
Laboratoria Przyszłości

Przedstawiamy Państwu gotowe pakiety, które szkoły mogą nabywać w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" 

zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowo w swojej ofercie dysponujemy sprzętem z katalogu 

w kategorii; Narzędzia, Robotyka, AGD, Audio-Video, Pomoce projektowe.

Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować  indywidulaną ofertę. Prosimy o kontakt.

laboratoriaprzyszlosci@frred.eu

PAKIET 01   30 000 zł

60 000 zł   PAKIET 02

s.2

s.5

s.9

s.14

PAKIET 03   70 000 zł

130 000 zł   PAKIET 04

605 207 700

534 330 212



PAKIET 01

WARTOŚĆ PAKIETU

30 000 zł



PAKIET 01   WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

strona 3     |     pakiet 01     |     wartość pakietu: 30 000 zł     |     wyposażenie podstawowe

ilość: 1

Flashforge Adventurer 4

Drukarka 3D
Pole robocze 220 x 200 x 250 mm, wbudowana kamera HD, filtr powietrza HEPA 13, wymienne dysze, magnetyczna nakładka na stół 
grzewczy, zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet, czujnik filamentu, kompatybilny ze szpulami o masie 1 kg (nie wymaga 
dodatkowego adaptera). Metoda druku: FDM, grubość druku: od 0,1 mm do 0,4 mm, prędkość druku: od 10 do 150 mm/s

ilość: 1

Devil Design PLA 1,75mm

Filament
Zestaw 6x0,33 kg, zestaw w kolorach białym, czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskimi i zielonym wykonanych z materiału PLA do drukarek 3D

ilość: 1

Sony Cyber-Shot DSC-RX100M3

Aparat fotograficzny wraz z kamerą
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1

Zhiyun Crane M2

Gimbal
Gimbal, stabilizacja: kąt obrotu 360°,kąt pochylenia do 310°, kąt przechylenia 320°, max. obciążenie:    720 g, łączność:  Bluetooth, Wi-Fi, czas 
działania 7 godzin, Redukcja drgań, uniwersalne mocowanie 1/4 cala, aplikacja z podglądem na żywo, wskaźnik trybu i poziomu energii, 
wyświetlacz OLED, szybkozłączka, joystick, tryb Go. 

ilość: 1

Saramonic Blink 500 B1 TX+RX

Mikrofon kierunkowy
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1Zestaw lamp oświetleniowych
vidaXL zestaw oświetleniowy

3 lampy ze statywem i softboxem, moc: 45 W na lampę,wymiary softboxa: 40 x 40 cm, temperatura barwowa: 5600 K, uchwyt parasola, 220 V; 
50/60 Hz, 3 statywy o wysokości : 78 - 210 cm,

ilość: 1

Hama Star 61 (4161) + Torba

Statyw do aparatu i kamery
Max. wysokość 153 cm, obciążenie 3 kg, posiada głowicę, szybkozłączkę, statyw fotograficzny z 3-sekcyjnymi nogami wykonany z aluminium. 

ilość: 1

SanDisk Ultra SDXC 64 GB Class 10 UHS-I/U1

Karta do kamery
Karta pamięci typu SD w standardzie UHS - I zapewnia wyższe prędkości zapisu niż starsze generacje. 

ilość: 2

FORBOT Mistrz Arduino

Zestaw z mikrokontrolerem
Z mikrokontrolerem, płytką stykową, przewodami, czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne

ilość: 1

2w1 hotair i grotowa Yihua 898BD z wentylatorem w kolbie

Stacja lutownicza 2w1 Hot Air
700W, lutownica grotowa (50 W) oraz gorące powietrze (hotair) w jednym, moc całkowita stacji to 700 W. Urządzenie posiada regulowaną 
temperaturę oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie.



ilość: 1

Dell Vostro 3500 / 15.6 cala

Laptop
Dell Vostro 3500/15.6 cala, rodzielczość  FHD, Intel Core i3-1115G4, pamięć 8GB, zintergowana karta graficzna 256GB SSD, 
obsługa systemów W10P EDU, 3YBWOS
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ilość: 1

HTC Focus 3

Gogle VR 
Rozdzielczość ekranu:4896 x 2448, częstotliwość odświeżania 90 Hz, pole widzenia 120º. Dźwięk: wbudowany podwójny 
mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik bliskości. Złącza:USB-C 3.1 - 2 szt., kontroler - 2 szt., 
łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6. Bateria litowo-polimerowa 26,6 Wh, wyświetlacz LCD.
Są autonomiczne, nie wymagają komputera.

ilość: 1

Robotics BT Beginner Art

Robot edukacyjny
Robotics BT Beginner wyjaśnia uczniom podstawowe zasady programowania w oparciu o oprogramowanie do programowania 
graficznego ROBO Pro Light, które służy do sterowania stacjonarnymi i mobilnymi modelami Fischertechnik. Uczniowie mogą 
używać czujników i siłowników do budowania, a następnie sterowania łatwymi do zrozumienia modelami, takimi jak suszarki do 
rąk, karuzela, bariery, przenośnik taśmowy z maszyną do sztancowania lub mobilne pojazdy gąsienicowe. »BT Smart Controller«, 
z 4 wejściami dla czujników i 2 wyjściami dla silników lub świateł, ma interfejs USB i interfejs Bluetooth 4.0. Oprogramowanie 
»ROBO Pro Light« (dostępne do bezpłatnego pobrania) pozwala nawet młodym uczniom szybko i łatwo opanować łatwe do 
zrozumienia programowanie. Ponadto wszystkimi modelami można sterować i programować za pomocą tabletu (iOS/Android) 
za pomocą bezpłatnej aplikacji. ROBOTYKA BT Beginner może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest 
idealnym i łatwym do zrozumienia sposobem dla młodych uczniów, aby po raz pierwszy zasmakowali świata programowania.

