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Нова українська школа 2018 - укомплектуємо на всі 100%

2018

1. Укладання угод з постачання товару для 
бюджетних організацій супроводжується 
оформленням первинних документів у відповідності 
із Бюджетним Кодексом України та виконанням вимог 
місцевих підрозділів Державного казначейства України 
(Рахунок на оплату, Договір, Специфікація, 
Видаткова накладна).
2. Якість товару підтверджується Сертифікатами, 
Паспортами, Висновками санітарно-епідеміологічної 
експертизи.
3. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника 
(власний транспорт, перевізники, кур’єрська служба 
доставки (Нова Пошта, Нічний експрес, ІнТайм та т.і.))

Зверніть увагу:
УКОМПЛЕКТУЄМО

НА ВСІ 100%

Гнучка система знижок

Гарні умови!!!
Треба купувати!!!

Гамаюн

04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 3
завод «Квазар», ТОВ «Гамаюн», а/с №73
e-mail: gamayun.kiev@gmail.com
www.gamayun.org.ua
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Тематичний осередок  сучасного освітнього простору Нової української школи 
(дошки, фліп-чарти)

4644 грн 1103 грн 2178 грн
(Н) UB-R100x200GW Дошка обертова для
крейди/маркера, магнітна, двобічна, 
на колесах, 1000х2000мм

(ПК) Мольберт двосторонній «Метелик Грін», 
(крейда,  фломастер) 400х450х1000мм

(Н) UB-F75x100WG Duo 
Фліп-чарт 75х100см комбінований 
крейда/маркер на підставці 
двосторонній на колесах DUO

Осередок для гри сучасного освітнього простору Нової української школи (інвентар для 
рухливих, настільних ігор). Детальна інформація на сторінках 44-47 каталогу 2018.

1290 грн 4268 грн 21975 грн
SP1.C4 Стіл «Шахи»,600х600х520мм 
SP1.C5 Стіл «Піратська карта», 
600х600х520мм
SP1.C6 Стіл «Острів»,600х600х520мм

ИМ-12.60 Диск з аплікаціями
(розвиток світогляду, математичних 
знань, моторики рук)

 ИМ-12.86 Навчально-ігровий набір «Дорожні знаки», 
(Світлофори-4шт, жезл-1шт, світлофори пішохідні-
2шт, штативи-16шт, накидки-9шт,роздільні смуги-4шт, 
кермо-6 шт, смуги обмежень-6шт, дорожні знаки-27шт

Осередок художньо-творчої діяльності освітнього простору Нової української школи 
(полички для зберігання приладдя, стенди для змінної виставки дитячих робіт). 
Детальна інформація на сторінках 16-17 каталогу 2018.

4365 грн 2475 грн
80710 (П) Осередок художньо-творчої діяльності, 1000х810х750мм 80632 (П) Тематична зона (Стелаж 

двосторонній), 750х250х1850 мм
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Куточок живої природи. Детальна інформація на сторінках 18-19 каталогу 2018.

2442 грн 1980 грн
257 (М) Куточок живої природи, 1300х1300х1200мм ДУ-УЖ 02 (Р) Куточок живої природи, 1005х355х1205мм

(A) Інтерактивний (мультимедійний) комплекс (бюджет). Детальна інформація на сторінках 62-63 каталогу 2018.
Інтерактивна дошка R3-800 21750 грн
Проектор Optoma 16050 грн
Відповідає рекомендаціям Міністерства освіти України.
Поверхня здатна реагувати на дотик пальцем або стилусом
Технологія : Інфрачервона.
Діагональ активної поверхні: 78,8 дюймів 
Діагональ активної поверхні: 1641х1148мм
Співвідношення сторін: 4: 3
Гарячі клавіші: по 15 клавіш з лівої та правої сторони
Управління: пальцем або стилусом
Роздільна здатність: 32767х32767
Швидкість реагування: 125 точок в секунду, точність: 1мм, Інтерфейс: USB
Підтримка драйверів: Windows7/ Windows 8/ Windows 10, 32 bit or 64 bit
Програмне забезпечення: Teach Infinity Pro з функцією створення інтерактивного класу 
(українська мова)
Розмір дошки: 1710х1217х44,5мм, тип рамки: метал
Комплектація: Інтерактивна дошка, тримач для стилусів, 2 стилуса, сполучний кабель USB 
5м, настінне кріплення, диск з програмним забезпеченням Teach Infinity Pro

(A) Інтерактивна підлога 140 000 грн.  Детальна інформація на сторінці 64 каталогу 2018.

Інтерактивна підлога - це незвичайний інструмент навчання із вбудованим комп’ютером, проектором та детектором руху. Пристрій 
кріпиться до стелі. Проекція передається на підлогу. Керування здійснюється за допомогою пульта  дистанційного керування.  Активною 
зоною є звичайна підлога. Базовий комплект   включає  52 гри, розрахований на фізичний, творчий, інтелектуальний, соціально-кому-
нікативний розвиток дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Середня тривалість гри 5-15 хвилин. Концепція нової української 
школи передбачає навчання у грі, де незамінною є інтерактивна підлога. Для інтерактивної підлоги можна придбати  додатково пакети: 
навчання, розваги, реабілітація. 

