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INTERAKTYWNA PODŁOGA FUNFLOOR
to nowoczesne urządzenie multimedialne, które wyświetla obraz na podłożu.
Składa się z projektora, systemu czujników ruchu, specjalnego oprogramowania
oraz komputera, które zostały umieszczone w jednej obudowie. Wykorzystana
technologia umożliwia poruszanie się po wyświetlanym obrazie, który reaguje
na nasz ruch. FunFloor obsługiwany jest w sposób intuicyjny poprzez zdalne
sterowanie pilotem.

Interaktywna podłoga
często używana jest
w przedszkolach
i szkołach w celu
wspomagania edukacji
w nowoczesny sposób.

W placówkach medycznych
ma zastosowanie jako
urządzenie, które
przyśpiesza proces
rehabilitacji.

FunFloor jest również
skutecznym narzędziem
marketingowym. Umożliwia
bezpośrednie wejście
i interakcję z wyświetlonymi
treściami reklamowymi.
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OPINIA PSYCHOLOGICZNA
Interaktywna Podłoga FunFloor posiada rekomendacje psychologów,
pedagogów i poradni psychologicznych. Stwierdzili, że FunFloor to niezwykle
skuteczne narzędzie do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Rozwija spostrzegawczość, koordynację
ruchową i orientację przestrzenną.
Interaktywna Podłoga FunFloor jest wykorzystywana
podczas rehabilitacji ruchowej w przychodniach oraz
w szpitalach dziecięcych.

Nauka z wykorzystaniem FunFloor działa na
wielu poziomach, angażuje zarówno umysł
jak i ciało. Podczas ruchu dzieci o wiele
szybciej się uczą i zapamiętują nowy
materiał.

"Zajęcia z Interaktywną
Podłogą FunFloor
to atrakcyjna forma
edukacji połączona
z aktywnością ruchową"

"Szeroki wachlarz
scenariuszy dostosowany
jest do wieku i etapu
rozwoju psychologicznego
dzieci. Zajęcia realizowane
są w oparciu o podstawę
programową wychowania
przedszkolnego i
kształcenia ogólnego."

"Podczas zajęć wykorzystujemy
naturalną potrzebę zabawy
i zdobywania nowych
umiejętności. Uwaga dzieci
zostaje ukierunkowana na
treści edukacyjne, poprzez
stymulowanie wszystkich
zmysłów."

www.funfloor.pl

ZESTAWY INTERAKTYWNEJ PODŁOGI
W ofercie do wyboru są 3 zestawy Interaktywnej Podłogi. FunFloor EDU oraz
FunFloor PREMIUM montowane do sufitu oraz zestaw przenośny FunFloor
MOBILNY, który można przemieszczać z sali do sali.

1._FunFloor EDU
dedykowany dla szkół i przedszkoli

Najczęściej wybierana interaktywna podłoga w Polsce
stworzona z myślą o szkołach i przedszkolach, które zwracają
uwagę na edukację w nowoczesny i atrakcyjny sposób. FunFloor
EDU jest doskonałym rozwiązaniem wspomagającym naukę na
wczesnym etapie edukacji zaczynając od nauki prostych
czynności, poprzez naukę literek, cyferek, owoców, zwierząt.
Zajęcia edukacyjne przeplatane z grami tworzącymi pakiet Fun
sprawiają, że nauka jest niezwykle ciekawa i angażująca
wszystkie dzieci.

8 999 zł netto
Zestaw FunFloor EDU:
210 gier w pakiecie
jasność projektora 3200 ANSI
uchwyt sufitowy
możliwość uzupełnienia zestawu o:
1. matę poliwinylową 200cmx270cm
2. uchwyt ścienny dedykowany do FunFloor EDU
3. dodatkowe pakiety gier
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2._FunFloor MOBILNY
dedykowany dla szkół i przedszkoli

Odpowiadając na życzenia naszych klientów powstał specjalny
FunFloor w wersji mobilnej. Można go zamontować na
bezpiecznym stabilnym statywie z gumowymi kółkami albo
przymocować na stałe do ściany. Jest to pierwszy produkt
stworzony we współpracy z firmą Acer. Dzięki zastosowaniu
szerokokątnego projektora obraz wielkości 270cmx200cm
uzyskujemy z wysokości 185cm. Istnieje możliwość
wzbogacenia FunFloor Mobilnego o dodatkowe pakiety gier
oraz zamówienie pisaków interaktywnych, które również są
obsługiwane w tej wersji.