Łącznie 380 części zestawu jest wyraźnie podzielonych na jedną wkładkę sortującą. Całość dostarczana jest w solidnym pudełku 
do przechowywania wraz z zrozumiałą instrukcją montażu dla 12 modeli o różnym stopniu trudności.

Główne tematy: Oprzyrządowanie i kontrola
Programowanie
Interakcja między sprzętem a oprogramowaniem
Zastosowanie siłowników i czujników

Cele nauki: Kluczowe cele nauczania:Nauka podstawowych zasad robotyki
Poznanie punktów ogniskowych mierzących, kontrolujących, regulujących i programujących

Zapoznanie się, jak współpracują ze sobą BT Smart Controller i oprogramowanie ROBO Pro Light lub ROBO Pro Smart (dla 
urządzeń mobilnych)
Zapoznanie się z zasadami pracy siłowników i czujników.
Nauka podstaw pracy projektowej i grupowej
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ilość: 1

Flashforge Adventurer 4

Drukarka 3D
Pole robocze 220 x 200 x 250 mm, wbudowana kamera HD, filtr powietrza HEPA 13, wymienne dysze, magnetyczna nakładka na stół 
grzewczy, zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet, czujnik filamentu, kompatybilny ze szpulami o masie 1 kg (nie wymaga 
dodatkowego adaptera). Metoda druku: FDM, grubość druku: od 0,1 mm do 0,4 mm, prędkość druku: od 10 do 150 mm/s

ilość: 1

Devil Design PLA 1,75mm

Filament
Zestaw 6x0,33 kg, zestaw w kolorach białym, czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskimi i zielonym wykonanych z materiału PLA do drukarek 3D

ilość: 1

Sony Cyber-Shot DSC-RX100M3

Aparat fotograficzny wraz z kamerą
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1

Zhiyun Crane M2

Gimbal
Gimbal, stabilizacja: kąt obrotu 360°,kąt pochylenia do 310°, kąt przechylenia 320°, max. obciążenie:    720 g, łączność:  Bluetooth, Wi-Fi, czas 
działania 7 godzin, Redukcja drgań, uniwersalne mocowanie 1/4 cala, aplikacja z podglądem na żywo, wskaźnik trybu i poziomu energii, 
wyświetlacz OLED, szybkozłączka, joystick, tryb Go. 

ilość: 1

Saramonic Blink 500 B1 TX+RX

Mikrofon kierunkowy
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1Zestaw lamp oświetleniowych
vidaXL zestaw oświetleniowy

3 lampy ze statywem i softboxem, moc: 45 W na lampę,wymiary softboxa: 40 x 40 cm, temperatura barwowa: 5600 K, uchwyt parasola, 220 V; 
50/60 Hz, 3 statywy o wysokości : 78 - 210 cm,

ilość: 1

Hama Star 61 (4161) + Torba

Statyw do aparatu i kamery
Max. wysokość 153 cm, obciążenie 3 kg, posiada głowicę, szybkozłączkę, statyw fotograficzny z 3-sekcyjnymi nogami wykonany z aluminium. 

ilość: 1

SanDisk Ultra SDXC 64 GB Class 10 UHS-I/U1

Karta do kamery
Karta pamięci typu SD w standardzie UHS - I zapewnia wyższe prędkości zapisu niż starsze generacje. 

ilość: 2

FORBOT Mistrz Arduino

Zestaw z mikrokontrolerem
Z mikrokontrolerem, płytką stykową, przewodami, czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne

ilość: 1

2w1 hotair i grotowa Yihua 898BD z wentylatorem w kolbie

Stacja lutownicza 2w1 Hot Air
700W, lutownica grotowa (50 W) oraz gorące powietrze (hotair) w jednym, moc całkowita stacji to 700 W. Urządzenie posiada regulowaną 
temperaturę oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie.
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ilość: 2

HTC Focus 3

Gogle VR 
Rozdzielczość ekranu:4896 x 2448, częstotliwość odświeżania 90 Hz, pole widzenia 120º. Dźwięk: wbudowany podwójny 
mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik bliskości. Złącza:USB-C 3.1 - 2 szt., kontroler - 2 szt., 
łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6. Bateria litowo-polimerowa 26,6 Wh, wyświetlacz LCD.
Są autonomiczne, nie wymagają komputera.

