
De nieuwe onderwijsrobot is er!

Inspirerende leermiddelen voor 
BiNaSk, techniek en meer!

Maak kennis met een nieuw dynamisch
 bedrijf met jarenlange ervaring en 

kennis in de markt.

www.techniscience.com

Science 

is leuk!
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WIJ ZIJN TECHNI SCIENCE! 

Een nieuw bedrijf maar toch met al 
jarenlange ervaring en kennis in de 
markt. Door krachten te bundelen 
bieden wij je inspirerende leermiddelen 
voor BiNaSk, techniek en meer! Bij ons 
kan je terecht voor alle leermiddelen 
die Science nog leuker maken!

Wie zijn “WIJ” dan? Graag stellen wij 
ons aan je voor. En we groeien nog 
steeds. Kijk op onze website voor de 
openstaande vacatures!

www.techniscience.com

Goed advies
dankzij onze jarenlange expertise

Ruim assortiment
voor BiNaSk, techniek en meer

Gratis verzending vanaf € 60
daaronder slechts € 4,95 incl. BTW

Service & Support
gewoon goed, zoals het hoort
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Support & Inkoop

Enrikke Kuijpers 
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NASK & SCIENCE

Techni Science heeft als nieuwe, maar 
toch ook weer bekende speler, de 
markt van BiNaSk en Techniek leer-
middelen opgeschud. Velen hebben de 
weg naar ons al gevonden. 

Als (exclusief) leverancier van grote 
merken zoals Vernier, Euromex, 
Duran, Dino-Lite, Locktronics, Matrix, 
Peaktech, Dupa, Adam balansen, 
Gratnells, fishertechnik, Lego, 3B, 
Machery & Nagel, BRM Lasertechniek, 
Techni Meubel en vele anderen, laten 
wij zien dat we gaan voor kwaliteit, 
service en aandacht voor de klant. 

SCIENCE & WETENSCHAP
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3D-MAGNETISCH MODEL
(102961)

Maak magnetisme inzichtelijk met dit 
mooie 3D- Magnetisch model.
Exclusief optionele magneet (102972)

Normaal € 156,99 incl. BTW
Nu € 141,29 incl. BTW

GRATIS

verzending 

vanaf € 60,oo! 

m.u.v. chemicaliën

Daaronder slechts 

€ 4,95 

Prijzen altijd 

incl. BTW

OPEN DAGEN

Nog een leuke eye-catcher nodig voor de komende open dagen? 
Wij hebben een paar hardlopers voor je op een rijtje gezet!

VAN DER GRAAFF BANDGENERATOR 150/200kV
(102791)

Een klassieker voor de open dag. Hier gaan je haren 
van overeind staan! Genereer hoge spanningen in de 
klas met experimenten in elektrostatica.

Normaal € 425,00 incl. BTW
Nu € 382,50 incl. BTW

MIRAGE
(102814)

Schijn bedriegt! Plaats een willekeurig 
voorwerp in de Mirage en je ziet het van 
alle kanten. Maar lukt het je ook om 
het voorwerp te pakken? Dit is de enige 
echte gepatenteerde mirage. 

Normaal € 40,29 incl. BTW
Nu € 36,26 incl. BTW

IPAL ONDERWIJSROBOT
(104842 en 104843)

Hier maak je echt de blits mee op de open 
dag. Laat de leerling zelf ontdekken wat 
een robot allemaal kan. Meer informatie op 
pagina 18 van deze folder.

EXTRA GROTE WIMSHURSTMACHINE 
(103084)

Ideaal voor demonstraties en open 
dagen! Deze extra grote Wimshurst-
machine met een diameter van 400 
mm zorgt voor vonken van wel 50 
tot 60 mm! Dat is wat wij noemen 
spektakel!

Normaal € 1.055,54 incl. BTW
Nu € 949,98 incl. BTW

SLINKY
(104835)

De klassieker! Diameter 75 mm.

Normaal € 5,95 incl. BTW
Nu € 5,36 incl. BTW
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KOOI VAN FARADAY
(103089)

Leg de werking van elektromagnetische 
straling uit met behulp van de kooi van 
Faraday. Compleet met dubbele slinger.

Normaal € 82,89 incl. BTW
Nu € 74,60 incl. BTW

OPTIEKSET MET LASER
(103102)

Met deze set kunnen de leukste 
experimenten met reflectie en refractie 
worden uitgevoerd. 

Normaal € 109,75 incl. BTW
Nu € 98,78 incl. BTW

PRACTICUMBALANS 2 ARMIG
(103003)

Een mooie, duidelijke balans met twee 
schalen voor nauwkeurige metingen.

Normaal € 198,86 incl. BTW
Nu € 178,98 incl. BTW

WIMSHURSTMACHINE
(101462)

Hoe laat je bij natuurkunde de vonken 
overslaan? Door het opwekken van 
hoge spanningen. Laat je leerlingen 
zelf ervaren hoe het werkt. 

Normaal € 251,68 incl. BTW
Nu  € 226,00 incl. BTW

DEMO BAROSCOOP
(102988)

De baroscoop bestaat uit een dichte 
met lucht gevulde bol, opgehangen 
aan een hefboom, met aan de andere 
zijde een tegenwicht. Hij onder een 
luchtpompklok geplaatst die vacuum 
wordt getrokken. Door het wegvallen 
van de luchtdruk wordt het evenwicht 
verstoord.

Normaal € 87,66 incl. BTW
Nu  € 78,89 incl. BTW
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WINTERSE EXPERIMENTEN

Wat is er leuker dan lekker experimenteren? Wij hebben een paar toepasselijke 
experimenten voor je klaargezet. Met korting! Kan je meteen aan de slag. De 
volledige experimentbeschrijvingen zijn te downloaden op www.techniscience.com.

WAT GEBEURT ER ALS JE STROOIZOUT OP 
IJS GOOIT?

We weten allemaal dat als er in de winter 
ijs en sneeuw op de weg ligt, er strooi-
wagens uitrukken om zout te strooien. 
Maar hoe werkt dat nu eigenlijk en wat 
gebeurt er nu precies met het ijs?

Ontdek het met dit leuke experiment!

BEKERGLAS LAAG MODEL 
400 ML (101330)
Normaal € 1,59 incl. BTW
Nu € 1,43 incl. BTW

GO DIRECT TEMPERATUUR-
SENSOR
(100621)
Normaal € 130,68 incl. BTW
Nu € 117,61 incl. BTW

GRAPHICAL ANALYSIS 4 APP
Gratis te downloaden in de app store van 
Apple of in de Google Playstore.

