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Staramy się aby 

sprzedawane przez nas  

produkty były w 

atrakcyjnych cenach. 

Jeżeli 

znajdziesz produkt 
o identycznych parametrach 

jak w naszej ofercie, ale 

w niższej cenie – 

poinformuj nas o tym, a my 

postaramy się tak 

wynegocjować ceny z 

Producentem/Dostawcą 

aby obniżyć cenę i 

sprzedać Ci produkt 

taniej. 

 

 

 

Od 21-11-2008 r. 

nieprzerwanie uczestniczymy  

w programie Rzetelna Firma  

i udostępniamy szereg  

informacji świadczących  

o naszej wiarygodności. 

 
 

 

Ceny  w  ofercie zawierają  podatek  VAT 
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              I N T E R A K T Y W N A     P O D Ł O G A

 

 

 
Zestaw SmartFloor Mobile Audio Rewalidacja                                                                       14.900.00 zł.    

SmartFloor Mobile Audio to nowy, gotowy interaktywny zestaw, zawierający niezwykłą  

podłogę interaktywną SmartFloor oraz statyw mobilny z głośnikami, pozwalający na jeszcze  

lepsze wrażenia z zabawy i nauki. Statyw mobilny umożliwia bezproblemowe przemieszczanie  

podłogi interaktywnej w dowolne miejsce, a także wyświetlenie obrazu wszędzie tam, gdzie  

nie ma możliwości zamontowania projektora - w centralnym miejscu sali gimnastycznej,  

na środku klasy czy świetlicy szkolnej. 

Większy komfort i łatwość użytkowania pozwala cieszyć się zabawą na podłodze 

interaktywnej SmartFloor, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również  

sterowanie za pomocą specjalnych pisaków interaktywnych. Na podłożu wyświetla się panel  

startowy z podglądem dostępnych pakietów, zawierających zbiór aplikacji pogrupowanych  

alfabetycznie. 

SmartFloor doskonale sprawdzi się nie tylko w placówkach edukacyjnych (sale zajęciowe,  

świetlice, biblioteki, szkolny korytarz), ale także w przestrzeniach publicznych (galerie  

handlowe, sale zabaw, restauracje, salony samochodowe), placówkach medycznych (szpitale,  

sanatoria, ośrodki terapeutyczne) czy instytucjach kultury (muzea, kina, domy kultury, galerie  

sztuki). 

W połączeniu z pakietem aplikacji „Rewalidacja z Happy Stones” SmartFloor zapewnia  

interaktywną zabawę i ćwiczenia ruchowe do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych  

z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie  

logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe, a także  

zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją  

społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko  

oko, ale i kubki smakowe. Szykujcie się na apetyczną i mądrą zabawę! 

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka 
Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można: 

 percepcję wzrokową i słuchową; 

 koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość; 

 samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie; 

 myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię; 

 sprawności motoryczne i koordynację ruchową; 

 stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich  

rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów; 

 poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną  

aktywność, komunikację i efektywną naukę; 

 umiejętność obserwacji faktów i zjawisk; 
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 rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic; 

 rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu; 

 liczenie do 10; 

 samodzielność i podejmowanie inicjatywy; 

 umiejętność współpracy w parach i w grupie; 

 rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich. 

Cena nie zawiera montażu.  

Zestaw zawiera: 

 1x SmartFloor z projektorem 

 1 x uchwyt ścienny 

 1 x pilot do projektora 

 1 x pilot do SmartFloor 

 3 x pisak interaktywny krótki 

 1 x pisak interaktywny długi 

 1 x worek na akcesoria 

 1 x instrukcja obsługi 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

(prawie 500 gier i kart pracy) 

 1x mobilny statyw z głośnikami 

 Pakiet aplikacji do SmartFloor – Rewalidacja z Happy Stones 

Specyfikacja statywu z głośnikami: 

 szerokość podstawy: 1 m 

 długość podstawy: 55 cm 

 maksymalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m 

 zastosowane dodatkowe zewnętrzne głośniki 2x20 W wraz z wbudowanym wzmacniaczem  

audio 

 
Zestaw SmartFloor Rewalidacja                                                                                                12.900.00 zł.              

Jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala sterować obrazem za pomocą  

ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota interaktywnego.  

Na start dajemy Ci aż 63 aplikacje, na które składa się ok. 500 gier (kart pracy), a ty w prosty  

i wygodny sposób możesz poszerzyć swój panel o kolejne aplikacje, dzięki wygodnej platformie 

motioncube.io. 

SmartFloor doskonale sprawdzi się nie tylko w placówkach edukacyjnych (sale zajęciowe,  

świetlice, biblioteki, szkolny korytarz), ale także w przestrzeniach publicznych (galerie  

handlowe, sale zabaw, restauracje, salony samochodowe), placówkach medycznych (szpitale,  

sanatoria, ośrodki terapeutyczne) czy instytucjach kultury (muzea, kina, domy kultury, galerie  

sztuki). 

Dodatkowo, w zestawie otrzymujemy Pakiet aplikacji – Rewalidacja z Happy Stones, która  

jest zestawem interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć 

rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję  

wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności  

językowe, a także zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych  

z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika  

stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Szykujcie się na apetyczną i mądrą zabawę! 

Aktywne wsparcie rozwoju dziecka 
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Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można: 

 percepcję wzrokową i słuchową; 

 koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość; 

 samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie; 

 myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię; 

 sprawności motoryczne i koordynację ruchową; 

 stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich  

rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów; 

 poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną  

aktywność, komunikację i efektywną naukę; 

 umiejętność obserwacji faktów i zjawisk; 

 rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic; 

 rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu; 

 liczenie do 10; 

 samodzielność i podejmowanie inicjatywy; 

 umiejętność współpracy w parach i w grupie; 

 rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich. 

Cena nie zawiera montażu.  

Zestaw zawiera: 

 1x SmartFloor z projektorem 

 1 x uchwyt ścienny 

 1 x pilot do projektora 

 1 x pilot do SmartFloor 

 3 x pisak interaktywny krótki 

 1 x pisak interaktywny długi 

 1 x worek na akcesoria 

 1 x instrukcja obsługi 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

(prawie 300 gier i kart pracy) 

 Pakiet aplikacji do SmartFloor – Rewalidacja z Happy Stones 

 
SmartFloor                                                                                                                11.500.00 zł. 
Jedyna na rynku podłoga multiinteraktywna, która pozwala sterować obrazem  

za pomocą ruchu, specjalnego pisaka świetlnego i robota interaktywnego.  

Posiada dedykowany statyw mobilny, który pozwala swobodnie przenosić ją w różne miejsca,  

a dodatkowo jego regulacja umożliwia dostosowanie obrazu do dostępnej powierzchni.  

Ale to nie wszystko - na start dajemy Ci aż 63 aplikacje, na które składa się ok. 500 gier  

(kart pracy), a Ty w prosty i wygodny sposób możesz poszerzyć swój panel o kolejne aplikacje,  

dzięki wygodnej platformie motioncube.io.   

SmartFloor doskonale sprawdzi się nie tylko w placówkach edukacyjnych (sale zajęciowe,  

świetlice, biblioteki, szkolny korytarz), ale także w przestrzeniach publicznych (galerie handlowe,  

sale zabaw, restauracje, salony samochodowe), placówkach medycznych (szpitale, sanatoria,  

ośrodki terapeutyczne) czy instytucjach kultury (muzea, kina, domy kultury, galerie sztuki). 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Skład: 
 1 x Smartfloor z projektorem 

 1 x uchwyt ścienny 

 1 x pilot do projektora 

 1 x pilot do Smartfloor 

 3 x pisak interaktywny krótki 

 1 x pisak interaktywny długi 

 1 x worek na akcesoria 

 1 x instrukcja obsługi 

 4 x pakiety aplikacji na start Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową, Kulkowo 

Opcjonalnie: 
 mata w rozmiarze 3,5 x 2,6 m 

 mobilny statyw 

  

SmartFloor Mobile                                                                                                                      12.900.00 zł. 
 Zestaw SmartFloor Mobile 

Ciesz się zabawą wszędzie tam, gdzie chcesz! 

