PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLY

BODOV
Á ŠKÁL

Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov.

1500-25

00

Pikniková deka so spodnou odolnou vrstvou
materiál: 100% polar fleece 160 g/m2
- spodná vrstva: PVC + fólia (2mm)
- rozmery: 150 x 180 cm
- rozmery po zložení: 40 x 23 x 9 cm
- váha: 770 g
1500 bodov
Tréningová, rekreačná lopta
futbalová lopta, vyrobená
z kvalitnej syntetickej kože PU, 3 ks

Temperové farba na maľovanie,
24 ks/bal. Plastelína 15 farieb x 50 g
2500 bodov

1900 bodov
Karimatka dvojvrstvová 1,2 cm,
Hmotnosť: 210 g,
Rozmery: 180 x 50 ,
Materiál: polyetylen,
Rozmer zbalenej karimatky:
50 x 20 cm, 4 ks

Kancelársky papier - A4, 80 g,
500 hárkov,štandardný biely
kancelársky papier do vašej
atramentovej alebo laserovej
tlačiarne. (prebal sa môže zmeniť)
1700 bodov

2400 bodov
USB flash disk Kingston
DataTraveler 101 8GB, 5 ks
1650 bodov

Klávesnica s myšou
Genius SlimStar CZ/SK, 3 ks
2350 bodov

Školská krieda biela. Rozmery 12x12x100, bal, 100 ks, 2 bal.
Popisovač vhodný na biele tabule, stierateľný za sucha.
Plnený pigmentovým atramentom slabého zápachu bez prísady
butylacetátu s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou vysychaniu
atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko dní. Dopĺňateľný
atramentom edding BTK 25. Plastové telo, vymeniteľný hrot.
Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Sada 4 ks v mixe farieb, 2 bal.
2350 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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2501-35
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1 sada: volejbalová sieť
+ 2 x volejbalová lopta
3000 bodov

Gymnastická lopta
55 cm 5 ks
2900 bodov

Kalkulačka Canon F-715SG, Pokročilá vedecká
kalkulačka s veľkým 2-riadkovým displejom
sa dodáva v troch farebných prevedeniach.
Čiastočne sa vyrába z recyklovaných materiálov
Canon, čím sa z nej stáva ekologicky
orientované iešenie. 3 ks
3000 bodov

Grafický tablet One by Wacom
umožňujerychlejšiu, přesnejšiu
a jednoduchšiu kreativnu
tvorbu na počítači.
3500 bodov

Rezačka, A4 rezačka na až 6 listov v pevnej kovovej základni 2 ks.
Ďalšie multifunkcie zastrihávač (4 štýly):
rovný, vlna, perforácia, pokrčenie.
Priestorovo úsporné prevedenie v kovovej základni.
Patentovaný "dial-a-list" ľahko zmeniteľný štýl.
2501 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

A

PONUKA
2014-2015
PRE ŠKOLY

Danone školská mliečna liga Vám
prináša za Vaše odbery ponuku
zaujímavých darčekov.

BODOV
Á ŠKÁL

3501-40

00

A

8 ks. Švihadlo LIFEFIT DIGITAL ROPE 260cm pre
všestranné kondičné cvičenie, posilňovanie dýchanie
a činnosti kĺbov. Rúčky s protišmykovou úpravou z plastu zaisťujú jednoduchý
úchop, lano z PVC s dĺžkou 265 cm (možno skrátiť), elektronické počítadlo vám
uľahčuje meranie vášho výkonu vyrobené zo zdravotne nezávadných materiálov
3900 bodov

USB flash disk 16 GB, USB 2.0,
10MB/s čtení, 5MB/s zápis - 6 ks
3700 bodov

Magnetická tabuľa 120 x 90 cm, na písanie
tierateľnými fixkami, odkladacia lista na fixku,
bezúdržbová - utieranie za sucha
3501 bodov

Skartovačka Shredder je produkt určený pre ľudí,
ktorí hľadajú spoľahlivé a ktoré okrem iného
skartuje aj CD / DVD. Model je vybavený tepelnou
ochranou pred prehriatím. Štart / stop funkcia,
funkcia spať a Uroveň bezpečnosti 4. Objem (litre):
21, Počet súčasne rezaných listov: 10,
Typ rezania: ústrižky, Formát rezania (mm): 5 x 18,
Funkcia ničenia CD: áno, Rozmery (mm): 350 x 218 x 450
3800 bodov

