skupinu max. 4 žiakov. Minimálna špeciﬁkácia
Monokulárna hlavica, otáčajúca sa v rozsahu 360°, náklon 45°, zväčšenie 64-640 x, okulár WF16x,
objek�vy 1x,10x, 40x (pružinový) , revolverový nosič pre 3 objek�vy, pracovný stolík 90x90 mm,
kondenzor NA 0,65, kotúčová clona (6 otvorov) , ostrenie hrubé, kovové telo, osvetlenie LED
(horné aj spodné), regulácia jasu. Minimálne požadované príslušenstvo k mikroskopu: 5 ks biologických stabilných preparátov, 1 ks farbiaca teku�na min. 0,02 ml, 1 hárok čis�acich obrúskov, sada
podložných a krycích sklíčok, pipeta, pinzeta, skúmavka. Pre skupinu max. 4 žiakov.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Sada mikropreparátov - žiaci

Značka:

Konus

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.002

Kód tovaru výrobcu:

4862/4881/4900/4910/4918

Popis a parametre sady:

Sada preparátov pre skupnu max. 4 žiakov má obsahovať minimálne 2 sady preparátov s témou
Ľudské telo, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie rastlín, 2 sady preparátov s témou Rozmnožovanie živočíchov, 2 sady preparátov s témou Parazity, 2 sady preparátov s témou Život vo vode.
Každá sada má obsahovať minimálne 10 ks rôznych jednotlivých preparátov z požadovaných tém.

Názov produktu:

Sada preparačných nástrojov
s príslušenstvom pre žiakov

Značka:

Winlab

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.003

Kód tovaru výrobcu:

335174208 1900000011
1900018181

Popis a parametre sady:

Sada pozostávajúca z 2 ks súprav preparačných nástrojov pre skupinu 2-4 žiakov. Každá sada
obsahuje: 7 ks rôznych preparačných nástrojov ( t.j. pinzetu, nožnice, skalpel, s�erku, preparačnú
ihlu, pipetu, paličku). Náhradné komponenty obsahujú: podložné sklíčka 1bal (50ks), krycie
sklíčka 1bal (100ks) a farbiacu teku�nu (100ml).
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Sada lúp na pozorovanie

Značka:

BETZOLD

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.004

Kód tovaru výrobcu:

6639 IN

Popis a parametre sady:

Sada obsahuje: 1x šikovnú lupu, ktorá má dve zväčšovacie sklá, zväčšujúce 2 a 4 násobne. Priemer
nádoby 6,5cm
Nádobka je vybavená otvormi, ktoré umožňujú pozorovanému hmyzu dýchať.

Názov produktu:

Ochranné prostriedky pre učiteľa - sada

Značka:

Cannissafety s.r.o.

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.005

Kód tovaru výrobcu:

4110-013-113-00 1150-018-100-58
3530-001-113-00

Popis a parametre sady:

Sada ochranných prostriedkov pre skupinu max. 4 žiakov pre prácu v biochemickej učebni. Sada
má obsahovať minimálne: 4 ks ochranných okuliarov - polykarbonátové, číre, nepriamo vetrané,
spĺňajúce požiadavku EN 166 a EN 170, 4ks pracovný plášť biely s dlhým rukávom, tromi vreckami
a vzadu s nastaviteľným opaskom, veľkosť max. M, 4 balenia (100ks) ochranných rukavíc vinylových s púdrom, spĺňajúcich požiadavky normy EN 420.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Planktónové siete - sada

Značka:

Aquanova, Betzold, Orion, Kamax

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.006

Kód tovaru výrobcu:

VN85143, 10454

Popis a parametre sady:

Súbor planktónových sie� pre učiteľa má obsahovať minimálne 6 ks rôznych komponentov (sieť s
rúčkou dlhou min. 50cm, lupu, nádobu na pozorovanie, štetec,pinzeta, špionážne zrkadlo).
Materiál odolný plast vhodný pre školské prostredie.

Názov produktu:

Kľúče na určovanie - sada

Značka:

Obrázkoví sprievodcovia

Výrobca/predajca:

Slovenská agentúra životného
prostredia

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.007

Kód tovaru výrobcu:

bez označenia

Popis a parametre sady:

Základná sada kľúčov pre skupinu 4 žiakov na určovanie biologických
druhov - rastlín, zvierat, nerastov a pod. Sada obsahuje:
Vodné bezstavovce
Mäkkýše
Oblaky a op�cké javy v atmosfére
Geomorfológia
Lesné dreviny
Lišajníky
Odtlačky živočíchov
Horniny
Lesné byliny
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Spotrebný materiál a vybavenia
pre učebňu biochémie - žiaci, sada

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.008

Kód tovaru výrobcu:

1B199039A

Popis a parametre sady:

Sada spotrebného materiálu pre skupin max. 4 žiakov. Sada má obsahovať minimálne: náhradný
materiál k príprave preparátov, náhradný materiál k sade na prvú pomoc, náhradné rúška a dýchacie vaky k CPR ﬁguríne a spotrebný materiál ostatným dodaným pomôckam pre učebňu biochémie
(minimálne tácky, lekárnička, ﬁltračný papier, obväzy, náplas�, základný materiál prvej pomoci )

Názov produktu:

Sada senzorov pre biochémiu/biológiu - žiak

Značka:

MOLAB

Výrobca/predajca:

PD COMP

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.009

Kód tovaru výrobcu:

1B199040A

Popis a parametre sady:

Minimálne požiadavky - sada senzorov má byť kompa�bilná s interfejsom a so�vérom k interfejsu a
má obsahovať min. senzory: 1 ks Senzor CO2 (0..5000ppm), 1 x Senzor rádioak�vného žiarenia, 1 x
Senzor EKG, 1 x Senzor srdcového tepu-pásu, 1 x Sada káblikov (4ks). Pre skupinu max. 4 žiakov.
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BIOLÓGIA
Názov produktu:

Sada digitálnych žiackych váh

Značka:

KL

Kód tovaru ZOFF:

1000.010.010

Kód tovaru výrobcu:

KL-i2000

Popis a parametre sady:

"2x Digitálna váha 2000 g, presnosť 0,1 g
Jednoduchá obsluha štyrmi tlačidlami, rýchla samokalibrácia po zapnu�, funkcia Tara, a �ež funkcia
privažovania, funkcia počítania kusov, prepínanie medzi jednotkami gram, unca, grain, karát, dobre
čitateľný display s modrým podsvietením, napájanie batériami (2 x AAA batérie v balení), automa�cké vypnu�e pre predĺženie životnos� batérií-dva ochranné kryty, súčasne použiteľné ako
misky na váženie. Rozmery: pracovná doska váhy: 100 x 94 mm; miska váhy, malá: 100 x 105 x 8
mm; miska váhy, veľká: 130 x 110 x 21 mm. Obrysové rozmery: 125 x 105 x 17 mm."
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