SmartFloor Mobile to gotowy interaktywny zestaw, zawierający niezwykłą podłogę interaktywną 

SmartFloor oraz statyw mobilny, pozwalający na jej bezproblemowe przemieszczanie w dowolne  

miejsce. Statyw umożliwia wyświetlenie obrazu  

wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania projektora - w centralnym miejscu sali 

gimnastycznej, na środku klasy czy świetlicy szkolnej. 

Większy komfort i łatwość użytkowania pozwala cieszyć się zabawą na podłodze interaktywnej 

SmartFloor, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie za pomocą 

specjalnych pisaków interaktywnych. Na podłożu wyświetla się panel startowy z podglądem  

dostępnych pakietów, zawierających zbiór aplikacji pogrupowanych alfabetycznie. 

SmartFloor doskonale sprawdzi się nie tylko w placówkach edukacyjnych (sale zajęciowe,  

świetlice, biblioteki, szkolny korytarz), ale także w przestrzeniach publicznych (galerie handlowe,  

sale zabaw, restauracje, salony samochodowe), placówkach medycznych (szpitale, sanatoria,  

ośrodki terapeutyczne) czy instytucjach kultury (muzea, kina, domy kultury, galerie sztuki). 

Cena nie zawiera montażu.  

Zestaw zawiera: 

 1x Smartfloor z projektorem 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo 

(prawie 500 gier i kart pracy) 

 1x mobilny statyw 

 

 

 

 

 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   
www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

https://motioncube.io/pl/pakiet/mali-odkrywcy
https://motioncube.io/pl/pakiet/w-krainie-kolorow
https://motioncube.io/pl/pakiet/rusz-glowa
https://motioncube.io/pl/pakiet/kulkowo
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Mata-do-podlogi-interaktywnej-SmartFloor-3%2C5-m-x-2%2C6-m/331
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Statyw-do-podlogi-interaktywnej-SmartFloor/334
https://www.sklep2.audiowizualne.pl/index.php?products=product&prod_id=8084
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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SmartFloor Mobile Audio                                                                                                           13.500.00 zł. 

Zestaw SmartFloor Mobile Audio. Jeszcze więcej zabawy, tam gdzie chcesz! 

SmartFloor Mobile Audio to nowy, gotowy interaktywny zestaw, zawierający niezwykłą  

podłogę interaktywną SmartFloor oraz statyw mobilny z głośnikami, pozwalający na jeszcze  

lepsze wrażenia z zabawy i nauki. Zamontowany na statywie zestaw głośnikowy to dodatkowe 

wzmocnienie dźwięku w aplikacjach, przydatne zwłaszcza w dużych pomieszczeniach jak sala 

gimnastyczna, sala lekcyjna, kids zone w galerii handlowej czy bawialnia, gdzie wiele dzieci  

bawi się jednocześnie. 

Statyw mobilny umożliwia bezproblemowe przemieszczanie podłogi interaktywnej w dowolne  

miejsce, a także wyświetlenie obrazu wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zamontowania  

projektora - w centralnym miejscu sali gimnastycznej, na środku klasy czy świetlicy szkolnej. 

Większy komfort i łatwość użytkowania pozwala cieszyć się zabawą na podłodze interaktywnej 

SmartFloor, która oprócz standardowej reakcji na ruch, umożliwia również sterowanie za pomocą 

specjalnych pisaków interaktywnych. Na podłożu wyświetla się panel startowy z podglądem  

dostępnych pakietów, zawierających zbiór aplikacji pogrupowanych alfabetycznie 

SmartFloor doskonale sprawdzi się nie tylko w placówkach edukacyjnych (sale zajęciowe,  

świetlice, biblioteki, szkolny korytarz), ale także w przestrzeniach publicznych (galerie handlowe,  

sale zabaw, restauracje, salony samochodowe), placówkach medycznych (szpitale, sanatoria,  

ośrodki terapeutyczne) czy instytucjach kultury (muzea, kina, domy kultury, galerie sztuki). 

Cena nie zawiera montażu.  