NATRIUMCHLORIDE, 99,5% 500 GRAM
(104117)
Normaal € 11,50 incl. BTW
Nu € 10,35 incl. BTW

Je hoeft alleen zelf het ijs te regelen!

BLAAS JE EIGEN KERSTBALLEN!

Maak van een reageerbuisje een heuse 
kerstbal! Verwarm het onderste gedeelte 
van het reageerbuisje in de vlam van de 
brander. Als het goed warm is begin je met 
blazen, totdat je de gewenste maat van de 
kerstbal hebt.

1000 REAGEERBUISJES ZONDER 
RAND
(101427)
Normaal € 124,15 incl. BTW
Nu € 111,74 incl. BTW

TECLUBRANDER AARDGAS OF 
PROPAAN
(100829 of 100830)
Normaal € 37,99 incl. BTW
Nu € 34,19 incl. BTW

GASSLANG 10 METER
(102176)
Normaal € 17,98 incl. BTW
Nu € 16,18 incl. BTW

KRISTALGROEI

Kristallen spreken altijd tot de verbeel-
ding tijdens de wintermaanden. Laat de 
leerlingen ze eens zelf maken! Je hebt een 
beetje geduld nodig, maar dan krijg je wel 
wat moois!

TRECHTER PP 
(101294)
Normaal € 0,90 incl. BTW
Nu € 0,81 incl. BTW

FILTREERPAPIER 100 STUKS
(101404)
Normaal € 11,50 incl. BTW
Nu € 10,35 incl. BTW

GEDEMINERALISEERD WATER 5L
(104398)
Normaal € 7,74 incl. BTW
Nu € 6,96 incl. BTW

NATRIUMCHLORIDE, 99,5% 500 GRAM
(104117)
Normaal € 11,50 incl. BTW
Nu € 10,35 incl. BTW

BEKERGLAS LAAG MODEL 
(101330)
Normaal € 1,59 incl. BTW
Nu € 1,43 incl. BTW

Slechts € 18,15 

verzendkosten op 

chemicaliën

Boven € 151,25 

franco verzending
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BIOLOGIE

Neem de leerlingen mee op ontdekkings-
reis en laat ze de natuurwetenschap 
die zich bezig houdt met alles wat leeft 
ontdekken. 

Met behulp van skeletten, torso’s, 
oefenpoppen of microscopen. Alles wat 
nodig is voor deze ontdekkingstocht zit 
in ons assortiment.

SCIENCE & WETENSCHAP
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BIOBLUE TRINOCULAIRE
MICROSCOOP MET KRUISTAFEL
(102108)

Hoogwaardige microscoop voor 
educatie. Regelbare oplaadbare Neo 
LED verlichting. Semi-plan achromaten. 
Regelbare condensor. 10 jaar garantie.

Normaal € 612,26 incl. BTW
Nu  € 551,03 incl. BTW

BIOBLUE MONOCULAIRE MICROSCOOP
MET KRUISTAFEL
(102105)

Hoogwaardige microscoop voor educatie. 
Regelbare oplaadbare LED verlichting. 
Semi-plan achromaten. Regelbare 
condensor. 10 jaar garantie.

Normaal € 365,42 incl. BTW
Nu  € 296,45 incl. BTW

EUROMEX

Euromex heeft voor Techni Science gekozen 
als haar partner voor het onderwijs. Door 
onze jarenlange ervaring met Euromex 
microscopen kunnen we je voorzien van het 
beste advies, maar ook van de beste service 
die je hierbij mag verwachten.

Waar moet je op letten bij het kiezen van de 
juiste microscoop? Kijk op onze website voor 
de handige checklist!

EDUBLUE STEREO MICROSCOOP 
TANDHEUGEL
(102788)

De EduBlue microscoop is ideaal voor 
het onderwijs. Voorzien van  twee paar 
objectieven voor vergrotingen van 20x en 
40x. Zeer geschikt voor het bekijken van 
insecten, planten, stenen en mineralen.

Normaal € 242,00 incl. BTW
Nu  € 217,80 incl. BTW

Vraag naar onze 

gratis

microscopenposter 

voor in de klas!
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DINO-LITE DIGITALE CAMERA
(100867)

Met deze digitale camera maak je het onzichtbare 
zichtbaar. Het kan iets kleins tot wel 200x vergroten. 
Prachtig om zo een vliegje, een haar of een blad te 
laten zien op het digibord. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.

Normaal € 111,32 incl. BTW
Nu  € 89,00 incl. BTW

Kijk ook eens op 

www.techniscience.com 

voor ons ruime 

assortiment

preparaten

MICROSCOOP TOEBEHOREN
(101435) Dekglaasjes 18 x 18 mm, 100 st. €   1,40     incl. BTW 
(104856) Pincet met spitse punt 13 cm €   1,82     incl. BTW
(101277) Scalpelhouder nr. 4   €   2,36     incl. BTW
(101278) Scalpelmesjes nr.23, 100 st. € 19,50     incl. BTW
(101441) Prepareernaald   €   0,44     incl. BTW
(101433) Voorwerpglaasjes, 50 st.  €   2,09     incl. BTW
(101442) Microscopische schaar 115 mm  €   3,03     incl. BTW
(101443) Anatomische pincet 13 cm  €   1,82     incl. BTW
(102559) Preparatendoos   €   5,80     incl. BTW
(104860) Vloeipapier 37 x 100 mm 50 vel €   4,09     incl. BTW
(104861) Lenspapier 80 x 100 mm 50 vel €   6,40     incl. BTW

SKELET MENS STANDAARD
(101203)

Dit gedetailleerde model laat duide-
lijk zien hoeveel botten en been-
deren er in een menselijk lichaam 
zitten. Gemaakt van stevig materi-
aal wat jarenlang meegaat.

Normaal € 254,00 incl. BTW
Nu  € 228,60 incl. BTW
 

ROOKMODEL
(103182)

Geef een duidelijke demonstratie van de 
impact van roken op de longen. 

Normaal € 108,90 incl. BTW
Nu  € 98,01 incl. BTW
 

TORSO
(100978)

Een mooi educatief hulpmiddel voor de 
menselijke anatomie. Deze is van uitstekende 
kwaliteit en heeft een afneembaar hoofd.

Normaal € 433,18 incl. BTW
Nu  € 389,62 incl. BTW
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DNA MODEL UITGEBREID
(102184)

Deze set is zeer geschikt voor het 
uitleggen van de theorie achter 
DNA forensisch onderzoek en 
fingerprinting, specifiek de DNA-
touch methode.