ilość: 5

Fischertechnik Simple Machines

Klocki - mechanika
Spraw, aby codzienna technologia była zrozumiała i zapewnij trwałe zrozumienie!
Zestaw zawiera 500 elementów i pozwala samodzielnie skonstruować 40 maszyn prostych.
Zestaw Simple Machines Set oferuje tematy związane z programami nauczania przedmiotów STEM, takie jak fizyka, technologia i 
nauki przyrodnicze, i pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu mechaniki i zasad technicznych. 40 różnych modeli 
jest używanych do omówienia takich tematów, jak koła pasowe i wciągniki, przekładnie, układ kierowniczy, statyka i wiele innych. 
Simple Machines może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest już popularnym i klasycznym wyborem w 
wielu szkołach.
Skład produktu:
Łącznie 500 części Fischertechnik jest wyraźnie podzielonych na dwie wkładki sortujące. Całość dostarczana jest w solidnym 
pudełku wraz ze zrozumiałymi instrukcjami montażu dla 40 modeli o różnym stopniu trudności.
Zestaw umożliwia zrozumienie codziennej technologii, zapoznania się z zasadami działania pojazdów, przekładni, koła prasowe, 
wyciągarki, wiatraki. Zachęca do kreatywności, rozwija i pogłębia umiejętności projektowe i pracy w zespole.

ilość: 5

Robotics BT Beginner Art

Robot edukacyjny
Robotics BT Beginner wyjaśnia uczniom podstawowe zasady programowania w oparciu o oprogramowanie do programowania 
graficznego ROBO Pro Light, które służy do sterowania stacjonarnymi i mobilnymi modelami Fischertechnik. Uczniowie mogą 
używać czujników i siłowników do budowania, a następnie sterowania łatwymi do zrozumienia modelami, takimi jak suszarki do 
rąk, karuzela, bariery, przenośnik taśmowy z maszyną do sztancowania lub mobilne pojazdy gąsienicowe. »BT Smart Controller«, 
z 4 wejściami dla czujników i 2 wyjściami dla silników lub świateł, ma interfejs USB i interfejs Bluetooth 4.0. Oprogramowanie 
»ROBO Pro Light« (dostępne do bezpłatnego pobrania) pozwala nawet młodym uczniom szybko i łatwo opanować łatwe do 
zrozumienia programowanie. Ponadto wszystkimi modelami można sterować i programować za pomocą tabletu (iOS/Android) 
za pomocą bezpłatnej aplikacji. ROBOTYKA BT Beginner może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest 
idealnym i łatwym do zrozumienia sposobem dla młodych uczniów, aby po raz pierwszy zasmakowali świata programowania.

Łącznie 380 części zestawu jest wyraźnie podzielonych na jedną wkładkę sortującą. Całość dostarczana jest w solidnym pudełku 
do przechowywania wraz z zrozumiałą instrukcją montażu dla 12 modeli o różnym stopniu trudności.

Główne tematy: Oprzyrządowanie i kontrola
Programowanie
Interakcja między sprzętem a oprogramowaniem
Zastosowanie siłowników i czujników

Cele nauki: Kluczowe cele nauczania:Nauka podstawowych zasad robotyki
Poznanie punktów ogniskowych mierzących, kontrolujących, regulujących i programujących

Zapoznanie się, jak współpracują ze sobą BT Smart Controller i oprogramowanie ROBO Pro Light lub ROBO Pro Smart (dla 
urządzeń mobilnych)
Zapoznanie się z zasadami pracy siłowników i czujników.
Nauka podstaw pracy projektowej i grupowej



ilość: 1

Dell Vostro 3500 / 15.6 cala

Laptop
Dell Vostro 3500/15.6 cala, rodzielczość  FHD, Intel Core i3-1115G4, pamięć 8GB, zintergowana karta graficzna 256GB SSD, 
obsługa systemów W10P EDU, 3YBWOS
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ilość: 1

Sandberg USB (126-07)

Mikrofon dynamiczny
Kompletny zestaw mikrofonowy przeznaczony do transmitowania lub nagrywania filmów o najwyższej jakości dźwięku. Można 
go łatwo podłączyć do komputera stacjonarnego za pomocą gniazda USB inatychmiast rozpocząć nagrywanie. 
Zawartość zestawu:
- Elegancki metalowy mikrofon
- Pop filtr do redukowania dźwięków zewnętrznych
- Osłona przeciwwietrzna eliminująca dźwięk oddychania i przepływającego powietrza
- Regulowane ramię. Łatwe do zamontowania i wyregulowania położenia
- Mocowanie antywibracyjne eliminujące zakłócenia pochodzące od drgań

Fischertechnik Hydraulics

Klocki - hydraulika
Zestaw pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami działania urządzeń hydraulicznych. 
Ten zestaw konstrukcyjny uczy podstaw hydrauliki poprzez zabawę. System hydrauliczny Fischertechnik jest zasilany wodą, co 
pokazuje, w jaki sposób siła może być przenoszona przez płynne media. Oto jak działa system: ręcznie obsługiwany cylinder 
sterujący wtłacza wodę do cylindra roboczego przez węże. Siłownik roboczy wysuwa się, przesuwając ramię koparki lub łopatę w 
potężnej koparce gąsienicowej. Dzięki temu budowniczowie mogą sterować hydraulicznie trzema różnymi ruchami koparki. Za 
pomocą zestawu konstrukcyjnego PROFI Hydraulics można zbudować pięć różnych modeli, co oznacza, że ten nowy zestaw 
oferuje wiele możliwości budowania i zabawy. W połączeniu z dodatkowymi materiałami pedagogicznymi na portalu eLearning, 
ten zestaw konstrukcyjny naprawdę pozwala uczniom „uczyć się o technologii poprzez zabawę”.
Zestaw zawiera 475 części, w tym 8 x cylindry hydrauliczne, 4 x cylindry sterujące i 1 x drukowana instrukcja budowy w zestawie, 
1 x materiały dydaktyczne dostępne online i 1 x solidne pudełko do przechowywania z arkuszem okładki i listą części.