Zestaw zawiera: 

 1x Smartfloor z projektorem 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

(prawie 500 gier i kart pracy) 

 1x mobilny statyw z głośnikami 

Specyfikacja statywu z głośnikami: 

 szerokość podstawy: 1 m 

 długość podstawy: 55 cm 

 maksymalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m 

 zastosowane dodatkowe zewnętrzne głośniki głośniki 2x20 W wraz z wbudowanym  

wzmacniaczem audio w urządzenie 

 

 

 
 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Zestaw SmartFloor Mobile & Codey Rocky                                                                             14.200.00 zł. 

Zestaw SmartFloor Mobile & Codey Rocky. Robot i podłoga to fajna załoga! 

Multiinterakcja? Tak! W interaktywnym zestawie Smartfloor Mobile & Codey Rocky 

możesz sterować pisakiem świetlnym, gestem, a teraz także robotem Codey Rocky  

na podłodze interaktywnej SmartFloor! Co więcej, lepszy komfort i łatwość użytkowania  

zapewni statyw mobilny, pozwalający na jej bezproblemowe przemieszczanie w dowolne  

miejsce. 

„Przygody Robota” to nowy pakiet 5 aplikacji do nauki i zabawy, w które grasz, sterując  

robotem w taki sposób, żeby zebrać wszystkie grzyby w lesie, posortować owoce i warzywa  

na farmie czy doprowadzić perłę do muszli. Możesz również rysować i malować  

z wykorzystaniem robota. 

Zestaw zawiera: 

 1x Smartfloor z projektorem 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

(prawie 500 gier i kart pracy) 

 1x robot CODEY ROCKY 

 1x statyw mobilny 

 1x pakiet aplikacji „Przygody robota” 

 Cena nie zawiera montażu.  

 
Zestaw Smartfloor Programowanie                                                                                           14.600.00 zł.       

Najnowszy zestaw to ciekawa propozycja dla prawdziwych pasjonatów programowania! 

 W pakiecie otrzymasz dwa roboty Codey Rocky oraz dwustronną matę do kodowania.  

Ale to nie wszystko! 

„Przygody Robota” to pakiet aplikacji do nauki i zabawy, w który grasz sterując robotem  

w taki sposób, żeby zebrać wszystkie grzyby w lesie, posortować owoce i warzywa na farmie  

czy doprowadzić perłę do muszli. Możesz również rysować i malować z wykorzystaniem robota. 

Pakiet aplikacji „Robot Bot” z lubianym przez wszystkich bohaterem, przeznaczony dla młodych 

pasjonatów programowania. Nie zabraknie zadań uczących między innymi kreatywności,  

logicznego myślenia i podstaw kodowania. 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/SmartFloor-/323
https://www.sklep.kodowanienaekranie.pl/pl/p/Robot-Codey-Rocky/1
https://www.sklep.kodowanienaekranie.pl/pl/p/Statyw-do-podlogi-interaktywnej-SmartFloor/334
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Przygody-robota/504
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Zestaw zawiera: 

 1x Smartfloor z projektorem 

 2 x robot CODEY ROCKY 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy,  

 W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo (prawie 500 gier i kart pracy) 

 1 x pakiet aplikacji „Robot Bot” 

 1 x pakiet aplikacji „Przygody Robota” 

 1 x Mata dwustronna Kodowanie + STEM mini 110 x 110 cm 

 
Zestaw SmartFloor Move                                                                                                           16.000,00 zł.  

Najnowszy zestaw SmartFloor Move z zamontowanym na statywie zestawem  

głośnikowym to dodatkowe wzmocnienie dźwięku w aplikacjach, przydatne 

 zwłaszcza w dużych pomieszczeniach jak sala gimnastyczna, sala lekcyjna, 

 kids zone w galerii handlowej czy bawialnia, gdzie wiele dzieci bawi się jednocześnie. 

Z pakietem „Red Bus” przenieś się na chwilę do Wielkiej Brytanii i udoskonal swój język  

angielski!  Zagraj wraz z Królową Elżbietą i jej psem Sherrym w koło fortuny, odgadnij  

znaczenie angielskich zwrotów i odbuduj najsłynniejszy most w Londynie. 

Zestaw „Mały matematyk” dedykowany jest dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Znajdują się  

tam łamigłówki matematyczne związane z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem  

i dzieleniem w zakresie do 100, sortowaniem, wyborem właściwych lub niepasujących  

elementów. 