Ďalekohľad zvätšenie 7x
Priemrr objektívu 50 mm
Priemer vstupnej šošovky 7,14 mm
Svetelnosť 50
Svetelný faktor 18,80
Zorný uholl 6,3°
Zorné pole na 1000m: 123 m
Rozsah ostrenia 10 m až nekonečno
3501 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

Basketbalová lopta 7,
materiál: penová guma
rozmrr: 7 (749-762 mm)
váha: 585-635 g, 4 ks
3900 bodov
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Tlačiareň multifunkčná inkoustová
A4, 10str./min mono, 6str./min color,
4800 x 1200, duplex, WiFi, USB
4500 bodov

Externý pevný disk
Western Digital Elements
Portable 1TB USB 3.0
4300 bodov

Radioprijímač, CD, CD-R, CD-RW,
Digitálny, AM, FM, 2W, zvýraznenie
basov, USB, Line-in vstup, LCD displej,
bateria C/sieťové 230V
4050 bodov
Balanečná podložka
využitie: cvičenie v ľahu, v stoji
a aj ako pomôcka pre správne
sedenie, súčasťou balenia pumpička
priemer: 45 cm
výška: 20 cm
4900 bodov

Kancelársky ručný viazač Peach Star binder 21 s dierovačom
pre jednoduché a rýchle vytváranie brožúr a publikácií s pružným
plastovým chrbtom. Tento druh väzby je veľmi ľahký, jednoducho
sa vytvára a v prípade potreby možno opäť rozobrať.
Viazač možno použiť pre väzbu až 350 listov formátu najviac A4 80g / m2.
Vstavaný dierkovač má 21 nožov a dokáže súčasne spracovať až 12 strán.
Výhodou je aj možnosť voľby z dvoch veľkostí okrajov.
4250 bodov
Tabuľa kombinovaná, šetriaca miestom, rozmer 90x120cm.
Polovica tabule s povrchom z prírodného korku na oznamy,
pripevňované špedlíkmi, druhá polovica biela magnetická.
Popisovateľná za sucha stieracími popisovačmi a možnosťou
využívania magnetov. 1 ks Popisovač vhodný na biele tabule,
stierateľný za sucha s vlastnosťou „Cap off“, zabraňujúcou vysychaniu
atramentu pri otvorenom hrote aj niekoľko dní. Dopĺňateľný atramentom
edding BTK 25. Plastové telo, vymeniteľný hrot.
Hrot okrúhly, šírka stopy 1,5 - 3 mm. Sada 4 ks v mixe farieb, 1 bal.
4001 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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Glóbus s vertikálnym výrezom Zeme ,
Priemer: 30cm, rozoberateľný,
popisovateľný
Externá napájacia batéria
Power Bank iGET
POWER B-12000 mAh

6300 bodov

6900 bodov
Tlačiareň multifunkčná inkoustová A4
tlačiareň/ skener/ kopírka/ web, 8str./min mono,
17str./min color, 4800 x 1200, duplex, WiFi, USB
6900 bodov

Digitálny fotoaparát 16.1Mpix CCD snímač,
5x optický zoom, svetelnosť objektívu f3,2-6,5,
LCD 6.7cm, video HD (1280x720), bateria R6
5900 bodov
Kompresor na fúkanie lôpt
- kompresor na fúkanie lôpt, kolies automobilov,
motocyklov a bicyklov
- ukazovateľ tlaku
- tepelná poistka proti prehratiu
- napájanie AC 220 - 240 V, 50 Hz
- tri nádstavce - na fúkanie galusiek, nafukovačiek,
ihla na lopty, veľký ventil pre automobily
- hmotnosť balenia: 0.30 kg
5750 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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Projekčné plátno, roleta, uhlopriečka 100",
pomer strán: 4:3, pozorovacia plocha: 152,4 x 203,2 cm
7600 bodov
Študentský biologický mikroskop s kovovým telom a sklenenými
achromatickými šošovkami. Zväčšenie do 600x. V základnej výbave
tri objektívy na 200, 400 a 600 násobné zväčšenie, zrkadielko
na osvetlenie a okulár. Možnosť dokúpiť samostatne
fotoadaptér a spodné osvetlenie
7300 bodov

