
Czym jest Interaktywna Podłoga FunFloor?

Jest to system stworzony z myślą o przedszkolach i szkołach podstawowych, które kładą nacisk na rozwój swoich 
podopiecznych w nowoczesny, innowacyjny sposób. Specjalny pakiet animacji skierowany do najmłodszych, 
został przygotowny pod kątem edukacji poprzez zabawę. Obraz wielkości 2m x 3m wyświetlony na podłodze reaguje 
na ruch chodzących po nim dzieci. Dzięki temu FunFloor nie tylko wzbudza duże zainteresowanie, ale również zachęca 
do aktywnej nauki. Atrakcyjna forma prowadzenia zajęć na Interaktywnej Podłodze FunFloor angażuje umysł i ciało
co sprawia, że dzieci chętnie przyswajają nowe wiadomości.  Interaktywne Podłogi FunFloor wykorzystywane są 
również w salach zabaw oraz strefach dla dzieci w galeiach handlowych jako główna atrakcja do zabawy.

Opinie nauczycieli i wychowawców
„Doskonały sposób na zaangażowanie dzieci w naukę 
poprzez zabawę.”

Dzięki podłodze FunFloor dzieci znacznie szybciej uczą się 
nie tylko pod względem pamięciowym, ale także lepiej 
rozumieją zagadnienia.”

„Podłoga FunFloor ma nieograniczone możliwości, 
angażuje w zabawę nawet najbardziej nieśmiałe dzieci.”

FunFloor to doskonała metoda nauki przez zabawę. 
Nauka liter i cyfr poprzez zabawę jest znacznie bardziej 
angażująca niż tradycyjne lekcje”

Opinia psychologiczna

Psychologowie i pedagodzy uniwersyteccy oraz pracownicy poradni 
psychologiczno - pedagogicznych zbadali wpływ Interaktywnej Podłogi 
FunFloor na rozwój dzieci. Stwierdzili oni wysoką skuteczność
nauczania w ten sposób. Wykazali również, że korzystanie z FunFloor:

Zwiększa orientację przestrzenną.

Poprawia szybkość reakcji.

Zwiększa aktywność fi zyczną.

Specyfi kacja techniczna



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom szkół i przedszkoli, które chciałyby mieć jedno urządzenie do wykorzysta-
nia w różnych pomieszczeniach stworzyliśmy FunFloor Mobilny na statywie. Urządzenie idealnie mieści się w 
drzwiach pomiędzy salami, a duże 5 cm gumowe kółka z łatwością przejeżdżają przez progi.

Dla placówek, które nie mają możliwości montażu urządzeń sufi towych (FunFloor Edu/Premium/Exclusive)
lub mają niskie pomieszczenia, proponujemy również FunFloor Mobilny z montażem do ściany.
Urządzenie charakteryzuje się szerokokątnym projektorem, który z wysokości 160 cm wyświetla obraz 
270 cm x 200 cm czyli taki jak urządzenia sufi towe z ok 3 metrów. 

Pakiety gier

Udostępniamy różnorodne scenariusze zajęć dla animatorów w szerokim zakresie tematycznym. Jeżeli masz pomysł na własną grę, 

chętnie stworzymy ją dla Ciebie.

Zamów FunFloor
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Zadzwoń i umów się
na prezentację!!
tel. 735 470 150
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EDU FUN ANGIELSKI

REWALIDACJA KARTA
ROWEROWA EKOLOGIA

KODOWANIE

  3,3 TYS.
    ANSI
LUMENÓW

   80
 GIER

FunFloor Mobilny bez statywu
MONTAŻ ŚCIENNY

FunFloor Mobilny + STATYW

11 500

     8 999 zł
                   netto

10 250

     7 999 zł
                   netto


