
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.

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.

NABÍDKA PRO ŠKOLY
projekční a interaktivní technika do škol

• Dataprojektory
• Výukový a Interaktivní software
• Interaktivní tabule Smart  

a Triumph board
• Ozvučení
• PC, tablety, notebooky

• Projekční plátna
• Školní nábytek
• Školní tabule
• Úprava triptychu na interaktivní tabuli
• Vizualizéry
• Dotykové snímače pro interaktivní tabule

V NAŠÍ NABÍDCE NAJDETE

VIZUALNITECHNIKA.CZ +420 730 125 382   info@vizualnitechnika.cz 



ŠKOLNÍ TABULE 
A POJEZDOVÉ SYSTÉMY

INTERAKTIVNÍ
SOFTWARE

RENOVACE NA
INTERAKTIVNÍ TABULI

ŠKOLNÍ TABULE
Nabízíme magnetické 
tabule s vysoce odolným 
keramickým povrchem 
české a německé výroby 
s kvalitou E3 – záruka na 
povrch 25let , které jsou 
popisovatelné fixem  
i klasickou křídou.

JEDNODÍLNÉ NÁSTĚNNÉ 
KERAMICKÉ TABULE  
A POJEZDOVÉ TABULE
tabule s dvouvrstvým 
keramickým povrchem 
E3 nejvyšší kvality. Tento 
typ povrchu je vhodný 
pro nejvyšší zatížení, při 
běžném provozu je téměř 
nezničitelný.

SMART NOTEBOOK
Výukový software určený 
pro interaktivní výuku. 
Obsahuje nástroje pro tvorbu 
a vypracování interaktivních 
cvičení, internetový 
prohlížeč a přehrávač 
multimediálních souborů. 
Obsahuje tisíce obrázků  
a animací.

ETABULE
Univerzální nástroj pro 
vytváření vícestránkových 
interaktivních prezentací, 
do kterých lze libovolně 
kreslit, vepisovat poznámky, 
zvýrazňovat části obrazu 
atd. To vše samozřejmě  
v českém jazyce.

Váš stávající triptych 
(dubno) zrekonstruujeme 
na interaktivní posuvný 
systém. Touto rekonstrukcí 
se dá ušetřit za tabuli  
a zvedací systém a náklady 
na pořízení systému jsou 
podstatně nižší. Získáte 
maximální univerzálnost 
pro každého vyučujícího  
a typ výuky. Lze dále využívat 
křídla triptychu jako zelenou 
tabuli popisovatelnou 
křídou. Střed tabule je 
popisovatelný fixem, za 
sucha smazatelným, který 
společně s projektorem  
a interaktivním snímačem 
tvoří plnohodnotnou 
interaktivní tabuli.
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