  € 51,50 incl. BTW

GRATIS

verzending 

vanaf  € 60,oo! 

m.u.v. chemicaliën

Daaronder slechts 

€ 4,95 

Prijzen altijd 

incl. BTW

WIE IS DE DADER?
(104752)

In dit experiment wordt gesimuleerd DNA van 
de plaats van de misdaad vergeleken met dat 
van twee verdachten. Voor 10 testen, gereed in 
45 minuten. 

 € 60,38 incl. BTW

OP ZOEK NAAR MIJN VADER
(104751)

De klas gaat op zoek naar de identiteit van twee 
jongens die van hun ouders zijn gescheiden. 
Hun moeders zijn geïdentificeerd door 
mitochondriaal DNA, hun vaders door 
chromosomaal DNA. Loopt het goed af?

 € 60,38 incl. BTW

COMPLETE ELEKTROFORESE SET
(104708)

Met dit pakket voer je een breed scala aan 
elektroforese experimenten uit in 30- 40 
minuten. Met gratis downloadbare Engelstalig 
lesmateriaal.

 € 229,42 incl. BTW

EDVOTEK

Techni Science heeft het complete 
assortiment van Edvotek opgenomen. Van 
volumepipetten, waterbaden tot het PCR 
LabStation. Wil je ook aan de slag met 
Edvotek of Gel Elektroforese? Kom dan 
ook naar onze training! Hier geven we 
praktische tips en handvatten om het in de 
klas direct toe te passen. Meer informatie 
op www.techniscience.com/trainingen

WIENS VINGERAFDRUKKEN ZIJN DAT
(104754)

Met deze set leer je vingerafdrukken te ont-
dekken en analyseren. Gebruik de set om een 
gefingeerde misdaad op school op te lossen!

 € 75,75 incl. BTW
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SCHEIKUNDE

Met een beetje spektakel voor de klas 
krijg je de aandacht van je leerlingen 
wel. De juiste producten, chemicaliën 
en glaswerk hebben wij voor je. 

Samen met alles wat er nodig is om de 
veiligheid in de klas te garanderen.

We hebben ons chemicaliën assortiment 
verbeterd en de verzendkosten aan-
gepast.

Je betaalt nu slechts € 18,15 incl. BTW 
bij bestelling onder de € 151,25. Daar-
boven leveren we franco!

SCIENCE & WETENSCHAP
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CHEMICALIËN
(103281 t/m 104706)
 
Wij hebben een breed assortiment aan
chemicaliën in ons pakket. De meest 
voorkomende schoolchemicaliën vind je 
bij ons. Inclusief de benodigde 
veiligheidsbladen.

Slechts € 18,15 

verzendkosten op 

chemicaliën

Boven € 151,25 

franco verzending

PERIODIEK SYSTEEM 85 X 120 CM
(102129)

Tweezijdig bedrukte tabel van Mendelejev. 
Een wetenschappelijke en één populaire 
versie. Inclusief de nieuwe elementen 113, 
115, 117 en 118.

Normaal € 26,02 incl. BTW
Nu  € 23,42 incl. BTW

BRANDERGAASJE FIJNMAZIG
(102782)

Fijnmazig brandergaasje van 
160 x 160 mm

  € 1,99 incl. BTW

KROEZENTANG
(103177)

Van roestvrijstaal met een lengte 
van 30 cm.

  € 9,08 incl. BTW

MOLYMOD INTRO STUDENTENSET
(102798)

Met 48 atomen: 20 waterstof, 12 kool-
stof, 2 stikstof, 7 zuurstof, 6 halogeen, 
1 zwavel

  € 26,00 incl. BTW

BURETKLEM
(100824)

Geschikt voor 1 buret, bekken met 
kunststof bekleed. 
Spanwijdte 0 - 40 mm

  € 17,61 incl. BTW

VEILIGHEIDSBRIL
(100874)

Degelijke veiligheidsbril met 
verstelbare pootjes. Volgens de 
richtlijn 89/686/EG.

  € 3,74 incl. BTW

PRACTICUM DESTILLATIESET GL25
(104924)

Veilig opgeborgen in een foam inlage in een 
Gratnells bak.

  € 124,95 incl. BTW

VEILIGHEIDSBRIL KINDEREN
(100875)

Ideaal voor de onderbouw. Een 
krasvaste kinderbril.

  Normaal € 4,05 incl. 
BTW
Nu  € 3,74 incl. BTW
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GLASWERK

Glaswerk is er in vele soorten en 
maten. Per toepassing bepaal je 
welk glaswerk het beste geschikt 
is voor jouw doel. Vaak komen 
scholen prima weg met de wat 
goedkopere versies. Techni 
Science heeft daarvoor het ideale 
glaswerk gevonden. Kwalitatief 
goed, veilig en toch betaalbaar. 

Hoogwaardiger glaswerk nodig? 
Dan kan je bij ons ook terecht voor 
Duran glaswerk!

GLASWERK
(101326 en verder)

Prijsvoorbeelden:
Bekerglas laag model 100 ml
€ 1,25 incl. BTW 
per 10 stuks € 10,89 incl. BTW

Bekerglas hoog model 600 ml
€ 1,79 incl. BTW 
per 10 stuks € 16,35 incl. BTW

Erlenmeyer wijdmonds 100 ml
€ 1,63 incl. BTW
per 10 stuks € 15,73 incl. BTW

MAGNEETROERDER
(100445)

Gebruik deze in combinatie met een roervlo 
(103143) of de MSTIR roeropzet (100161). Het 
roerplateau is voorzien van drie LED’s zodat het 
glaswerk met vloeistof goed is verlicht. 

Normaal € 241,40 incl. BTW
Nu  € 217,26 incl. BTW ADAM HCB 123 BALANS

(100669)

Adam Equipment’s Highland balansen 
zijn de beste balansen voor het onderwijs. 
Waarom leggen we je graag uit op www.
techniscience.com of bel even met onze 
adviseurs.   

De HCB 123 heeft een capaciteit van 120 
gram en een afleesbaarheid  van 0,001 
gram.

Normaal € 417,45 incl. BTW
Nu  € 375,70 incl. BTW

PH-SENSOR
(100185)

Deze elektrode heeft een bereik van 0-14 
pH. De sensor is in de fabriek geijkt en de 
ijkgegevens zitten in de sensor opgeslagen 
waardoor deze sensor direct klaar is voor 
gebruik. Het tijdrovende caliberen voor elke 
meting komt hiermee volledig te vervallen.