Tlačiareň multifunkčníálaserová A4,
8str./min mono, 0str./min color,
4800 x 1200, 128 MB, duplex, WiFi, LAN, USB
8200 bodov
Stôl pod počítač
dvojmiestny kovový
7500 bodov

Dotykový tablet Mediatek Quad-Core
(1,3GHz),7" 1024 x 600, Pamäť 8 GB,
RAM 1GB,Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android 4.4
možný update na Android 5.0
9000 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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Vysokotlakový čistič Hecht
Vysokotlaková umývačka pre domáce použitie. Vhodná na umývanie
automobilov, motocyklov, domových fasád, terás, chodníkov, bazénov,
záhradného nábytku a pod. Umývačka má príkon 2000 W.
Dokáže vyvinúť tlak až 165 bar, maximálny prietok vody je 390 l / h.
Súčasťou umývačky je 5 m tlaková hadica s pištoľou a 5 m prívodný kábel.
Príslušenstvo zahŕňa variotrysku a nádržku na umývací prostriedok s penovou tryskou
7700 bodov
Trampolína s ochranou
sieťou a rebríkom
8600 bodov

Mobilný flipchart s lakovanou úpravou povrchu. Magnetický povrch umožňuje používanie magnetov a úprava povrchu popisovanie za sucha stierateľnými popisovačmi. Malý
otvor pre prst v lište na papierové bloky s uchytením na pohyblivých háčikoch, odkladacia lišta po celej šírke tabule. Pevná základňa v tvare hviezdy s 5-timi kolieskami (2 z
nich s aretáciou) pre ľahké posúvanie. Jednoduchá montáž. Popisovateľný povrch.
Zastavaná plocha 72x60 cm, rozmery 105x68 cm, výška 190cm, hmotnosť 13 kg.
8200 bodov

Microsoft Xbox 360
Premium 500GB Blue + MAX
+ TOY SOLDIER
(3M3-00033)
9000 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.

Kosačka
Pojazd: Nie
Pohon: Motorový
Nastavenie výšky: 25-50 mm,
Kôš: 40 l
Prevedenie: Kovový skelet
Záber kosenia: 40,6 cm
8400 bodov
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9001a v

iac

Inovatívny digitálny mikroskop umožňujúci pozorovanie
preparátov na vstavom LCD displeji. Ideálne na pozorovanie
pre skupiny. Digitálna technológia zabezpečuje snímanie obrazu
do obrázkov, alebo videosekvencií.Parametre:digitálny biologický
mikroskop,prehľadný 2" LCD displej,24 až 240 násobné zväčšenie
vstavaný 2 MPx čip,32 MB interná pamäť
9001 bodov
Notebook Celeron N2840 2160, 1366 x 768,
RAM 2GB, 11.6", HDD 32GB - Intel HD, Wi-Fi,
Bluetooth, Webkamera, HDMI, Windows 8.1
9300 bodov

Televízor Uhlopriečka 61 cm, LED, rozlíšenie HD,100 Hz, VB-C/T/T2,
HDMI vstup 2x, Energetická trieda A+, 1366 x 768 (HD), 100 Clear
Motion Rate, HDMI vstup 2x, Energetická trieda A+.1
9250 bodov

?

V prípade, že uvedené
darčeky nespĺnajú potreby
vašej školy, môžete si
vybrať darček v rovnakej
hodnote podľa seba.

Projektor DLP, nat. SVGA 4:3 (800x600),
max. UXGA (1600x1200), 3000 ANSI lm,
kontrast 13000:1, 2W reproduktor,
3D projekce DLP Link

9001 bodov

9300 bodov

Darčeky si objednávajte prostredníctvom formulára,ktorý
Vám bol zaslaný. Darčeky je možné vybrať si len z jednej kategórie.
Mobil: 0948 513 682 E-mail: skolskaliga@cppagency.sk
Web: www.skolskymliecnyprogram.sk Školská liga P.O. BOX 15, 820 07 Bratislava
Všetky fotografie sú len ilustračné. Nakoľko v októbri 2015 môžu byť na trhu nové a modernejšie
druhy tovarov, môžu sa typy odmien pre Vašu školu líšiť.
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