W pakiecie „Zimowa Ekipa” znajdziesz siedem różnych zabaw z świąteczno-zimowym  

akcentem. Kolorowanki, łapanie płatków śniegu, odśnieżanie obrazków czy ubieranie zwierzaków,  

to tylko niektóre z dostępnych atrakcji.  

Zestaw zawiera: 
 1x  SmartFloor Mobile Audio 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

 (prawie 500 gier i kart pracy) 

 1x pakiet aplikacji „Red Bus” 

 1 x pakiet aplikacji „Mały Matematyk” 

 1 x pakiet aplikacji „Zimowa Ekipa” 

 
Zestaw Smartfloor Games                                                                                                        15.200,00 zł. 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl  

https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/SmartFloor-/323
https://www.sklep.kodowanienaekranie.pl/pl/p/Robot-Codey-Rocky/1
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Mali-Odkrywcy-/500
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-W-krainie-kolorow/502
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Rusz-glowa/503
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Kulkowo/510
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Robot-Bot/505
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Przygody-robota/504
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Mata-dwustronna-Kodowanie-STEM-mini-110-x-110-cm/32
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/SmartFloor-Mobile-Audio/420
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Mali-Odkrywcy-/500
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-W-krainie-kolorow/502
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Rusz-glowa/503
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Kulkowo/510
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Red-bus/508
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Maly-Matematyk/501
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Zimowa-ekipa/511
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 9 z 12 

 

 

 

SmartFloor Games to interaktywny zestaw, zawierający niezwykłą podłogę interaktywną  

SmartFloor z matą oraz statyw mobilny, pozwalający na jej bezproblemowe przemieszczanie  

w dowolne miejsce. Statyw umożliwia wyświetlenie obrazu wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości 

zamontowania projektora - w centralnym miejscu sali gimnastycznej, na środku klasy czy świetlicy 

szkolnej. 

W pakiecie "Gry planszowe" znajdziesz zarówno tradycyjne gry, jak i zupełnie nowe propozycje  

zabaw z wykorzystaniem planszy i wirtualnej kostki. Czeka na Ciebie wiele wyzwań i wspaniała  

zabawa. Podczas rozgrywek będziesz odpowiadać na pytania z wiedzy o świecie oraz doskonalić  

swoje umiejętności sportowe! 

Pakiet „Bajkowe zgadywanki” to zestaw gier dla dzieci z ich ulubionymi bajkowymi bohaterami. 

Znajdziesz tutaj różnorodne aplikacje uczące logicznego myślenia, spostrzegawczości, pobudzające 

wyobraźnię oraz sprawdzające wiedzę. Odgadywanie ukrytych nazw bajek, szukanie wyjścia  

z krętych labiryntów czy układanie obrazka z ruchomych klocków to tylko niektóre z czekających 

wyzwań! 

Zestaw zawiera: 
 1x  Smartfloor Mobile 

 aż 4 pakiety aplikacji na start: Mali Odkrywcy, W krainie kolorów, Rusz głową i Kulkowo  

(prawie 500 gier i kart pracy) 

 1 x pakiet aplikacji „Pionki w akcji” 

 1 x pakiet aplikacji „Bajkowe zgadywanki” 

 1 x Mata do podłogi interaktywnej SmartFloor (3,5 m x 2,6 m) 

 2 x Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor teleskopowy 

Cena nie zawiera montażu.  

 

 
Statyw do podłogi interaktywnej SmartFloor                                                                            1.599.00 zł. 

Ciesz się zabawą wszędzie tam, gdzie chcesz! 