ilość: 5

Fischertechnik Creative Box Basic

Klocki - do tworzenia kreatywnej konstrukcji
Dzięki zestawowi komponentów Creative Box Basic kreatywność nie ma granic. Dzięki łącznie 630 elementom możesz tworzyć 
własne modele do woli i według własnej wyobraźni.  Dzięki wielu różnym podstawowym klockom, kątownikom, płytom 
budowlanym, elementom statycznym i wielu innym „podstawom” gwarantowane są godziny zabawy w budowanie. Po 
zakończeniu zajęć, elementy można łatwo przechowywać w odpowiednich pudełkach do sortowania, a tym samym bezpiecznie 
przechowywać. Rozsądny i przejrzysty podział za pomocą dostarczonych wkładów sortujących jest dziecinnie prosty. Duża płyta 
podstawy służy jako pokrywa zamykająca pudełko do przechowywania, na której można również zbudować model. Oprócz wielu 
komponentów dołączona jest również instrukcja obsługi, która w zrozumiały sposób wyjaśnia najważniejsze funkcje komponen-
tów. Dzięki temu nawet początkujący mogą zacząć od razu i tworzyć własne modele.

ilość: 5
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ilość: 1

Flashforge Adventurer 4

Drukarka 3D
Pole robocze 220 x 200 x 250 mm, wbudowana kamera HD, filtr powietrza HEPA 13, wymienne dysze, magnetyczna nakładka na stół 
grzewczy, zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet, czujnik filamentu, kompatybilny ze szpulami o masie 1 kg (nie wymaga 
dodatkowego adaptera). Metoda druku: FDM, grubość druku: od 0,1 mm do 0,4 mm, prędkość druku: od 10 do 150 mm/s

ilość: 1

Devil Design PLA 1,75mm

Filament
Zestaw 6x0,33 kg, zestaw w kolorach białym, czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskimi i zielonym wykonanych z materiału PLA do drukarek 3D

ilość: 1

Sony Cyber-Shot DSC-RX100M3

Aparat fotograficzny wraz z kamerą
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1

Zhiyun Crane M2

Gimbal
Gimbal, stabilizacja: kąt obrotu 360°,kąt pochylenia do 310°, kąt przechylenia 320°, max. obciążenie:    720 g, łączność:  Bluetooth, Wi-Fi, czas 
działania 7 godzin, Redukcja drgań, uniwersalne mocowanie 1/4 cala, aplikacja z podglądem na żywo, wskaźnik trybu i poziomu energii, 
wyświetlacz OLED, szybkozłączka, joystick, tryb Go. 

ilość: 1

Saramonic Blink 500 B1 TX+RX

Mikrofon kierunkowy
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1Zestaw lamp oświetleniowych
vidaXL zestaw oświetleniowy

3 lampy ze statywem i softboxem, moc: 45 W na lampę,wymiary softboxa: 40 x 40 cm, temperatura barwowa: 5600 K, uchwyt parasola, 220 V; 
50/60 Hz, 3 statywy o wysokości : 78 - 210 cm,

ilość: 1

Hama Star 61 (4161) + Torba

Statyw do aparatu i kamery
Max. wysokość 153 cm, obciążenie 3 kg, posiada głowicę, szybkozłączkę, statyw fotograficzny z 3-sekcyjnymi nogami wykonany z aluminium. 

ilość: 1

SanDisk Ultra SDXC 64 GB Class 10 UHS-I/U1

Karta do kamery
Karta pamięci typu SD w standardzie UHS - I zapewnia wyższe prędkości zapisu niż starsze generacje. 

ilość: 2

FORBOT Mistrz Arduino

Zestaw z mikrokontrolerem
Z mikrokontrolerem, płytką stykową, przewodami, czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne

ilość: 1

2w1 hotair i grotowa Yihua 898BD z wentylatorem w kolbie

Stacja lutownicza 2w1 Hot Air
700W, lutownica grotowa (50 W) oraz gorące powietrze (hotair) w jednym, moc całkowita stacji to 700 W. Urządzenie posiada regulowaną 
temperaturę oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie.
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ilość: 2

HTC Focus 3

Gogle VR 
Rozdzielczość ekranu:4896 x 2448, częstotliwość odświeżania 90 Hz, pole widzenia 120º. Dźwięk: wbudowany podwójny 
mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik bliskości. Złącza:USB-C 3.1 - 2 szt., kontroler - 2 szt., 
łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6. Bateria litowo-polimerowa 26,6 Wh, wyświetlacz LCD.
Są autonomiczne, nie wymagają komputera.

