
Učilnico na ključ sestavljajo pohištvo, interaktivna 
rešitev, dostava, montaža in postavitev.

Učilnica na ključ

Nudimo vam tudi BREZPLAČNI 3D izris učilnice 
 fleksibilnim pohištvom ob upoštevanju trenutnih smernic didaktičnega 

načela učne diferenciacije in svetovanje pri nakupu

Kaj je fleksibilna učilnica?

Je učilnica, opremljena s pohištvom in tehnologijo, ki omogoča izvajanje učne diferenciacije. Za 
izvajanje le te, mora pohištvo izpolnjevati naslednje kriterije:

• Biti mora opremljeno s kolesci, da se da enostavno namestiti, kjer se trenutno potrebuje;

• Dovolj lahko, da ga lahko mlajši učenci premikajo in delovno okolje prilagodijo trenutnemu 

načinu dela v razredu (individualno, tandemsko, skupinsko delo);

• Sposobno medsebojnega kombiniranja, tako da pri poučevanju nikogar ne izključuje, tudi 

učitelja ne, ki v določenih primerih potrebuje mobilno delovno postajo;

• Raznoliko uporabno, da zagotavlja raznovrstne načine učenja, dela in počitka;

• Omogoča delo stoje in nudi počitek od sedenja, saj celodnevno sedenje za hrbtenico         

povzroča velik napor.  z AGR certifikatom za zdravo hrbtenico



24 miz za 1 učenca/dijaka (Shift+Base - konveksna in konkavna)

24 stolov, ki omogočajo gibanje sedišča naprej (PantoSwing-Lupo)

2 mizi za delo stoje (TriUnion)

4 stolčki za aktivno učenje (Hokki+)

1 stol za učitelja s funkcijo 3D zibanja (PantoMove-Lupo)

1 nastavljiva miza za učitelja (Shift+ Teachers’ Table)

1 interaktivni zaslon SMART Board® MX175

1 programska oprema SMART Learning Suite

(Notebook®, lab™, response® 2, SMART Learning Suite Online)

Oprema za Fleksi MAKSI:

Fleksi MINI
Ena učilnica, veliko možnosti za opremljanje.

24 miz za 1 učenca/dijaka (UnoBean)

24 stolov, ki omogočajo gibanje sedišča naprej (PantoSwing-Lupo)

2 mizi za delo stoje (TriUnion)

4 stolčki za aktivno učenje (Hokki)

1 stol za učitelja s funkcijo 3D zibanja (PantoMove-Lupo)

1 nastavljiva miza za učitelja (Shift+ Teachers’ Table)

1 interaktivni komplet SMART Board® 480 + EPSON EB-680

1 programska oprema SMART Learning Suite

(Notebook®, lab™, response® 2, SMART Learning Suite Online)

Oprema za Fleksi MINI:
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3 leta 
garancije

garancija
AGR certifikat
za zdravo hrbtenico

Redna cena: 8.400,00 + DDV Akcijska cena: 7.399,00 + DDV Redna cena: 11.300,00 + DDV Akcijska cena: 9.799,00 + DDV
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Fleksi MAKSI
Pohištvo za vse učne situacije v šolskem dnevu.

1501 €

  P
OPUSTA

10
01 €

  P
OPUSTA

3 leta 
garancije

garancija
AGR certifikat
za zdravo hrbtenico