Дитяча класна бібліотека. Детальна інформація на стрінках 16-17 каталогу 2018

3362грн 2174грн 1703грн
(Т-С) Стінка«Книжковий будинок», 540х440х1460мм 274 (М) Книжковий будинок, 

1200х425х1470мм
ДУ-СК 01 (Р) Стелаж для книг, 
1000х370х1200мм

Осередок діяльності  вчителя освітнього простору Нової української школи 
(столи, стільці, полиці, шафи для зберігання дидактичного матеріалу)

8330 грн Ціну уточнюйте 3561 грн
(П) Шафи для зберігання дидактичних матеріалів, 
3380х432х1864мм 
80463-2шт, 80463 без дверей-1шт, 80464-2шт

(П) Шафи для зберігання дидактичних 
матеріалів з пластиковими ящиками, 
2230х460х1864 мм 

28516 (Г) Стінка дитяча «Квіткова 
поляна» № 7, з пластиковими 
ящиками, 820х300х1365мм

2475/1980/360 грн
80496 (П) Стіл вчителя кутовий 1500х1200х755мм 
80497 (П) Тумба мобільна з шухлядами, 420х550х590мм 
80498 (П) Тумба мобільна відкрита, 250х405х690мм
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Осередок навчально-пізнавальної діяльності сучасного освітнього простору Нової української школи (меблі)

905/536 грн 905/536 грн
80300 (П) Стіл антисколіозний 1-місний, ДСП кольорове, 
1-4 клас , 600х595х640мм 
80381 (П) Стілець учнівський (колір оранж), 320х360х380мм

80300 (П) Стіл антисколіозний 1-місний, ДСП кольорове, 
1-4 клас, 600х595х640мм
80381 (П) Стілець учнівський (колір блакитний), 320х360х380мм

968/572 грн 732/498 грн
80280 (П) Стіл антисколіозний 1-місний зі змінною висотою, 
1-11клас, 600х595х640/700/760мм 
80383  Стілець учнівський, регулюємий по висоті, зр.№4-6, 
374х390х380/420/460мм 

90132 (Г) Стіл антисколіозний 1-місний з полицею, 1-11клас, 
700х500х640700/760мм, зр. №4-6, регулюємий, столешня бук
90240 Стілець полозковий регулюємий по висоті, 
380х350х380/420/460мм, (зр. №4-6)

782/449 грн 782/504 грн
90132 (Г) Стіл антисколіозний 1-місний з полицею, 
1-11клас, 700х500х640700/760мм,
зр. №4-6, регулюємий, столешня зелена вода/жовтий
90292 Стілець Т-подібний регулюємий по висоті, 
380х350х380/420/460мм (зр. №4-6)

90132 (Г) Стіл антисколіозний 1-місний з полицею, 
1-11клас, 700х500х640700/760мм,
зр. №4-6, регулюємий, столешня лаванда/сакура
90292HPL Стілець полозковий регулюємий по висоті, 
380х350х380/420/460мм, (зр. №4-6)

Акція

Осередок навчально-пізнавальної діяльності сучасного освітнього простору Нової української 
школи (меблі- трансформери)

2898/2940 грн
80287 (П) Комплект учнівський антисколіозний регульований по висоті (ширина – 605/705 мм): 
Стіл-парта регульована по висоті, 705(605)х545х580/640/700 мм + Стілець регульований по висоті, 374х390х340/380/420 мм

Ціну уточнюйте
(Г) Стіл учнівський антисколіозний одномісний з регулуванням по висоті (трансформер). Модель знаходиться у стадії  випробування, 
конструкція може бути змінена.

Ціну уточнюйте
(Г) Стіл учнівський антисколіозний одномісний з регулуванням по висоті (трансформер). Модель знаходиться у стадії  випробування, 
конструкція може бути змінена. 
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Осередок навчально-пізнавальної діяльності сучасного освітнього простору Нової української 
школи - меблі мобільні (на колесах)

1 сегмент - 900 грн
80510 (П) Стіл мобільний модульний «Трапеція» регульований по висоті, 1155х520хН мм

1 сегмент - 563 грн
80511 (П) Стіл мобільний модульний «Трикутник», кут 60 градусів,  697х618хН мм

1 сегмент - 563 грн
80512 (П) Стіл мобільний модульний «Трикутник»,  кут 90 градусів,  800х435хН мм

Осередок навчально-пізнавальної діяльності сучасного освітнього простору Нової української 
школи - меблі мобільні (на колесах)

6х810 грн
80318 (П) Стіл універсальний мобільний з регульованою висотою та нахилом стільниці (700х600хН мм)

810 грн Ціну уточнюйте
80318 (П) Стіл універсальний мобільний з регульованою висотою 
та нахилом стільниці (700х600хН мм)

Стіл трапецієподібний мобільний, з регулюванням по висоті

Ціну уточнюйте
(П) Стіл 6-ти кутний регульований по висоті, 1020х1160хH мм