Tips voor onderhoud van je pH-sensoren lees 
je op onze website www.techniscience.com

Normaal € 143,99 incl. BTW
Nu  € 129,05 incl. BTW

MK LAB BALANS
(103236)

Deze MK Lab balans is een low-end 
precisie weegschaal maar biedt u 
wel mooie specificaties voor een 
betaalbare prijs.  
 
De MK Lab balans heeft een 
capaciteit van 620 g en afleesbaar-
heid van 0,01 g.

  € 163,35 incl. BTW
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TECHNIEK

We kunnen tegenwoordig de mooiste 
dingen zelf maken. Daar komt wel de 
nodige techniek bij kijken. Leer de leer-
lingen om de achterliggende 
techniek te doorgronden en er staat ze 
een mooie toekomst te wachten.  
 
Techni Science heeft een ruim 
assortiment aan leermiddelen voor 
automotive en luchtvaarttechniek, 
contructietechniek, elektronica, 
pneumatiek en lasersnijders.

TECHNIEK
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LASERMACHINE BRM 3050 DESKTOP
(103183)

Het kleine broertje van de grote lasermachines 
doet er niet voor onder. Laservermogen van 60W. 
Werktafel 300 x 500 mm.

  € 5.445,00 incl. BTW

Nieuwsgierig naar 

de lasermachines?

Maak een afspraak en 

kom ze uitproberen in 

onze toonzaal in 

Dongen!

BASISSET PNEUMATISCHE SYSTEMEN
(101532)

Deze set bevat een complete introductie op het ontwerpen en 
bouwen van pneumatische systemen. Samen met het gratis 
curriculum vormt deze set met een uitgebreid aantal compo-
nenten een complete oplossing voor de docent en leerling.

- Welke verschillende pneumatische ventielen zijn er?
- Welke cylindertypes zijn er en hoe beïnvloed je snelheid
- Combineren van ventielen tot logische functies
- Semi-automatische en automatische reciprocatie
- en veel meer......

  € 2.575,00 incl. BTW

INSTALLATIETECHNIEK ELEKTRICITEIT 1
(101623)

De Locktronics set Installatietechniek Elektriciteit 1 is 
bestemd voor het aanleren van de basiskennis elektriciteits-
leer voor leerlingen die bijvoorbeeld elektricien of loodgieter 
willen worden.

De set bevat een uitgebreid aantal werkopdrachten op de 
gebieden elektriciteit, schakelingen, het gebruik van multi-
meters en foutdiagnose.

Compleet geleverd met handleiding (EN). 
  
 € 483,01 incl. BTW

3D PRINTER
(101479)

Bouw, sluit aan en print! Met deze zelfbouwset maken leerlingen kennis met de wereld 
van fascinerende technologie van het 3D-printen. Op elk gewenst moment zelf onder-
delen en werkstukken printen! Ontwerp zelf of gebruik kant-en-klare voorbeelden. De 
3D-printer is eenvoudig te bouwen en stabiel. Leerlingen leren de basiskennis van de 
techniek en opbouw van de 3D-printer. Voorzien van gratis didactisch lesmateriaal. Gratis 
PC-Software voor de aansturing van de printer via USB-kabel.  
 
 € 699,38 incl. BTW
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STEAM

We raken er maar niet over uitgepraat. 
De 21st Century Skills. Maar veel 
leuker dan erover praten is ermee 
beginnen! Techni Science heeft een 
breed assortiment met heel veel 
mogelijkheden om robotica en 
programmeren naar jullie school toe te 
halen. 

Weet je niet waar je moet beginnen?
We helpen je graag op weg. Bel ons 
voor een goed advies op 085 902 80 60.

Wij geven ook een training Robotica en 
Programmeren. Ideaal om je op weg 
te helpen! Kijk voor actuele data en 
prijzen op www.techniscience.com/
trainingen

STEAM

Techni Science is 

gecertificeerd 

lego dealer 

in Nederland!
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IPAL ONDERWIJSROBOT

Programmeren klinkt erg ingewikkeld. Zowel voor de docent als de leerling is het vaak 
een ver-van-mijn-bed show. Robotica is daarom een mooie introductie tot het program-
meren. Want wanneer je een tastbare robot programmeert en direct kan zien wat er 
goed of fout gaat, leer je de vaardigheden die nodig zijn om nauwkeurige en accurate 
instructies te geven. De ipal onderwijsrobot is zo’n robot die daarbij kan helpen.

Met deze onderwijsrobot hebben de leerlingen de kans om iets tastbaars te maken en 
de robot acties te laten uitvoeren die ze zelf programmeren. Zo zijn ze interactief bezig 
en dat verhoogt niet alleen de betrokkenheid, maar vooral het begrip achter program-
meren en robotica. Zo bereid je ze goed voor op de toekomst, waarin programmeren een 
steeds grotere rol gaat spelen.

De ipal onderwijsrobot is verkrijgbaar in drie uitvoeringen; een blauwe, een roze of de 
zilvere robot. De robot is voorzien van standaardsoftware die zich uitstekend leent voor 
het programmeren op alle verschillende niveaus, van basisonderwijs tot voortgezet 
onderwijs. Voor het basisonderwijs is er ook nog extra software geschreven, welke 
additioneel kan worden toegevoegd.

Onafhankelijk vrij te installeren apps en programmeertalen maken de ipal een 
complete robot voor leerlingen en studenten van alle niveau’s en leeftijden!

IPAL ONDERWIJSROBOT BLAUW
(104843)

  € 4.719,00 incl. BTW

IPAL ONDERWIJSROBOT ZILVER
(104844)

  € 4.719,00 incl. BTW

IPAL ONDERWIJSROBOT ROZE
(104842)

  € 4.719,00 incl. BTW
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LEGO® EDUCATION MINDSTORMS EV3 BASISSET + NXT ADAPTER + 
HANDKRACHTSENSOR
(104768)

Lego en Vernier zijn ideaal om te combineren. Met de NXT adapter 
(100374) sluit je talloze sensoren aan op de Mindstorms EV3 (100891). 
Een veel gebruikt voorbeeld hiervan is de EV3 met de handkrachtsen-
sor (100136). Om kennis te maken met de mogelijkheden hebben wij 
voor jullie een speciale aanbieding gemaakt zodat het nog aantrekke-
lijker wordt. 

En als je dan toch gaat beginnen, vergeet vooral niet het gratis 
experiment te downloaden op www.techniscience.com.

Normaal € 668,87 incl. BTW
Nu  € 643,88 incl. BTW 

FORMULA ALLCODE ROBOT BUGGY
(102140)

Deze degelijke buggy is in meer dan 10 
verschillende talen te programmeren. 
Alles zit er op en aan, zoals bluetooth, 
tandwielen, lichtsensoren, microfoon en 
nog veel meer. Wordt geleverd met een 
volledig gratis curriculum. Meteen aan 
de slag dus!