88 399
netto
999 zł
zł netto
Zestaw FunFloor MOBILNY:
210 gier w pakiecie
jasność projektora 3500 ANSI
uchwyt ścienny
możliwość uzupełnienia zestawu o:
1. matę poliwinylową 200cmx270cm
2. statyw dedykowany do FunFloor Mobilny
3. uchwyt ścienny dedykowany do FunFloor Mobilny
4. dodatkowe pakiety gier
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3._FunFloor PREMIUM
dedykowany dla sal zabaw i edukacji

Profesjonalny zestaw interaktywnej podłogi z jasnym
projektorem o mocy 5000 ANSI. Posiada 50 gier z Pakietu Fun,
50 gier z pakietu edukacyjnego, 10 gier z Pakietu Ekologia,
12 gier z Pakietu Rozwój Mózgu oraz 10 gier z Pakietu
Kodowanie. FunFloor Premium został wzbogacony również
o 100 gier z pakietu do nauki języka angielskiego. Istnieje
możliwość zainstalowania dodatkowych pakietów gier z oferty
FunFloor oraz zamówienie pisaków interaktywnych, które
również są obsługiwane w tej wersji.

12 999 zł netto
Zestaw FunFloor PREMIUM:
232 gier w pakiecie
jasność projektora 5000 ANSI
uchwyt ścienny
możliwość uzupełnienia zestawu o:
1. matę poliwinylową 200cmx270cm
2. uchwyt ścienny dedykowany do FunFloor Premium
3. dodatkowe pakiety gier
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Pakiet Rewalidacja i Terapia (25 gier)
cena netto: 1 200 zł
Pakiet Rewalidacja i Terapia jest zestawem interaktywnych
ćwiczeń wspomagających usprawnianie zaburzonych funkcji
oraz rozwój percepcji. W znacznym stopniu ułatwia pracę
nauczycielowi uatrakcyjniając prowadzone zajęcia poprzez
m.in.: wzbudzanie ciekawości, bazowanie na zasobach dziecka
oraz stopniowe przechodzenie do wyższego poziomu.

Pakiet Nauka Pisania (20 gier)
cena netto: 900 zł
Pakiet Nauka Pisania łączy fantastyczną zabawę z nauką.
Uczniowie jeszcze szybciej opanowują umiejętność pisania.
Dzięki interaktywnym pisakom dzieci uczą się pisać, kolorować
obrazki,
dopasowywać
odpowiednie
elementy
oraz
wskazywać konkretne słowa. Pakiet używany jest w ostatnich
grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkoły
podstawowej.

Pakiet Szkoła Podstawowa (28 quizów)
cena netto: 900 zł
Pakiet Szkoła Podstawowa zawiera quizy, które stanowią
idealne uzupełnienie dla edukacji w ramach szkoły
podstawowej. Pozwalają uczniom utrwalić wiedzę w ciekawy
oraz niekonwencjonalny sposób. Po zapoznaniu się z pytaniem
oraz możliwymi odpowiedziami, uczeń zaznacza właściwą
odpowiedź.
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Pakiet Baby First (6 gier)
cena netto: 500 zł
Pakiet Baby First został stworzony dla najmłodszych
współpracując z amerykańską telewizją Baby First TV. Gry są
świetną formą zabawy. Rozwijają koordynację wzrokowo
ruchową oraz spostrzegawczość. Szczególnie polecany do
przedszkoli, żłobków i sal zabaw.

Pakiet Rozwój Mózgu (12 gier)
cena netto: 700 zł
Pakiet Rozwój Mózgu rozwija koordynację ruchową dzieci, ich
wyobraźnię oraz uczy samokontroli, a przy tym aktywnie
wspomaga rozwój koncentracji. Umysł dziecka jest bardzo
chłonny i niezawodny, a jego pamięć rozwija się bardzo
dynamicznie. Pakiet Rozwój Mózgu ma na celu wspieranie
dzieci w nauce poprzez zabawę.

