
Mapy
Pracow

nia geograficzna

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2869

cena: 216,00 zł

Mapa polityczna świata, ścienna  
(stan na 2014 r.)
Ścienna mapa polityczna świata, aktualizowana 1.01.2014 r. 
(uwzględnia powstanie Sudanu Południowego). Mapa wzbogaco-
na jest flagami państw oraz informacjami fizyczno-geograficznymi 
dla każdego kontynentu. W kartonach bocznych umieszczone są 
następujące mapy: obszar karaibski, skala 1 : 11 000 000; Arktyka,  
skala 1 : 29 000 000; Antarktyka, skala 1 : 30 000 000. Na mapie 
zaznaczone są granice stanów oraz państw, a także granice spor-
ne oraz linia zmiany daty. Przeznaczona dla poziomów nauczania 
od podstawowego do policealnego. Dwustronnie laminowana 
folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona 
w drewniane półwałki, z zawieszeniem sznurkowym. 
Skala: 1 : 27 000 000. 

Mapa polityczna Europy, ścienna  
(stan na 2014 r.) 
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca najbardziej aktualny podział 
polityczny Europy (uwzględnia powstanie Kosowa). Układ państw 
i ich granice oraz główne miasta i regiony pokazane są na tle reliefu 
powierzchni ziemi. Na mapie pokazano sieć głównych dróg, ważne 
linie promowe, największe lotniska i porty morskie. Zaznaczono także 
granice sektorów ekonomicznych na Morzu Północnym. Z boku mapy 
umieszczone jest zestawienie najważniejszych danych o wszystkich 
państwach europejskich – z informacjami o powierzchni, ludności, 
walucie, języku oficjalnym oraz fladze. Przeznaczona dla poziomów 
nauczania od podstawowego do policealnego. Dwustronnie lamino-
wana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona 
w drewniane półwałki, z zawieszeniem sznurkowym. 
Skala: 1 : 4 400 000. 

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2870

cena: 216,00 zł

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2878

cena: 216,00 zł

Mapa konturowa świata 
Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic ad-
ministracyjnych państw oraz sieć hydrograficzną świata. Mapa 
przeznaczona dla poziomów nauczania od podstawowego do poli-
cealnego. Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzy-
małości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, z zawie-
szeniem sznurkowym. Skala: 1 : 25 000 000.
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Mapa administracyjna Polski (stan na 2015 r.)
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca aktualną strukturę admi-
nistracyjną Polski. W treści mapy zawarto trzystopniowy podział 
na województwa, powiaty i gminy, z wyróżnieniem siedzib władz 
właściwych dla każdej jednostki podziału terytorialnego. Na ma-
pie przedstawiono również przebieg autostrad, głównych dróg 
i linii kolejowych. Stan podziału administracyjnego, status miast 
oraz sytuacja drogowa aktualizowane na początku 2015 r. W pa-
nelach bocznych znajdują się informacje o poszczególnych woje-
wództwach. Skala: 1 : 650 000. Mapa przeznaczona dla poziomów 
nauczania od podstawowego do policealnego. Dwustronnie lami-
nowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, opra-
wiona w drewniane półwałki, z zawieszeniem sznurkowym.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2879

cena: 216,00 zł

Polska administracyjna i Polska fizyczna  
z elementami ekologii – mapa dwustronna
Dwustronna mapa ścienna w skali 1: 700 000, przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni Polski. Umieszczone są na niej parki na-
rodowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte konwen-
cją ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Po obu stronach znajdują się opisy uzupełnia-
jące oraz mapka obszarów zagrożenia ekologicznego. Rewers mapy 
przedstawia strukturę administracyjną Polski. W treści zawarto po-
dział na województwa, powiaty i gminy, a także przebieg autostrad, 
głównych dróg i linii kolejowych. Mapa wykonana techniką pozwa-
lającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. Dwustron-
nie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, 
oprawiona w drewniane półwałki, z zawieszeniem sznurkowym. Jest 
przeznaczona dla różnych poziomów nauczania – od podstawowego 
do policealnego.
wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2885

Cena: 229,00 zł

Mapa konturowa Polski
Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic admi-
nistracyjnych (województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrogra-
ficzną Polski. Skala: 1 : 650 000. Mapa przeznaczona dla pozio-
mów nauczania od podstawowego do policealnego. Dwustronnie 
laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie, 
oprawiona w drewniane półwałki, z zawieszeniem sznurkowym.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2876