Normaal € 249,26 incl. BTW
Nu  € 219,00 incl. BTW
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SCHOOLSET FISHERTECHNIK 
ROBOTICA BEGINNERS
(101474)

Deze vernieuwde uitvoering is net als 
de overige fishertechnik sets bij ons 
verkrijgbaar. Laat je leerlingen 
eenvoudig kennis maken met Robotica. 
Met deze sets kunnen ze direct zelf aan 
de slag, dankzij de uitgebreide handlei-
ding die meegeleverd wordt. Inclusief 
Nederlandstalig lesmateriaal.

Normaal € 189,97 incl. BTW
Nu  € 163,35 incl. BTW
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Techni Science is exclusief dealer van 
Vernier in Nederland en Duitsland!

Met de dataloggers, sensoren en soft-
ware van Vernier is het eenvoudig om 
wetenschappelijke data te verzamelen 
en te verwerken. Bij de meeste exacte 
vakken is deze manier van lesgeven al 
niet meer weg te denken. Leerlingen zelf 
laten experimenteren met de nieuwste 
technologieën is de meest efficiënte 
manier van leren en ontdekken. 

WAAROM VERNIER?

1. Vernier is wereldwijd marktleider
2. Ontwikkelt alleen in samenwerking  
     met docenten 
3. Biedt als enige een volledige 
    realtime datasharing waardoor       
    leerlingen direct eigenaar zijn van    
    hun individueel te bewerken meetdata.
4. Eénduidige gratis meetsoftware voor   
    alle platformen

VERNIER
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LOGGER PRO 
(100050)

Voor realtime grafieken en krachtige dataverwerking. Logger Pro 
is de ideale aanvulling op uw Vernier interfaces voor eenvoudige 
databewerking en grafische ondersteuning van de experimenten. De 
software verwerkt data van een groot aantal bronnen zoals; LabQuest 
(mini), Labpro, Go!-apparaten, Ohaus balansen, TI grafische reken-
machines, spectrometers, GPS systemen en handmatige invoer. 

Nu    € 448,91 incl. BTW

GRAPHICAL ANALYSIS 4 APP

Graphical Analysis werkt met de standaard analoge en 
digitale sensoren (BTA/BTD) in combinatie met een geschikte 
interface, Data sharing van Logger Pro en LabQuest 
gebruikers en de nieuwe Go Direct sensoren zonder interface. 

Download Graphical Analysis 4 GRATIS

Eenmalige 

aanschaf:

Levenslange

school

licentie!

LABQUEST2 DATALOGGER
(100001)

Het neusje van de zalm blijft de LabQuest2 
datalogger. Het is een standalone interface voor 
het verzamelen van data met de ingebouw-
de grafische- en analyseapplicatie. Het grote 
touchscreen zorgt voor gemakkelijk en intuïtief 
verzamelen van data uit experimenten en deze 
te analyseren en te delen. 

 € 598,95 incl. BTW

LABQUEST MINI 
(100018)

De interface voor datacollectie met de 
computer en Logger Pro software. Gelijk 
aan de Labquest, maar dan zonder 
touchscreen en druktoetsen. Voorzien van 
3 analoge en twee digitale poorten en met 
aansluiting voor USB en voeding. Inclusief 
Logger Lite software.

 € 269,83 incl. BTW

LABQUEST STREAM 
(100043)

De interface die draadloze én bedrade toe-
passing voor multi platform toepassingen 
toegankelijk maakt. Met deze interface kunnen 
leerlingen simultaan data verkrijgen via Blue-
tooth of USB kabel met een smartpone, tablet, 
Chromebook of computer.

 € 368,99 incl. BTW

SPECIALE AANBIEDING

Bij aankoop van een datalogger van Vernier krijg je nu maar liefst 10% korting op de sensoren behorende bij de dataloggers. Voor de 
dataloggers heb je hierbij keuze uit de LabQuest 2, LabQuest Stream of LabQuest Mini. Voor wat betreft de sensoren heb je keuze uit wel 
meer dan 70 sensoren!!

Maak nu voordelig kennis met de mogelijkheden van datalogging met Vernier! ACTIE!!

bij aanschaf van 

een datalogger 

10% korting op 

sensoren
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VERNIER SENSOREN

Vernier sensoren zijn speciaal ont-
worpen voor het onderwijs en hebben 
een hoge kwaliteit en duurzaamheid. 
Al bijna 40 jaar lang ontwikkelen zij 
robuuste sensoren voor het exacte 
onderwijs. 

Met de nieuwste Bluetooth GDX 
sensoren van Vernier kunnen leer-
lingen ook zonder interface en met 
een gratis App zelf metingen doen in 
het klaslokaal of daarbuiten. Op deze 
manier worden de exacte vakken nog 
leuker en begrijpelijker!

Er is een complete lijn met Go DirectTM  
sensoren die allemaal werken met de 
gratis app Graphical Analysis 4. Deze 
lijn wordt nog dagelijks aangevuld met 
nieuwe sensoren. 

VERNIER

ACTIE!!

bij aanschaf van 

een datalogger 

10% korting op 

sensoren
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23DRUPPELTELLER
(100246)

Druppelteller met buret voor het uitvoeren 
van titraties. Na eenmalig kalibreren en 
opslaan worden druppels automatisch om-
gezet in volume. De buret is uitgerust met 
twee kraantjes, waardoor het druppelvo-
lume constant blijft en openingen voor o.a. 
pH- elektrode en de temperatuursensor.

 € 179,08 incl. BTW

GRATIS

verzending 

vanaf € 60,oo! 

m.u.v. chemicaliën

Daaronder slechts 

€ 4,95 

Prijzen altijd 

incl. BTW

MAGNEETVELDSENSOR 
(100157)

De sensor is voorzien van Hall sensor en is 
gevoelig genoeg om het magnetisch veld van 
de aarde te meten. Ook te gebruiken om vel-
den rond permanente magneten, spoelen en 
elektrische apparaten te bestuderen.

 € 105,27  incl. BTW

DECIBELSENSOR
(100217)

Deze decibel meter meet het geluidsniveau 
in dB onder verschillende omstandigheden. 
Aansluiten op een interface en de meting 
starten, dat is alles wat nodig is.De dB-meter 
is gecalibreerd op A-weging. Deze calibratie 
komt overeen met hoe het menselijk gehoor 
hard geluid ervaart. Het meetbereik ligt 
tussen 50-100 dB met een nauwkeurigheid 
binnen 3 dB. Dit is ruim voldoende om in al-
ledaagse experimentenmetingen te doen aan 
lawaai in de klas, nagalm en geluidsisolatie.

