Ízelítő akciós kínálatunkból, további termékek természetismeret és földrajz kategóriában
az alábbi linken érhetők el:
https://almus.hu/shop/product/list?category_group_id=1&last_category_id=1159
Kérje több, mint 600 oldalas természettudományos katalógusunkat az innen letölthető kérdőívünk
kitöltésével és visszaküldésével!
Név

Műszaki paraméterek, leírás

Zsebiránytű, 40 mm-es
(külső átmérő 45 mm)

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár
600

540

Átlátszó profi laptájoló, Az alaplap három különböző szélén:
360 fok + 3 léptékskála, - 1:10000 léptékskála
térképre helyezhető
- 1:25000 léptékskála
- 1:50000 léptékskála
A szelence-tárcsa gumiból készül.
Tűcsillapítás: antisztatikus szilikonolaj

14 940

13 446

Talajminta vételező rúd
oldalt széles
vizsgálónyílással, 63
cm (minta: 2,2x49 cm)

21 790

19 611

Teleszkópos nyél
mintagyűjtő hálókhoz,
145 - 275 cm között
állítható

25 620

23 058

Vízi mintavételező háló

26 990

24 291

A fúrón kialakított széles vizsgálónyílás lehetővé teszi a
talajminta megtekintését, amikor az még a fúróban van. A 63
cm-es fúróval körülbelül 49 cm hosszúságú, 22 mm átmérőjű
minta vételére nyílik lehetőség. A fúró galvanizált vasból van
kialakítva.

Kép

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Földgömb 25 cm
politikai (magyar,
műanyag talpas)

Tellurium
A Tellurium tudományos alapon működő modell, amely a Napot,
halogénlámpával (4 db a Földet, a Holdat és ezek kapcsolatait reprezentálja. A Hold és
AA elemmel)
a Föld alapvető mozgásainak bemutatására tervezték abból a
célból, hogy megmagyarázzák segítségükkel a nappal és az
éjszaka, az évszakok, valamint a Hold fázisainak okait. A Nap
alkotja a Föld fényforrását és megmutatja, hogy a különböző
évszakokban mely területeken van nappal és éjszaka.
A halogénlámpával felszerelt, kivilágítható Tellurium alapvető
összetevői hasonlóak a hagyományoshoz, amelyben a Napot
egy sárga, 15 cm-es, a Földet egy kb. 10 cm-es, a Holdat pedig
egy 2,5 cm-es átmérőjű gömb reprezentálja. A Nap kivilágítható
és a Telluriumot bekapcsolva megmutatható a Föld és a Hold
szimultán mozgása, miközben a Föld kering a Nap körül. A Nap
azt demonstrálja, hogy fényforrást jelent a Föld számára. Ha a
Telluriumot elsötétített szobában világítjuk ki, könnyen
megállapítható, hogy a Föld és a Hold melyik oldala árnyékolt
és melyik világos. A Tellurium működtetéséhez az időlap körüli
kart kell használni. Magyar nyelvű használati útmutatót
tartalmaz. 4 db AA elemmel szállítjuk.

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár
6 780

6 102

80 390

72 351

Kép

Elvégezhető kísérletek:
Hogyan okozza a Föld forgása a nappalok és az éjszakák
váltakozását?
Hogyan okozza a Föld Nap körüli keringése és tengelyének
dőlése az évszakok váltakozását?
Miért keleten kel fel a Nap és miért nyugaton nyugszik le?
Hogyan változtatja meg a Föld Nap körüli keringése és
tengelyének dőlése a nappalok és éjszakák hosszát?
Miért változik a szürkület hossza a különböző évszakokban és
szélességi fokokon?
Miért létezik az éjszakai napfény?
Miért vannak a Holdnak fázisai?
Miért csak egyik oldalát látjuk a Holdnak?
Miért van nap- és holdfogyatkozás?
Miért létezik az ár-apályjelenség?
Működő Naprendszermodell, elemes

A Nap fényét 3,5 V / 0,3 A-es kis izzó adja, körülötte fém
pálcákon kering a 8 bolygó és a Plútó, valamint a Föld körül a
Hold. A Nap átmérője 3,8 cm, a leghosszabb pálca 19 cm-es.

13 950

12 555

Magyarország
domborzata, 140x100
cm

Fóliázott, lécezett falitérkép.

23 240

20 916

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár

A Kárpát-medence
domborzata 140x100
cm

Fóliázott, lécezett falitérkép.

23 240

20 916

Közép-Európa
domborzati térképe
140x100 cm

Fóliázott, lécezett falitérkép.

23 240

20 916

A Föld országai térkép, Fóliázott, lécezett falitérkép.
országzászlókkal
140x100 cm

23 240

20 916

170 760

153 684

Általános
természettudományi
kísérleti készlet

A készlet általános iskolák részére ajánlott a
természettudományok alapjainak oktatásához: kisméretű,
hordozható szemléltetőeszköz-gyűjtemény.

Kép

A műanyag bőröndben elhelyezett, kis súlyú készlet könnyen
szállítható, és így bármelyik tanteremben felhasználható
kísérletek végzésére.
Különleges értéke, hogy könnyen kezelhető. Jól megtervezett,
egyszerű és áttekinthető kísérleti összeállításokat tesz lehetővé.
Tartós műanyagból készül minden alkatrész.
A készlet anyaga 1 munkacsoport részére, vagy tanári
demonstrációhoz elegendő.
A 106 különböző alkotórészből a következő témakörök
oktatásánál állíthatunk össze kísérleteket:
Levegő
Mérlegek és egyensúly
Biológia
Kémia
Elektromos áramkörök
Hő és hőmérő
Fény és árnyék
Mágnes és iránytű
Hang és hangszín
Víztisztítás
Időjárás
Részletes magyar nyelvű tanári kézikönyv is tartozik a
készlethez a kísérletek leírásával, és általános információkkal a
készlet által szemléltethető valamennyi témakörhöz
kapcsolódóan. Képes összeszerelési útmutatók (az adott
kísérlethez felhasználandó alkatrészek illusztrációjával)
könnyítik meg a készlettel végzett munkát.

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

