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Seturi de ustensile de laborator pentru:

Truse si module de chimie

 Citologie și anatomie vegetală
 Frunza - fotosinteză
 Fiziologia plantelor

Trusele de chimie sunt produse în 4 variante:
profesor și elev gimnaziu, profesor și elev liceu.
Fiecare trusă are 4 module autonome: modul de sticlărie,
modul de ustensile, modul de substanțe chimice și modul
pentru construcția modelelor atomice și moleculare.

material didactic
Truse de ecologie
Trusele de ecologie sunt de 3 tipuri:
Trusă de biologie cu pH-metru digital
Trusă pentru analiza apelor din natură
Trusă pentru analiza solului
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Pentru informații și comenzi:
Telefon:
0261-717 742
0771-427 356

Adresă e-mail:
marketing@alfavega.ro
contact@alfavega.ro

Sediu:
Satu Mare 440135
Str. Gh. Barițiu nr. 27

Fax:
0261-717 740
0261-717 749

www.alfavega.ro
Trusele de ecologie
sunt combinaţii ideale de ustensile şi materiale
necesare desfăşurării experimentelor şcolare din domeniu.

Pentru detalii și informații suplimentare vizitați site-ul nostru
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www.alfavega.ro
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Truse si module de fizica

nou
ALFAVEGA oferă o diversitate de tipuri de mobilier pentru:
săli de clasălaboratoare şcolare săli profesorale
săli de consiliu cabinete directoriale vestiare
Pupitrele şi scaunele şcolare au o construcție fixă sau
reglabilă, în trei trepte de înălțime, scheletul metalic este
vopsit în câmp electrostatic, partea lemnoasă a pupitrului este
realizată din PAL melaminat de 18mm grosime, canturile sunt
acoperite cu folie ABS.
Blatul şi placa frontală au colţurile rotunjite.
Opţional, blatul se poate realiza din Werzalit, în diferite
culori.

set individual reglabil

ATLAS

set individual reglabil

LIRA
LIRA

material didactic
Trusele de material didactic produse la ALFAVEGA
sunt alcătuite în concordanță cu programa școlară în vigoare.






fizică
chimie
biologie
ecologie

Trusele conţin pe lângă instrucţiuni în format electronic,
ce constituie un suport informatic foarte util pentru profesori
şi elevi, şi un DVD cu filme privind montareaşi desfăşurarea
experimentelor realizabile.
Aceasta este o caracteristică unică şi inovativă prezentă
numai în trusele de fizică ale firmei ALFAVEGA.