   € 125,24 incl. BTW

STROOMSENSOR +/- 0,6 A AC/DC
(100103)

Geschikt voor metingen in laagspanningscircuits. Goed te 
gebruiken voor de meeste schakelingen met lampjes en 
batterijen.Meerdere sensoren maken serie- en parallel-
metingen mogelijk.Ook geschikt voor electrochemische 
metingen. Bereik: - 0,6 tot + 0,6 Ampère. 

   €70,79 incl. BTW

HARTSLAGMETER
(100535)

De hartslagmeter is een uitstekende hands-free optie om conti-
nue metingen te kunnen verrichten tijdens inspanningen.

 € 168,19 incl. BTW

ACTIE!!

bij aanschaf van 

een datalogger 

10% korting op 

sensoren
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ALLE LABQUEST SENSOREN (INTERFACE NODIG)

Sensor Productnr. Sensor Productnr. Sensor Productnr.

Ademhalingsband 100207 Ionselectieve elektrode Spanningssensoren

Anemometer 100066 Ammonium 100162 Spanningssensor -30/+30V 100062

Barometer 100068 Calcium 100074 Differentiële spanningssensor 100110

Bloeddruksensor 100071 Chloride 100082 Spanningssensor -10/+10V AC/DC 100250

Bewegingssensoren Kalium 100144 Temperatuursensoren

Bewegingssensor 100154 Nitraat 100166 Temperatuursensor 30m kabel 100240

Dynamics Cart & Track System 100398 Krachtsensoren Temperatuursensor infrarood 100143

Bodemvochtigheidssensor 100218 Krachtsensor -10/+10N, -50/+50 N 100106 Temperatuur stiftsensor 100238

CO2 sensor 100085 Krachtplateau 800N/3500N 100121 Temperatuursensor oppervlakte 100231

Colorimeter 100088 Ladingssensor 100094 Temperatuur draadvoeler K 100236

Constant stroom systeem 100079 Lichtsensor 100151 Temperatuursensor -20/+330 gr 100261

Diffractie apparaat 100102 Magneetveldsensor 100157 Troebelheidssensor 100243

Digitale control unit 100104 Mini-Gaschromatograaf 100126 UV-Sensors

Digitale draaihoeksensor 100208 Microfoon 100153 Ultraviolet UV-A sensor 100244

Druppelteller 100246 ORP-Sensor 100178 Ultraviolet UV-B-sensor 100245

ECG-sensor 100112 PAR (fotosynthese) sensor 100181 Versnellingssensors

Elektrode versterker voor BNC 100111 pH sensoren Versnellingsensor 3 dimensies 100063

Energiesensor 100247 pH-sensor 100185 Versnellingssensor +/- 25 g 100064

Ethanol sensor 100116 Tris compatibele pH-sensor 100123 Versnellingssensor +/-5 g 100150

Gasdruksensoren Glazen pH elektrode met BNC 100023 Versterker 100180

Gasdruksensor 100134 Fotodiode met staafbevestiging 100251 Zuurstofsensors

Druksensor 100190 Polarimeter 100081 Zuurstofsensor vloeistof 100108

Geleidbaarheidssensors . Projectiel lanceerder 100252 Optische zuurstofsensor 100172

Geleidbaarheidsensor 100089 Pyranometer 100202 Zuurstof-luchtsensor 100170

met platina element 100093 Relatieve vochtigheidssensor 100206

Geluidsniveaumeters Spirometer 100220

Geluidsniveaumeter dBA / dBc 100216 Structures & Materials Tester 100379

Decibelsensor 100217 Salinitysensor (zoutgehalte) 100214

Goniometer 100132 Smeltpuntbepalingsapparaat 100159

Handkrachtsensor 100136 Stralingssensor 100253

Hartslagmeters Stroomsensors

Hartslagmeter 100535 Stroomsensor +/- 0,6 A AC/DC 100103

Hartslagsensor handgreep 100137 Stroomsensor -10/+10A 100135

Instrumentversterker 100140 Stromingssensor 0-4 m/s 100120

ACTIE!!

bij aanschaf van 

een datalogger 

10% korting op 

sensoren
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25ALLE GO DIRECT SENSOREN (DRAADLOZE BLUETOOTH TECHNOLOGIE & USB)

Sensor Productnr. Sensor Productnr.

Go Direct 3-as magneetveld sensor 100602 pH sensoren

NIEUW! Go Direct Ademhalingsband 102137 NIEUW! Go Direct Glas pH sensor 102148

Carts & Tracks Systeem Go Direct pH-sensor 100616

NIEUW! Go Direct Dynamics System 102746 NIEUW! Go Direct pH-sensor teacherpack 100618

NIEUW! Go Direct Sensor Cart Groen 102749 NIEUW! Go Direct Tris Compatibele vlakke Ph 102146

NIEUW! Go Direct Sensor Cart Geel 102750 NIEUW! Go Direct Tris Compatibele vlakke Ph 102147

NIEUW! Go Direct CO2 sensor 102751 Go Direct Spanningssensor 100623

Go Direct Colorimeter 100605 NIEUW! Go Direct Spectrovis Plus 100620

Go Direct Constante stroom sensor 100604 Go Direct Smeltstation 100613

Go Direct Druppelteller 100607 Go Direct Stralingsmonitor 100619

NIEUW! Go Direct ECG Sensor 102752 Go Direct Stroomsensor 102139

Go Direct Elektrodeversterker 100608 NIEUW! Go Direct Rotary Motion Sensor 102138

NIEUW! Go Direct Energie Sensor 102753 Temperatuursensoren

Go Direct Gasdruksensor 100610 NIEUW! Go Direct Oppervlakte temperatuursensor 102713

Go Direct Geleidbaarheidsensor 100606 Go Direct Temperatuursensor 100621

Hartslagmeters NIEUW! Go Direct Temperatuursensor Teacherpack 100622

Go Wireless Draadloze hartslagsensor 100029 NIEUW! Go Direct Temperatuursensor -20/+330 C 102717

Go Wireless Hartslagmeter 100030 NIEUW! Go Direct Versnellingssensor 102712

Go Direct Kracht- en versnellingsensor 100609 Ionselectieve elektroden

Go Direct Laadstation 100027 NIEUW! Ionselectieve elektroden voor Nitraat 103205

Go Direct Licht en kleur sensor 100611 NIEUW! Ionselectieve elektroden voor Ammonium 103206