ilość: 7

Fischertechnik Simple Machines

Klocki - mechanika
Spraw, aby codzienna technologia była zrozumiała i zapewnij trwałe zrozumienie!
Zestaw zawiera 500 elementów i pozwala samodzielnie skonstruować 40 maszyn prostych.
Zestaw Simple Machines Set oferuje tematy związane z programami nauczania przedmiotów STEM, takie jak fizyka, technologia i 
nauki przyrodnicze, i pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu mechaniki i zasad technicznych. 40 różnych modeli 
jest używanych do omówienia takich tematów, jak koła pasowe i wciągniki, przekładnie, układ kierowniczy, statyka i wiele innych. 
Simple Machines może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest już popularnym i klasycznym wyborem w 
wielu szkołach.
Skład produktu:
Łącznie 500 części Fischertechnik jest wyraźnie podzielonych na dwie wkładki sortujące. Całość dostarczana jest w solidnym 
pudełku wraz ze zrozumiałymi instrukcjami montażu dla 40 modeli o różnym stopniu trudności.
Zestaw umożliwia zrozumienie codziennej technologii, zapoznania się z zasadami działania pojazdów, przekładni, koła prasowe, 
wyciągarki, wiatraki. Zachęca do kreatywności, rozwija i pogłębia umiejętności projektowe i pracy w zespole.

ilość: 7

Robotics BT Beginner Art

Robot edukacyjny
Robotics BT Beginner wyjaśnia uczniom podstawowe zasady programowania w oparciu o oprogramowanie do programowania 
graficznego ROBO Pro Light, które służy do sterowania stacjonarnymi i mobilnymi modelami Fischertechnik. Uczniowie mogą 
używać czujników i siłowników do budowania, a następnie sterowania łatwymi do zrozumienia modelami, takimi jak suszarki do 
rąk, karuzela, bariery, przenośnik taśmowy z maszyną do sztancowania lub mobilne pojazdy gąsienicowe. »BT Smart Controller«, 
z 4 wejściami dla czujników i 2 wyjściami dla silników lub świateł, ma interfejs USB i interfejs Bluetooth 4.0. Oprogramowanie 
»ROBO Pro Light« (dostępne do bezpłatnego pobrania) pozwala nawet młodym uczniom szybko i łatwo opanować łatwe do 
zrozumienia programowanie. Ponadto wszystkimi modelami można sterować i programować za pomocą tabletu (iOS/Android) 
za pomocą bezpłatnej aplikacji. ROBOTYKA BT Beginner może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest 
idealnym i łatwym do zrozumienia sposobem dla młodych uczniów, aby po raz pierwszy zasmakowali świata programowania.

Łącznie 380 części zestawu jest wyraźnie podzielonych na jedną wkładkę sortującą. Całość dostarczana jest w solidnym pudełku 
do przechowywania wraz z zrozumiałą instrukcją montażu dla 12 modeli o różnym stopniu trudności.

Główne tematy: Oprzyrządowanie i kontrola
Programowanie
Interakcja między sprzętem a oprogramowaniem
Zastosowanie siłowników i czujników

Cele nauki: Kluczowe cele nauczania:Nauka podstawowych zasad robotyki
Poznanie punktów ogniskowych mierzących, kontrolujących, regulujących i programujących

Zapoznanie się, jak współpracują ze sobą BT Smart Controller i oprogramowanie ROBO Pro Light lub ROBO Pro Smart (dla 
urządzeń mobilnych)
Zapoznanie się z zasadami pracy siłowników i czujników.
Nauka podstaw pracy projektowej i grupowej
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ilość: 7

Fischertechnik Creative Box Machanics

Klocki - do realizacji tematów technicznych
Fischertechnik Creative Box Mechanics jest idealny do realizacji tematów technicznych! Czy to napęd ślimakowy, przekładnia 
łańcuchowa, wyciągarka czy jakikolwiek inny motyw techniczny: można je po prostu skonstruować za pomocą tego pudełka! 
Na podstawie modelu łatwo jest wtedy rozpoznać i zrozumieć funkcje maszyn i rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.  
Aby zapobiec chaosowi po zakończeniu budowy, Creative Box Mechanics jest dostarczany w dwóch pudełkach do sortowania - 
idealnych, aby uniknąć czasu na szukanie pojedynczych cegiełek. Pudła sortownicze są zamykane dużą płytą bazową 
Fischertechnik, która idealnie nadaje się jako podstawa do kreatywnego budowania.

ilość: 1

Sandberg USB (126-07)

Mikrofon dynamiczny
Kompletny zestaw mikrofonowy przeznaczony do transmitowania lub nagrywania filmów o najwyższej jakości dźwięku. Można 
go łatwo podłączyć do komputera stacjonarnego za pomocą gniazda USB inatychmiast rozpocząć nagrywanie. 
Zawartość zestawu:
- Elegancki metalowy mikrofon
- Pop filtr do redukowania dźwięków zewnętrznych
- Osłona przeciwwietrzna eliminująca dźwięk oddychania i przepływającego powietrza
- Regulowane ramię. Łatwe do zamontowania i wyregulowania położenia
- Mocowanie antywibracyjne eliminujące zakłócenia pochodzące od drgań