Pakiet Kodowanie (10 gier)
cena netto: 700 zł
Pakiet Kodowanie stanowi doskonały wstęp do nauki
programowania. Dostępny jest w 3 wersjach, które zostały
dostosowane poziomem trudności. Każdy z pakietów składa
się z 10 gier, które rozwijają analityczne myślenie, zdolności
matematyczne, wspomagają pamięć oraz pobudzają
koncentrację dzieci.
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Karta Rowerowa (10 gier)
cena netto: 500 zł
Pakiet Karta Rowerowa to zestaw 10 gier, które wprowadzają
w tematykę ruchu drogowego. Uczy znaków drogowych oraz
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zadania i quizy na
czas doskonale wspomagają naukę dla osób przygotowujących
się do egzaminu na kartę rowerową, a atrakcyjna forma gier
sprawia, że nauka jest wyjątkowo skuteczna oraz przyjemna.

Pakiet Język Angielski (100 gier)
cena netto: 1400 zł
Pakiet Język Angielski został przygotowany przez grono
doświadczonych filologów oraz pedagogów w taki sposób,
żeby korzystać z niego mogły zarówno dzieci przedszkolne
oraz uczniowie szkół podstawowych. Pakiet zawiera 100 gier,
które są podzielone na 30 działów. Każdy z nich zakończony
jest testem Einsteina, podczas którego można utrwalić
zdobytą wiedzę. Opracowany pakiet zawiera bogate
słownictwo (ponad 500 słówek), co czyni go świetnym
narzędziem do nauki języka angielskiego.

Pakiet Ekologia (10 gier)
zainstalowany na każdym urządzeniu

Wszyscy doskonale wiemy jak ważne jest dbanie o naszą
planetę. Stworzyliśmy więc Pakiet Ekologia, aby uczyć oraz
zwiększać świadomość ekologiczną. Pakiet zawiera 10 gier
związanych z segregacją, sprzątaniem i rozkładaniem się
odpadów. Mamy nadzieję, że gry ekologiczne nie tylko nauczą
w jaki sposób segregować odpady, ale na trwałe zaszczepią
chęć dbania o środowisko.
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Pakiet EDU (50 gier)
zainstalowany na każdym urządzeniu

Pakiet EDU jest zgodny z podstawą programową Ministra
Edukacji Narodowej. Zawiera 50 gier interaktywnych, które
zostały zaprojektowane w celu wspomagania nauki poprzez
budowanie ciekawości zdobywania wiedzy.

Pakiet FUN (50 gier)
zainstalowany na każdym urządzeniu

Pakiet FUN to dobra zabawa niezależnie od wieku. Pakiet
tworzy magiczny klimat na wszelkiego rodzaju imprezach
okolicznościowych, w salach zabaw, przedszkolach, szkołach,
galeriach handlowych.
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DODATKI
1._Mata poliwinylowa
Biała, rozwijana mata poliwinylowa podkreśla kolory wyświetlonego obrazu.
Dzięki niej obraz jest wyraźniejszy i lepiej widoczny. Jest przy tym łatwo
zmywalna.

350 zł netto

2._Interaktywny pisak krótki
Uaktywnia się w momencie, kiedy dotkniemy
wykorzystywany np. w Pakiecie Nauka Pisania.

nim

podłoża.

Jest

120 zł netto

3._Interaktywny pisak długi
Wskaźnik wyposażony w przycisk, którym włączamy i wyłączamy funkcję
pisania i zaznaczenia. Doskonale działa z każdym pakietem gier.

160 zł netto

4._Statyw do FunFloor Mobilny
W 100% bezpieczny i stabilny statyw do FunFloor Mobilnego. Posiada gumowe
kółka, a specjalnie dobrana wysokość sprawia, że urządzenie łatwo i prosto
można przemieszczać między salami.

1 000 zł netto

5._Uchwyt ścienny
Umożliwia dodatkową opcję montażu. Zwłaszcza tam gdzie nie ma możliwości
zamontowania Interaktywnej Podłogi na suficie.

250 zł netto

6._Montaż
Montaż Interaktywnej Podłogi wykonywany jest przez firmę Kazet Instal. Na
montaż można umówić się bezpośrednio pod nr tel. 697 187 882.

od 500 zł netto

7._Indywidualna szata graficzna
Na zlecenia klienta możliwe jest zamówienie indywidualnego projektu
graficznego. Cena dotyczy jednej gry.

8._Dodatkowy pilot

200 zł netto

100 zł netto
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al. Kraśnicka 215
20-718 Lublin

Biuro Obsługi Klienta
+48 735 470 150

biuro@funfloor.pl
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