NIEUW! Go Direct Motion Detector 100612 NIEUW! Ionselectieve elektroden voor Chloride 103207

NIEUW!  Go Direct O2 gas Sensor 102754 NIEUW! Ionselectieve elektroden voor Calcium 103208

NIEUW! Go Direct Optische Zuurstofsensor 102755 NIEUW! Ionselectieve elektroden voor Kalium 103209

Go Direct ORP sensor 100614 NIEUW! Go Direct Geluidssensor 104767

Met de nieuwste 

Bluetooth GDX sensoren 

van Vernier kunnen leer-

lingen zonder interface en 

met een gratis App zelf 

metingen doen in het klas-

lokaal of daarbuiten
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NIEUW! GO DIRECT CO2 SENSOR
(102751)

De Go Direct CO2 Gas Sensor meet kool-
stofdioxide concentratie, temperatuur en 
luchtvochtigheid in de lucht. De sensor wordt 
dtraadloos met Bluetooth of met een USB 
kabel verbonden met computer, smartpho-
ne, chromebook of tablet. Deze sensor heeft 
ingebouwde temperatuur compensatie en be-
scherming tegen vocht. Met de meegeleverde 
250 mL fles kunnen gesloten experimenten 
worden uitgevoerd.

   € 373,89  incl. BTW

NIEUW! GO DIRECT SENSOR CART GROEN OF GEEL
(102749 & 102750)

Met de Go Direct Sensor Cart kunnen leerlingen kracht, positie, snelheid en 
versnelling direct met Bluetooth uitlezen op computer, smartphone, chromebook 
of tablet. Elke cart is voorzien van ingebouwde sensoren. Experimenten kunnen 
zowel met track of zonder track op tafel worden uitgevoerd.
De Go Direct Sensor Cart kan voor dynamica en kinematica proeven worden 
gebruikt maar ook als losse sensor. Hang er bijvoorbeeld een massa en veer aan 
voor eenvoudige harmonische beweging of bevestig de cart op een draaitafel om 
sentripetale versnelling te onderzoeken.

   € 318,83  incl. BTW

NIEUW! SENSOR CART ACCESSOIREKIT
(102748)

De Go Direct Sensor Cart Accessoires Kit bevat 
veren, magneten, massa’s en vervangingson-
derdelen voor de Go Direct Sensor Cart. Met de 
kit kunnen meervoudige botsingsexperimenten 
worden uitgevoerd zoals impuls en moment en 
behoud van energie. 1 Kit is voldoende voor een 
labopstelling met 1 of 2 carts.

   € 90,75  incl. BTW

NIEUW! GO DIRECT COLORIMETER
(100605)

Met de Go Direct colorimeter wordt absorptie of transmissie gemeten bij 
experimenten zoals de Wet van Lambert Beer (absorptie tegen concen-
tratie) en reactiekinetiek (concentratie tegen tijd). Leerlingen kiezen uit 4 
golflengtes, 430 nm, 470 nm, 565 nm of 635 nm. Eenvoudig 1 staps cali-
bratie voor alle 4 golflengtes door het plaatsen van een cuvet met demi- of 
gedestilleerd water en het indrukken van de calibratieknop. Mogelijke 
experimenten:Wet van Lambert Beer, concentratie bepalen van onbekende 
oplossing, verandering van concentratie tegen tijd, reactiesnelheid meten.
  
  € 224,46  incl. BTW
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TECHNISCH MEUBILAIR

Techni Science levert in samen-
werking met Techni Meubel een ruim 
assortiment aan meubilair voor 
BiNaSK. Nieuw zijn de Molecule en 
Capsule tafels, geïnspireerd door de 
meest essentiële elementen uit de 
scheikunde, de moleculen. 

Dit meubilair is de bouwsteen voor de 
inrichting van BiNaSK lokalen voor de 
toekomst.

TECHNISCH MEUBILAIR
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BINASK MEUBILAIR

Techni Science levert meer dan alleen de materialen voor BiNaSk lokalen. Samen 
met Techni Meubel kunnen wij complete BiNaSk lokalen inrichten. Van vast 
meubilair tot flexibele plafondsystemen. Vraag eens naar de mogelijkheden!

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over meubilair. Of neem eens een kijkje op www.technimeubel.nl

PLAFONDSYSTEMEN

Techni Meubel is dealer van Laborbau plafond-
systemen voor de complete inrichting van de Bi-
NaSk lokalen! Kijk voor meer informatie hierover 
ook eens op de website van Techni Meubel. 
www.technimeubel.nl

VEILIGHEIDSKAST
(101318)

Techni Scienc heeft veel veiligheidskasten in 
haar assortiment, zoals de veiligheidskasten 
van Dupa. Zo sla je je gevaarlijke stoffen op 
conform de PGS15 norm. Prijzen zijn exclusief 
vracht-, verpakking- en inhuiskosten.

 € 2.346,19 incl. BTW

MICROSCOPENKAST 
(104931)

Microscopenkast voor het opbergen van mini-
maal 24 microscopen. Buitenmaat : 105 x 60 x 
120 mm. Bovenzijde drie transparante Gratnell 
bakken van 75 mm hoog voor het opbergen van 
de accessoires. Kast is voorzien van een slot en 
heeft vier wielen met rem. Gemaakt van berken 
multiplex met een witte HPL bekleding. Ook in 
andere maten leverbaar.

  € 603,79 incl. BTW
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GRATNELLS OPBERGBAKKEN
(vanaf 100689 en hoger)

Door grote inkoop profiteer je bij Techni Science 
altijd van de laagste prijzen! In ieder lokaal 
komen deze bakken tot hun recht. Zelfs in 
scheikunde lokalen omdat ze resistent zijn tegen 
de meeste chemicaliën.  Techni Science levert 
ze in alle maten en kleuren. En indien gewenst 
zelfs met een kast erom heen.

F1 bakken voor   € 6,15 incl. BTW 
F2 bakken voor   € 9,15 incl. BTW 
F2,5 bakken voor  € 10,60 incl. BTW
F3 bakken voor   € 12,16 incl. BTW
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Door grote 

inkoop profiteer je 

bij ons altijd van de 

laagste prijzen op 

gratnells bakken
VEILIGHEIDSBRILLEN SET 
(102580)

20 veiligheidsbrillen, handig opgeborgen in 
een afsluitbare Gratnells bak. 

Normaal € 99,00 incl. BTW
Nu  € 89,84 incl. BTW

STOPWATCHES SET 
(103271)

30 digitale stopwatches in een afsluitbare 
Gratnells bak. 