Fischertechnik Hydraulics

Klocki - hydraulika
Zestaw pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami działania urządzeń hydraulicznych. 
Ten zestaw konstrukcyjny uczy podstaw hydrauliki poprzez zabawę. System hydrauliczny Fischertechnik jest zasilany wodą, co 
pokazuje, w jaki sposób siła może być przenoszona przez płynne media. Oto jak działa system: ręcznie obsługiwany cylinder 
sterujący wtłacza wodę do cylindra roboczego przez węże. Siłownik roboczy wysuwa się, przesuwając ramię koparki lub łopatę w 
potężnej koparce gąsienicowej. Dzięki temu budowniczowie mogą sterować hydraulicznie trzema różnymi ruchami koparki. Za 
pomocą zestawu konstrukcyjnego PROFI Hydraulics można zbudować pięć różnych modeli, co oznacza, że ten nowy zestaw 
oferuje wiele możliwości budowania i zabawy. W połączeniu z dodatkowymi materiałami pedagogicznymi na portalu eLearning, 
ten zestaw konstrukcyjny naprawdę pozwala uczniom „uczyć się o technologii poprzez zabawę”.
Zestaw zawiera 475 części, w tym 8 x cylindry hydrauliczne, 4 x cylindry sterujące i 1 x drukowana instrukcja budowy w zestawie, 
1 x materiały dydaktyczne dostępne online i 1 x solidne pudełko do przechowywania z arkuszem okładki i listą części.

ilość: 7

Fischertechnik Creative Box Basic

Klocki - do tworzenia kreatywnej konstrukcji
Dzięki zestawowi komponentów Creative Box Basic kreatywność nie ma granic. Dzięki łącznie 630 elementom możesz tworzyć 
własne modele do woli i według własnej wyobraźni.  Dzięki wielu różnym podstawowym klockom, kątownikom, płytom 
budowlanym, elementom statycznym i wielu innym „podstawom” gwarantowane są godziny zabawy w budowanie. Po 
zakończeniu zajęć, elementy można łatwo przechowywać w odpowiednich pudełkach do sortowania, a tym samym bezpiecznie 
przechowywać. Rozsądny i przejrzysty podział za pomocą dostarczonych wkładów sortujących jest dziecinnie prosty. Duża płyta 
podstawy służy jako pokrywa zamykająca pudełko do przechowywania, na której można również zbudować model. Oprócz wielu 
komponentów dołączona jest również instrukcja obsługi, która w zrozumiały sposób wyjaśnia najważniejsze funkcje komponen-
tów. Dzięki temu nawet początkujący mogą zacząć od razu i tworzyć własne modele.

ilość: 7
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ilość: 1

Elgato Green Screent

Greenscreen
Składany ekran mobilny, wysokość 10,5 cm, waga o 9,3 kg.

ilość: 1

Dell Vostro 3500 / 15.6 cala

Laptop
Dell Vostro 3500/15.6 cala, rodzielczość  FHD, Intel Core i3-1115G4, pamięć 8GB, zintergowana karta graficzna 256GB SSD, 
obsługa systemów W10P EDU, 3YBWOS
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ilość: 2

Flashforge Adventurer 4

Drukarka 3D
Pole robocze 220 x 200 x 250 mm, wbudowana kamera HD, filtr powietrza HEPA 13, wymienne dysze, magnetyczna nakładka na stół 
grzewczy, zdalna kontrola drukowania przez WiFi lub Ethernet, czujnik filamentu, kompatybilny ze szpulami o masie 1 kg (nie wymaga 
dodatkowego adaptera). Metoda druku: FDM, grubość druku: od 0,1 mm do 0,4 mm, prędkość druku: od 10 do 150 mm/s

ilość: 4

Devil Design PLA 1,75mm

Filament
Zestaw 6x0,33 kg, zestaw w kolorach białym, czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskimi i zielonym wykonanych z materiału PLA do drukarek 3D

ilość: 1

Sony Cyber-Shot DSC-RX100M3

Aparat fotograficzny wraz z kamerą
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1

Zhiyun Crane M2

Gimbal
Gimbal, stabilizacja: kąt obrotu 360°,kąt pochylenia do 310°, kąt przechylenia 320°, max. obciążenie:    720 g, łączność:  Bluetooth, Wi-Fi, czas 
działania 7 godzin, Redukcja drgań, uniwersalne mocowanie 1/4 cala, aplikacja z podglądem na żywo, wskaźnik trybu i poziomu energii, 
wyświetlacz OLED, szybkozłączka, joystick, tryb Go. 

ilość: 1

Saramonic Blink 500 B1 TX+RX

Mikrofon kierunkowy
Z funkcją nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), posiada lampę błyskową, wyświetlacz, wizjer,  rozdzielczość  20.1 Mpx, zoom optyczny: 
x2.9, Wi-Fi, złącze HDMI, USB

ilość: 1Zestaw lamp oświetleniowych
vidaXL zestaw oświetleniowy

3 lampy ze statywem i softboxem, moc: 45 W na lampę,wymiary softboxa: 40 x 40 cm, temperatura barwowa: 5600 K, uchwyt parasola, 220 V; 
50/60 Hz, 3 statywy o wysokości : 78 - 210 cm,

ilość: 1

Hama Star 61 (4161) + Torba

Statyw do aparatu i kamery
Max. wysokość 153 cm, obciążenie 3 kg, posiada głowicę, szybkozłączkę, statyw fotograficzny z 3-sekcyjnymi nogami wykonany z aluminium. 