cena: 216,00 zł
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Mapa fizyczna Polski, z elementami ekologii 
1 : 550 000
Ścienna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie powierzchni 
Polski. Mapę fizyczną Polski wzbogacono dodatkowo o informacje 
na temat ochrony środowiska. Umieszczone są na niej: parki naro-
dowe, parki krajobrazowe, ostoje wodno-błotne objęte konwencją 
ramsarską oraz rezerwaty biosfery wpisane na światową listę UNE-
SCO. Mapa wykonana jest najnowocześniejszą techniką pozwala-
jącą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. Po obu jej 
stronach rozmieszczone są uzupełniające informacje i opisy oraz 
mapka obszarów zagrożonych ekologicznie. Skala: 1 : 550 000. 
Mapa przeznaczona dla poziomów nauczania od podstawowego 
do policealnego. Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, 
z zawieszeniem sznurkowym.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2884

cena: 216,00 zł

Świat fizyczny z elementami ekologii
Mapa ścienna, w skali 1: 26 000 000, przedstawiająca ukształto-
wanie powierzchni świata. Wzbogacona umieszczonymi na niej 
rezerwatami biosfery wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. W treści znajdują się również prądy morskie i strefy cza-
sowe. W kartonach bocznych są umieszczone mapy Arktyki i An-
tarktyki. W panelach dolnych wyszczególniono dane porównawcze 
kontynentów. W drugim panelu bocznym znajdują się informacje 
fizyczno-geograficzne o Europie. Mapa wykonana jest techniką 
pozwalającą na uzyskanie unikalnego efektu trójwymiarowego. 
Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na 
rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, z zawieszeniem 
sznurkowym. Jest przeznaczona dla różnych poziomów nauczania 
– od podstawowego do policealnego.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: 707941

cena: 216,00 zł

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2883

cena: 216,00 zł

Ameryka Północna – mapa fizyczna
Ścienna fizyczna mapa szkolna przedstawiająca ukształtowanie 
powierzchni Ameryki Północnej. W panelu bocznym znajdują się 
dodatkowe informacje i ciekawostki związane z geografią konty-
nentu północnoamerykańskiego. Dodatkowo w kartonie bocznym 
znajduje się mapa Alaski (skala 1 : 5 700 000). Skala: 1 : 7 000 000. 
Mapa przeznaczona dla poziomów nauczania od podstawowego 
do policealnego. Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, 
z zawieszeniem sznurkowym.
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indeks: SE3497

cena: 269,00 zł

Stojak na mapy – średni 
Uniwersalny, dwustronny, wielozadaniowy. Wielofunkcyjność sto-
jaka bierze się stąd, że na belce poziomej zamontowane zostały 
równocześnie aż trzy pary specjalnie wyprofilowanych elementów 
zawieszających, pozwalających wyeksponować praktycznie każdą 
planszę lub mapę o dowolnie rozwiązanym systemie zawieszeń. 
Stojak produkowany jest na bazie elementów, z których wykony-
wane są profesjonalne trójnogi do ekranów projekcyjnych, zatem 
cechuje go solidność, estetyka wykonania oraz dbałość o szczegó-
ły, a zastosowanie amortyzujących sprężyn w każdym segmencie 
pozwoliło połączyć stabilność i wytrzymałość z mobilnością po-
ręcznej i lekkiej konstrukcji. Płynna regulacja rozstawu nóg, w poło-
żeniu optymalnym dodatkowa stabilizacja („czwarta noga”). Stojak 
dostarczany jest w stanie złożonym i praktycznie zmontowanym. 
Masymalna wysokość 1800 mm.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2882

cena: 216,00 zł

Australia – mapa fizyczna 
Ścienna fizyczna mapa szkolna do geografii, przedstawiająca 
ukształtowanie powierzchni Australii. Klasyczna mapa fizyczna zo-
stała wzbogacona dodatkowo o informacje na temat ochrony śro-
dowiska. W panelach bocznych znajdują się uzupełniające informa-
cje związane z geografią kontynentu australijskiego oraz przegląd 
krajobrazów Australii z opisami najciekawszych i najbardziej cha-
rakterystycznych form. Skala: 1 : 3 500 000. Mapa przeznaczo-
na dla poziomów nauczania od podstawowego do policealnego. 
Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej wytrzymałości na 
rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, z zawieszeniem 
sznurkowym.

Antarktyda – mapa fizyczna
Ścienna fizyczna mapa szkolna wydawnictwa National Geographic, 
przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Antarktydy. Posiadają-
ca informacje dotyczące geografii i Układu Antarktycznego, klimatu, 
flory i fauny, minerałów, lodowców, gatunków zwierząt. Dodatko-
wo wzbogacona o ciekawostki historyczne. Skala: 1 : 4 000 000. 
Mapa przeznaczona dla poziomów nauczania od podstawowego 
do policealnego. Dwustronnie laminowana folią o podwyższonej 
wytrzymałości na rozdzieranie, oprawiona w drewniane półwałki, 
z zawieszeniem sznurkowym.

wymiary: 1600 x 1200 mm
indeks: SE2880

cena: 216,00 zł
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