 € 148,99 incl. BTW

OPBERGBAK MET ROLMATEN
(104926)

15 rolmaten met ieder een lengte van 3 
meter, handig opgeborgen in een Gratnells 
bak,

 € 49,95 incl. BTW

INLAGE VOOR 108 REAGEERBUISJES
(103161)

Handige inlage van duurzaam foam waar-
mee je makkelijk je reageerbuizen op kunt 
bergen in een Gratnells bak.

 € 6,26 incl. BTW

INLAGE VOOR 30 SMARTPHONES
(103235)

Voor gebruik in een Gratnells bak. Veilig 
opbergen van 30 smartphones.

 € 5,42 incl. BTW
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TRAININGEN

Ben je net als wij steeds bezig om je-
zelf en je team te professionaliseren? 
Ervaren professionals zorgen voor 
een inspirerende en educatieve 
middag. Al onze trainingen vinden 
plaats in onze trainingsruimte in 
Dongen en duren gemiddeld 3 uur. 
Uiteraard zorgen wij voor een hapje 
en een drankje en ga je met een dosis 
nieuwe kennis en een deelname-
certificaat naar huis.

Onze trainingen kunnen wij ook op 
locatie aanbieden. In overleg met de 
school en onze trainer stemmen we 
dan een datum af. 

Meer weten? Neem even contact 
met ons op! Kijk voor actuele data en 
inschrijfmogelijkheden op 
www.techniscience.com.

TRAININGEN
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VEILIG WERKEN IN BINASK LOKALEN
12 februari 2019

Tijdens de praktijkuren van de BiNaSk 
vakken komen er dagelijks gevaarlijke 
situaties aan bod. Werken met branders 
of chemicaliën bijvoorbeeld. Weet jij wat 
er allemaal moet gebeuren bij een ca-
lamiteit? Tijdens deze cursus geven we 
tips en tools om je kennis bij te spijkeren 
betreffende wet- en regelgeving omtrent 
de RI&E (Risico inventarisatie & evalu-
atie), inrichting, persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en chemie-opslag.

  € 225,00 incl. BTW

ROBOTICA EN PROGRAMMEREN
19 maart 2019

Er zijn vele mogelijkheden om robotica 
en programmeren in het voortgezet 
onderwijs op de kaart te zetten. Tijdens 
deze 3 uur durende workshop laten we 
verschillende mogelijkheden de revue 
passeren en ga je ook zelf aan de slag 
om een robot te bouwen en te program-
meren. Lego, fischertechnik en Matrix 
Allcode komen voorbij om je wegwijs te 
maken in de vele mogelijkheden.

  
  € 225,00 incl. BTW

MICROSCOPIE
5 februari 2019

Voor iedereen die zijn of haar kennis 
over microscopie, didactiek en onder-
houd wil opfrissen bieden wij een 
uitgebreide cursus microscopie. Je 
leert niet alleen de levensduur van je 
microscoop te verlengen met behulp van 
onderhoud. Je gaat ook aan de slag met 
de didactiek.

  € 225,00 incl. BTW

BASISTRAINING LABQUEST
12 maart 2019

Meer uit LabQuest en software van 
Vernier halen? Kom dan naar de basis-
training LabQuest. Aan de hand van de 
standaard introductielessen en een tem-
peratuurmeting gaan we de verschillen-
de functies doornemen van de LabQuest 
datalogger die voor meten en verwerken 
van belang zijn. Daarnaast staan er 
verschillende experimenten opgesteld 
waarmee je zelf aan de slag kunt gaan.

  € 225,00 incl. BTW

GRAPHICAL ANALYSIS EN LOGGER PRO
26 maart 2019

Onze basistraining over de software van 
Vernier. Aan de hand van de introductie-
lessen en een temperatuurmeting gaan 
we de verschillende functies doornemen 
van Logger Pro en Graphical Analysis 
die voor meten en verwerken van belang 
zijn. Ontdek bijvoorbeeld hoe je de data 
van een meting door kan sturen naar 
de leerling zodat deze die zelf kan gaan 
bewerken.

  € 225,00 incl. BTW

GEL ELEKTROFORESE
9 april 2019

Steeds meer scholen willen dat hun 
leerlingen ook praktisch kennis maken 
met de nieuwe technieken op het gebied 
van forensisch onderzoek, de oorzaak 
van erfelijke aandoeningen,  gewasver-
betering etc. Speciaal voor docenten en 
TOA’s biedt Techni Science een basis-
cursus gel elektroforese.

  € 225,00 incl. BTW
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Prijswijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig tot 20 januari 2019.

Techni Science staat van 22 t/m 26 januari op de NOT in 
Utrecht! Kom je ook?

Science is leuk! En dat is niet alleen iets van de laatste 
tijd. Dat is al eeuwenoud! Op de NOT komt het verleden 
met het heden en de toekomst samen. Techni Science 
heeft een boordevolle agenda met leuke shows van Mad 
Science en spectaculaire experimenten van het Teylers 
Museum uit vroegere tijden. Leerzame lezingen over 
robotica en een heuse drone wedstrijd. Daarnaast vind 
je natuurlijk ook alle nieuwe producten voor de vakken 
Natuurkunde, Scheikunde, Biologie en Techniek bij ons 
op de stand. Zoveel spektakel mag je niet missen!

Dat is nog niet alles. Want iedere dag geven wij leuke 
prijzen weg! Bijvoorbeeld met de hele klas naar 
“Einstein was here” bij het Teylers Museum? Of win jij 
het kant-en-klare datalogging pakket van Vernier, een 
zelfbouw drone kit of een domotica set voor jouw klas? 

NOT alleen voor het basisonderwijs? Echt niet! Die tijd 
is allang voorbij. De NOT richt zich sinds jaren weer 
meer op het VO en MBO. En dat zie je ook terug in 
hun programma. Dus naast een bezoek aan de Techni 
Science stand die je zeker niet wil missen, is er veel te 
leren en te zien tijdens de NOT.

Jij komt toch ook? 
Registreer je via www.techniscience.com. Voor alle 
voorgeregistreerde bezoekers hebben we een heel 
leuk, uniek en leerzaam cadeautje! Die mag je zelf 
houden, maar is ook heel leuk in te zetten tijdens de 
BiNaSk vakken! Het volledige programma vind je ook 
op www.techniscience.com!

GRATIS

verzending 

vanaf € 60,oo! 

m.u.v. chemicaliën

Daaronder slechts 

€ 4,95 

Prijzen altijd 

incl. BTW

TECHNI SCIENCE OP DE NOT 2019


