
DRUKARKI 3D Banach  
stworzone dla szkół 
z gotowym pakietem 
dydaktycznym 
i wsparciem  
przez 5 lat.

ZAOPIEKUJEMY SIĘ 
TWOJĄ SZKOŁĄ!
Tylko z nami z powodzeniem  
wdrożysz druk 3D.

Wydruk serca
na drukarce Banach 3D 

7 letniej Helenki w skali 1:1



Pracownia druku 3D Banach: Inne szkoły wybrały także:

Patryk Cichoracki
Menedżer ds. rozwoju produktu

telefon: 61 817 50 50
e-mail: patryk.cichoracki@eisystem.pl

Drukarka Banach School 3D  
z pakietem dydaktycznym
Cena (z VAT 0%) 6 496 zł

Stolik na drukarkę 3D  
z akcesoriami
Cena 2 390 zł brutto

Długopisy 3D Banach  
(zasilane na baterie) - 6 sztuk
Cena 3 490 zł brutto

Element podstawowy

Pomogę Ci uruchomić i wdrożyć 
druk 3D w Twojej szkole 

Filament (PLA biodegradowalny) -  
25 rolek/kg - rekomendowane na 5 lat
Cena 3 225 zł brutto

5 lat wsparcia szkoły
ekoSystem Banach 3D
Cena 1 990 zł brutto

Gwarancja na drukarkę Banach 
School przedłużona do 5 lat
Cena 1 990 zł brutto
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+

+

+

+



Drukarka 3D w szkole i co dalej?

ekoSystem Banach 3D
Wsparcie dydaktyczne Pomoc techniczna

Drukarka spełnia parametry techniczne wskazane w Laboratorium Przyszłości 

Kompleksowy system uruchomienia oraz wdrożenia druku 3D w 12 obszarach 
użytku szkolnego, który zawiera:

• Drukarkę 3D Banach School
• 5-letni programem wsparcia szkoły - ekoSystem Banach:

• materiały video i praktyczne instrukcje dla początkujących, aby dobrze rozpocząć przygodę 
z drukiem 3D,

•  filmy instruktażowe dla Twoich nauczycieli i uczniów z obsługi drukarki Banach 3D 
oraz podstaw projektowania,

• dostęp do największej specjalistycznej biblioteki modeli szkolnych, przygotowanych 
do prowadzenia zajęć ogólnych, z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi,

• dostęp do modeli i materiałów wspierających przygotowanie uczniów 
do różnych zawodów,

•  scenariusze prowadzenia zajęć ogólnych z drukiem 3D,
• wsparcie w realizacji 12 obszarów wykorzystania druku 3D w polskiej szkole,
• wsparcie w uruchomieniu i poprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych – kółka zainteresowań 

z wykorzystaniem druku 3D,
• regularnie raz w miesiącu dobrowolny udział w konsultacjach online z opiekunem 

merytorycznym,
• regularnie raz w tygodniu nowe koncepcje zastosowania technologii 3D 

zgodnie z podstawą programową,
• udział w licznych webinarach i certyfikowanych szkoleniach online od poziomu 

podstawowego do zaawansowanego.
Szkolenie online dla nauczycieli dostępne przez 5 lat!

Instrukcja „Jak wdrożyć druk 3D w szkole – na cały rok szkolny” 

Nauczymy Twoich uczniów 
i nauczycieli projektować modele 3D!

Oprogramowanie do projektowania i przygotowania modeli 3D 
z licencją otwartą dla szkół

Biblioteka 500 szkolnych projektów modeli 3D zintegrowanych z drukarką 

www.banach3d.pl 
Największa specjalistyczna biblioteka 
modeli szkolnych, na zajęcia ogólne, 
z uczniami ze SPE, uczniami zdolnymi 

Wsparcie formalne 



Oferta ważna do 31.12.2021 roku.Drukarkę 3D Banach School zamówisz również u swojego dystrybutora nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Parametry techniczne drukarki Banach School
Technologia FDM

Pole robocze 210 x 210 x 210 mm, podświetlane

Stół roboczy Wymienny

Obudowa drukarki przezroczysta, zabudowana

Podgląd wydruku stacjonarny, zdalny (WIFI)

Wyświetlacz z polskim menu, dotykowy, kolorowy 2,4”

Łączność WIFI, USB, karta SD

Kamera tak

Obsługiwane typy plików .STL, .OBJ slicer kompatybilny z drukarką

Prędkość druku 20-120 mm/s

Średnica dyszy 0,4 mm

Temperatura druku temperatura 180oC - 260oC

Wysokość warstwy 0,1 – 0,4 mm

Obsługiwany filament
kompatybilny z drukarką: PLA (bezpieczny 
dla dzieci i młodzieży), ABS 

Obsługiwana średnica filamentu 1,75 mm

Wymiary drukarki 385 x 380 x 425 mm

Waga lekka przenośna konstrukcja 7,5 kg

Certyfikaty CE, FCC, ROSH, REACH

Biblioteka projektów
online, 500 projektów w podziale na przedmioty szkolne 
zgodne z PP, zintegrowane z drukarką

Oprogramowanie TinkerCAD, Fusion360, Onshape, CURA, Simplify3D

Certyfikaty CE, FCC, ROSH, REACH

Gwarancja 2 lata lub 5 lat

Joanna Wachowiak
telefon: +48 603 076 036
e-mail: joanna.wachowiak@eisystem.pl

Agata Łysik
telefon: +48 690 148 670
e-mail: agata.lysik@eisystem.pl

Złóż zamówienie i odbierz drukarkę Banach School oraz długopisy 3D      do końca 2021 roku!

Parametry techniczne drukarek 3D i długopisów 3D są do pobrania: eisystem.pl 

Ei System Sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
telefon: 61 817 50 50 

e-mail: bok@eisystem.pl
www.eisystem.pl
www.banach3d.pl

Ekspercką wiedzę specjalistów w technologii 3D 
dla polskiej edukacji szkolnej

Wysokiej jakości sprzęt  
– wyjątkowo łatwy i prosty w obsłudze

Opiekę dla Twojej szkoły – wsparcie opiekuna merytorycznego, 
który w przyjazny sposób i zgodnie z wymaganiami projektu 
rządowego, pomoże wdrożyć technologię 3D w Twojej szkole

Gotową bibliotekę 500 projektów modeli 3D zgodnych  
z polską podstawą programową, na różne zajęcia 
przedmiotowe i z uczniami SPE

Gwarantowane wsparcie serwisowe 
na czas trwania projektu

Co zyskasz z marką Banach 3D?