ilość: 1

SanDisk Ultra SDXC 64 GB Class 10 UHS-I/U1

Karta do kamery
Karta pamięci typu SD w standardzie UHS - I zapewnia wyższe prędkości zapisu niż starsze generacje. 

ilość: 6

FORBOT Mistrz Arduino

Zestaw z mikrokontrolerem
Z mikrokontrolerem, płytką stykową, przewodami, czujnikami i akcesoriami + materiały edukacyjne

ilość: 1

2w1 hotair i grotowa Yihua 898BD z wentylatorem w kolbie

Stacja lutownicza 2w1 Hot Air
700W, lutownica grotowa (50 W) oraz gorące powietrze (hotair) w jednym, moc całkowita stacji to 700 W. Urządzenie posiada regulowaną 
temperaturę oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza zapewniany jest przez wentylator znajdujący się w kolbie.
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ilość: 4

HTC Focus 3

Gogle VR 
Rozdzielczość ekranu:4896 x 2448, częstotliwość odświeżania 90 Hz, pole widzenia 120º. Dźwięk: wbudowany podwójny 
mikrofon, wbudowane głośniki, czujniki: akcelerometr, żyroskop, czujnik bliskości. Złącza:USB-C 3.1 - 2 szt., kontroler - 2 szt., 
łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6. Bateria litowo-polimerowa 26,6 Wh, wyświetlacz LCD.
Są autonomiczne, nie wymagają komputera.

ilość: 7

Fischertechnik Simple Machines

Klocki - mechanika
Spraw, aby codzienna technologia była zrozumiała i zapewnij trwałe zrozumienie!
Zestaw zawiera 500 elementów i pozwala samodzielnie skonstruować 40 maszyn prostych.
Zestaw Simple Machines Set oferuje tematy związane z programami nauczania przedmiotów STEM, takie jak fizyka, technologia i 
nauki przyrodnicze, i pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę z zakresu mechaniki i zasad technicznych. 40 różnych modeli 
jest używanych do omówienia takich tematów, jak koła pasowe i wciągniki, przekładnie, układ kierowniczy, statyka i wiele innych. 
Simple Machines może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest już popularnym i klasycznym wyborem w 
wielu szkołach.
Skład produktu:
Łącznie 500 części Fischertechnik jest wyraźnie podzielonych na dwie wkładki sortujące. Całość dostarczana jest w solidnym 
pudełku wraz ze zrozumiałymi instrukcjami montażu dla 40 modeli o różnym stopniu trudności.
Zestaw umożliwia zrozumienie codziennej technologii, zapoznania się z zasadami działania pojazdów, przekładni, koła prasowe, 
wyciągarki, wiatraki. Zachęca do kreatywności, rozwija i pogłębia umiejętności projektowe i pracy w zespole.

ilość: 7

Robotics BT Beginner Art

Robot edukacyjny
Robotics BT Beginner wyjaśnia uczniom podstawowe zasady programowania w oparciu o oprogramowanie do programowania 
graficznego ROBO Pro Light, które służy do sterowania stacjonarnymi i mobilnymi modelami Fischertechnik. Uczniowie mogą 
używać czujników i siłowników do budowania, a następnie sterowania łatwymi do zrozumienia modelami, takimi jak suszarki do 
rąk, karuzela, bariery, przenośnik taśmowy z maszyną do sztancowania lub mobilne pojazdy gąsienicowe. »BT Smart Controller«, 
z 4 wejściami dla czujników i 2 wyjściami dla silników lub świateł, ma interfejs USB i interfejs Bluetooth 4.0. Oprogramowanie 
»ROBO Pro Light« (dostępne do bezpłatnego pobrania) pozwala nawet młodym uczniom szybko i łatwo opanować łatwe do 
zrozumienia programowanie. Ponadto wszystkimi modelami można sterować i programować za pomocą tabletu (iOS/Android) 
za pomocą bezpłatnej aplikacji. ROBOTYKA BT Beginner może być używany w nauce nadzorowanej i nienadzorowanej i jest 
idealnym i łatwym do zrozumienia sposobem dla młodych uczniów, aby po raz pierwszy zasmakowali świata programowania.

Łącznie 380 części zestawu jest wyraźnie podzielonych na jedną wkładkę sortującą. Całość dostarczana jest w solidnym pudełku 
do przechowywania wraz z zrozumiałą instrukcją montażu dla 12 modeli o różnym stopniu trudności.

Główne tematy: Oprzyrządowanie i kontrola
Programowanie
Interakcja między sprzętem a oprogramowaniem
Zastosowanie siłowników i czujników

Cele nauki: Kluczowe cele nauczania:Nauka podstawowych zasad robotyki
Poznanie punktów ogniskowych mierzących, kontrolujących, regulujących i programujących

Zapoznanie się, jak współpracują ze sobą BT Smart Controller i oprogramowanie ROBO Pro Light lub ROBO Pro Smart (dla 
urządzeń mobilnych)
Zapoznanie się z zasadami pracy siłowników i czujników.
Nauka podstaw pracy projektowej i grupowej
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ilość: 7

