NABÍDKA PRO ŠKOLY
projekční a interaktivní technika do škol

Vyberte si z nabídky produktů vhodných pro základní školy. Dodáváme veškeré vybavení
klasických a interaktivních tříd. Neváhejte nás kontaktovat ohledně konzultace řešení pro Vaši
třídu, rádi Vám poradíme a uděláme nabídku dle Vašich požadavků a možností.
S tím vším Vám můžeme pomoci.

V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE
• Dataprojektory

• Projekční plátna

• Výukový a Interaktivní software

• Školní nábytek

• Interaktivní tabule Smart

• Školní tabule

a Triumph board

• Úprava triptychu na interaktivní tabuli

• Ozvučení

• Vizualizéry

• PC, tablety, notebooky

• Dotykové snímače pro interaktivní tabule

PŘIDEJTE SE K NAŠIM SPOKOJENÝM ZÁKAZNÍKŮM
Naším cílem je nabídnout uživatelům audiovizuální techniky kvalitní služby zahrnující
konzultaci, návrh řešení, dodávku včetně montáže a následně zajistit také servis. Máte
technický problém nebo se jen potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Naše služby využívají zákazníci z celé České republiky. Projekční a interaktivní techniku
nabízíme již více než 20 let a díky dlouholetým zkušenostem zákazníkům nabízíme
kvalitní služby i inovativní řešení.

+420 730 125 382

info@vizualnitechnika.cz

VIZUALNITECHNIKA.CZ
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