Mobilny statyw do podłogi interaktywnej SmartFloor to praktyczne rozwiązanie dla wszelkich  

placówek edukacyjnych. Mobilna podstawa na kółkach pozwala na bezproblemowe  

przemieszczanie podłogi interaktywnej SmartFloor w dowolne miejsce. Nie jest więc wymagany  

trwały montaż projektora, możemy swobodnie zmieniać jego położenie, co jest dużą zaletą  

w kontekście pracy nauczyciela czy opiekuna. Dodatkowo, statyw umożliwia wyświetlenie  

obrazu wszędzie tam, gdzie ma możliwości zamontowania projektora - w centralnym miejscu  

sali gimnastycznej, na środku klasy czy świetlicy szkolnej. Wystarczy przewieźć statyw z podłogą 

interaktywną SmartFloor w dane miejsce, zablokować kółka i cieszyć się zabawą! 

 mobilna podstawa na kółkach z możliwością blokady 

 multifunkcyjny - może służyć jako docelowe lub tymczasowe miejsce montażu 

 większy komfort i łatwość użytkowania podłogi interaktywnej SmartFloor 

 dostosowany do optymalnego wyświetlania obrazu 

 po zamontowaniu na statywie, SmartFloor nie wymaga ponownej kalibracji 

 solidna, stalowa konstrukcja 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 

Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323 

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl 

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277 
www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/SmartFloor-Mobile/324
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Mali-Odkrywcy-/500
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-W-krainie-kolorow/502
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Rusz-glowa/503
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Kulkowo/510
https://www.sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Gry-planszowe-/507
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pakiet-aplikacji-do-Smartfloor-Bajkowe-zgadywanki/509
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Mata-do-podlogi-interaktywnej-SmartFloor-3%2C5-m-x-2%2C6-m/331
https://sklep.audiowizualne.pl/pl/p/Pisak-do-podlogi-interaktywnej-SmartFloor-teleskopowy/333
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl
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Specyfikacja: 
 szerokość podstawy: 1 m 

 długość podstawy: 55 cm 

 minimalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 1 m/1,7 x 1,3 m 

 maksymalna wysokość SmartFloora na statywie/uzyskana wielkość obrazu: 2 m/3 x 2,3 m 

 

 
Pisak do podłogi interaktywnej SmartFloor                                                                                  129.00 zł. 
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http://www.cezas.waw.pl/
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Przedstawiony asortyment to część naszej bogatej oferty. 
Jeżeli Państwo nie znaleźli artykułu, który  

był poszukiwany – prosimy o kontakt telefoniczny. 
Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, czego 

przykładem są nasze realizacje na naszej stronie 

www.bismw.com.pl 
Zapraszamy do jej obejrzenia.  

 

 

 

Ceny zaznaczone kolorem różowym są cenami promocyjnymi fabrycznymi. 

Promocja obowiązuje do ukazania się nowego cennika. 

 

W ofercie przedstawione są ceny jednostkowe z podatkiem VAT. 

Transport gratis na terenie Warszawy i okolic.  
(Reszta kraju – koszt dostawy ustalany jest indywidualnie) 

 

 

 
*Uwaga! Oglądane na monitorze barwy mogą się istotnie różnić od rzeczywistych w zależności  

od indywidualnych ustawień monitora. Barwy wzorników proszę traktować jedynie orientacyjnie. 

 
Niniejsza prezentacja ma na celu przybliżenie Państwu oferowanych przez nas produktów. Nie stanowi 
ona jednak oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny. 
Ceny podane w ofercie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej 
w rozumieniu prawa polskiego. 

 

 

 
UWAGA: 

Cennik ważny od 01 lipca 2022 r.      

- Przy każdym zamówieniu prosimy o weryfikację cen. 

- Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie z nieaktualnych cenników. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

http://www.bismw.com.pl/
http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl


Ceny z VAT 

 

 

 

 

 

Strona 12 z 12 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Biuro i Szkoła – Meble, Wyposażenie 
PHU BIS-MW s.c. Monika Chomiakowska-Widulińska, Waldemar Widuliński 

ul. Michałowicza 13  02-495 Warszawa   poniedziałek-piątek 8:30-16:30 
Tel. 22 4252599, 22 8367221  Tel. kom. +48 500510323   

www.bismw.com.pl     e-mail: zapytania@bismw.com.pl  

CEZAS Warszawa Tel. 22 8311172, 22 8312829  Tel. kom. +48 530622277   

www.cezas.waw.pl     e-mail: dh@cezas.waw.pl 

http://www.bismw.com.pl/
mailto:zapytania@bismw.com.pl
http://www.cezas.waw.pl/
mailto:dh@cezas.waw.pl