Fischertechnik Creative Box Machanics

Klocki - do realizacji tematów technicznych
Fischertechnik Creative Box Mechanics jest idealny do realizacji tematów technicznych! Czy to napęd ślimakowy, przekładnia 
łańcuchowa, wyciągarka czy jakikolwiek inny motyw techniczny: można je po prostu skonstruować za pomocą tego pudełka! 
Na podstawie modelu łatwo jest wtedy rozpoznać i zrozumieć funkcje maszyn i rozwinąć umiejętności kreatywnego myślenia.  
Aby zapobiec chaosowi po zakończeniu budowy, Creative Box Mechanics jest dostarczany w dwóch pudełkach do sortowania - 
idealnych, aby uniknąć czasu na szukanie pojedynczych cegiełek. Pudła sortownicze są zamykane dużą płytą bazową 
Fischertechnik, która idealnie nadaje się jako podstawa do kreatywnego budowania.

ilość: 1

Sandberg USB (126-07)

Mikrofon dynamiczny
Kompletny zestaw mikrofonowy przeznaczony do transmitowania lub nagrywania filmów o najwyższej jakości dźwięku. Można 
go łatwo podłączyć do komputera stacjonarnego za pomocą gniazda USB inatychmiast rozpocząć nagrywanie. 
Zawartość zestawu:
- Elegancki metalowy mikrofon
- Pop filtr do redukowania dźwięków zewnętrznych
- Osłona przeciwwietrzna eliminująca dźwięk oddychania i przepływającego powietrza
- Regulowane ramię. Łatwe do zamontowania i wyregulowania położenia
- Mocowanie antywibracyjne eliminujące zakłócenia pochodzące od drgań

Fischertechnik Hydraulics

Klocki - hydraulika
Zestaw pozwala zapoznać się z podstawowymi zasadami działania urządzeń hydraulicznych. 
Ten zestaw konstrukcyjny uczy podstaw hydrauliki poprzez zabawę. System hydrauliczny Fischertechnik jest zasilany wodą, co 
pokazuje, w jaki sposób siła może być przenoszona przez płynne media. Oto jak działa system: ręcznie obsługiwany cylinder 
sterujący wtłacza wodę do cylindra roboczego przez węże. Siłownik roboczy wysuwa się, przesuwając ramię koparki lub łopatę w 
potężnej koparce gąsienicowej. Dzięki temu budowniczowie mogą sterować hydraulicznie trzema różnymi ruchami koparki. Za 
pomocą zestawu konstrukcyjnego PROFI Hydraulics można zbudować pięć różnych modeli, co oznacza, że ten nowy zestaw 
oferuje wiele możliwości budowania i zabawy. W połączeniu z dodatkowymi materiałami pedagogicznymi na portalu eLearning, 
ten zestaw konstrukcyjny naprawdę pozwala uczniom „uczyć się o technologii poprzez zabawę”.
Zestaw zawiera 475 części, w tym 8 x cylindry hydrauliczne, 4 x cylindry sterujące i 1 x drukowana instrukcja budowy w zestawie, 
1 x materiały dydaktyczne dostępne online i 1 x solidne pudełko do przechowywania z arkuszem okładki i listą części.

ilość: 7

Fischertechnik Creative Box Basic

Klocki - do tworzenia kreatywnej konstrukcji
Dzięki zestawowi komponentów Creative Box Basic kreatywność nie ma granic. Dzięki łącznie 630 elementom możesz tworzyć 
własne modele do woli i według własnej wyobraźni.  Dzięki wielu różnym podstawowym klockom, kątownikom, płytom 
budowlanym, elementom statycznym i wielu innym „podstawom” gwarantowane są godziny zabawy w budowanie. Po 
zakończeniu zajęć, elementy można łatwo przechowywać w odpowiednich pudełkach do sortowania, a tym samym bezpiecznie 
przechowywać. Rozsądny i przejrzysty podział za pomocą dostarczonych wkładów sortujących jest dziecinnie prosty. Duża płyta 
podstawy służy jako pokrywa zamykająca pudełko do przechowywania, na której można również zbudować model. Oprócz wielu 
komponentów dołączona jest również instrukcja obsługi, która w zrozumiały sposób wyjaśnia najważniejsze funkcje komponen-
tów. Dzięki temu nawet początkujący mogą zacząć od razu i tworzyć własne modele.

ilość: 7



ilość: 1

Elgato Green Screent

Greenscreen
Składany ekran mobilny, wysokość 10,5 cm, waga o 9,3 kg.

ilość: 2

Dell Vostro 3500 / 15.6 cala

Laptop
Dell Vostro 3500/15.6 cala, rodzielczość  FHD, Intel Core i3-1115G4, pamięć 8GB, zintergowana karta graficzna 256GB SSD, 
obsługa systemów W10P EDU, 3YBWOS
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Laboratoria Przyszłości

Przedstawiamy Państwu gotowe pakiety, które szkoły mogą nabywać w ramach projektu "Laboratoria Przyszłości" 

zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Dodatkowo w swojej ofercie dysponujemy sprzętem z katalogu 

w kategorii; Narzędzia, Robotyka, AGD, Audio-Video, Pomoce projektowe.

Dodatkowo jesteśmy w stanie przygotować  indywidulaną ofertę. Prosimy o kontakt.

laboratoriaprzyszlosci@frred.eu

PAKIET 01   30 000 zł

60 000 zł   PAKIET 02

s.2

s.5

s.9

s.14

PAKIET 03   70 000 zł

130 000 zł   PAKIET 04

605 207 700

534 330 212


