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AstroMedia – zbuduj, żeby zrozumieć 
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AstroMedia GmbH to niemiecki producent pięknie 
wykonanych zestawów edukacyjnych,  z których 
powstają DZIAŁAJĄCE modele słynnych wynalazków. 

Urządzenia są wykonane z trwałego kartonu o czarno-złotym 
nadruku nadającym gotowym urządzeniom klasyczny, 
elegancki wygląd. Większość elementów jest sztancowana 
dzięki czemu nie trzeba ich wycinać – po prostu wyjmuje się je 
z arkuszy. Polskojęzyczna, szczegółowa instrukcja prowadzi 
krok po kroku przez cały proces budowy. Gotowe urządzenie 
odwzorowuje kluczowe funkcje swojego pierwowzoru. 

Dzięki AstroMedia każdy może sam odtworzyć słynne 
wynalazki i cieszyć się nimi na własnym biurku, a samodzielna 
budowa pozwala lepiej zrozumieć zasadę ich działania. 

AstroMedia – zbuduj, żeby zrozumieć. 
 
AstroMedia GmbH 
Dortmunder Str. 98-100 
45731 Waltrop 
telefon: +49 2309 96929-71  
faks : +49 2309 96929-21  
email: info@astromedia-verlag.de 
www.astromedia-verlag.com 

 

Zastrzeżenia: 

Zestawy konstrukcyjne AstroMedia oraz inne akcesoria są 
przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia. 

AstroMedia nie są zabawkami w myśl dyrektywy o 
zabawkach!  

 
Wskazówki dotyczące montażu: 
Sprzedawane zestawy przeznaczone są do samodzielnej 
budowy, która wymaga zręczności i kunsztu rzemieślniczego.  
Niezbędne są odpowiednie narzędzia (m.in. nożyczki, nóż, klej, 
blat roboczy), które nie znajdują się w sprzedawanych 
zestawach.  
Udział dzieci wymaga pomocy i nadzoru osób dorosłych. 
Do dobrej zabawy i otrzymania udanej konstrukcji 
niezbędnymi są czas, cierpliwość i chęć do pracy! 

 
Dystrybutor w Polsce: 
www.sklep-AstroMedia.pl 
Łukasz Orliński 
ul.Chudoby 8/9 
44-100 Gliwice 
email: info@sklep-AstroMedia.pl 
tel: +48 662 890 491 
NIP: 6341862071 
 

mailto:info@astromedia-verlag.de
http://www.sklep-astromedia.pl/
mailto:info@sklep-AstroMedia.pl
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Silnik Stirlinga AstroMedia 
art. nr 228.STM 

Na początku XX w. na świecie działało około 250 000 silników Stirlinga 

napędzając wentylatory biurkowe, pompy wody, małe pojazdy oraz 

dostarczając energię mechaniczną do gospodarstw domowych i warsztatów.  

Silniki spalinowe oraz elektryczne wyparły silniki Stirlinga z powszechnego 

użycia, jednak te nieskomplikowane i ciche silniki znowu stają się interesujące.  

Dzisiaj silniki Stirlinga można spotkać np. jako cichy napęd w łodziach 

podwodnych czy w prototypowych konstrukcjach sond kosmicznych. 

Postawiony na kubku gorącej herbaty silnik Stirlinga z zestawu AstroMedia 

może chodzić nawet godzinę, a postawiony na bryle lodu jeszcze dłużej.  

Solidna pięknie lakierowana tektura plus precyzyjnie wykonane akcesoria 

pozwolą Ci zbudować ten fascynujący silnik, by potem razem z całą rodziną 

podziwiać go w działaniu.  

Rozmiar po złożeniu: ok. 160 x 126 x 126 mm 

W skład zestawu wchodzi: 

 4 arkusze lakierowanego kartonu 0,5 mm zawierających elementy do 

budowy silnika. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania. 

 2 laserowo wycinane arkusze aluminium o średnicy ok. 126 mm do 

budowy głównego cylindra 

 2 paski folii PVC grubości 0,5 mm do budowy głównego cylindra 

 dwie mosiężne i jedna silikonowa rurka 

 1 lateksowa rękawiczka 

 dysk pianki 113x8mm do budowy tłoka 

 4 elementy z odpowiednio ukształtowanego drutu 

 4 duże i 8 małych tarcz łożyskowych z PCV 

  polskojęzyczna instrukcja.
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Sfera Armilarna - Domowe planetarium AstroMedia 
art. nr 212.TPL 

Sfera Armilarna to klasyczny przyrząd astronomiczny, obrazujący ruch ciał 

niebieskich na nieboskłonie. Znany i wykorzystywany od starożytności 

obowiązkowy rekwizyt astronoma widoczny na każdym pomniku Kopernika, 

który w jego centrum umieścił Słońce zamiast Ziemi.  

Ten zestaw do samodzielnej budowy klasycznej sfery armilarnej pozwoli Ci 

zobaczyć i zrozumieć m. in. pozorny ruch Słońca, księżyca, planet i gwiazd 

stałych dookoła Ziemi. Będziesz mógł dokonać symulacji dla każdego dnia roku i 

każdego punktu na Ziemi.  

Główne funkcjonalności:  

- ruchomy południk obrazujący wszystkie szerokości geograficzne.  

- ekliptyka z naniesionymi datami, znakami zodiaku i konstelacjami. 

- równik z naniesioną podziałką godzin, czasami trwania zmierzchu i świtu. 

- orbita księżyca z ruchomymi węzłami i wskaźnikami zaćmień. 

Sfera Armilarna to nie tylko instrument dydaktyczny ale również piękny i 

dekoracyjny model.  

Wymiary po złożeniu: wysokość 34 cm; średnica 33 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 16 arkuszy sztancowanego kartonu o grubości 0,65 mm. Sztancowanie 
pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności wycinania. 

 3 drewniane osie, 150 x 2,5 mm (oś niebieska, 1 rezerwa) 
 3 krążki z PVC, ø 8 x 2,7 mm, 0,5 mm grubości (łożyska sfery niebieskiej , 

1 rezerwa) 
 2 drewniane półkule, ø 25 mm, z otworem 2,5 mm (kula centralna- 

Ziemia) 
 4 metalowe szpilki, 13 x 1,25 mm (uchwyty ekliptyki) 
 2 kule z gumy piankowej, ø 20 mm ze szczeliną (Słońce i Księżyc) 
 kul  z gumy piankowej, ø  13 mm ze szczeliną (Merkury, Wenus, Mars, 

Jowisz i Saturn) 
 polskojęzyczna instrukcja 
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Silnik Nitinol AstroMedia 

art. nr 463.NTM 

Sercem tego niezwykłego silnika termicznego jest cienki pierścień drutu z 

Nitinolu (0,3 mm), a do jego uruchomienia wystarczy trochę ciepłej wody. 

Nitinol to stop niklu i tytanu, który ma wyjątkowe właściwości: w niskich 

temperaturach jest miękki i giętki, ale gdy zostanie podgrzany natychmiast staje 

się twardy i elastyczny. Gdy temperatura ponownie spadnie, powraca do swojej 

giętkiej i miękkiej formy. W silniku Nitinol AstroMedia część drutu owinięta 

wokół koła napędowego zanurzona jest w ciepłej wodzie, gdzie pod wpływem 

temperatury drut prostuje się wychodząc z wody po czym ochładza się i znowu 

staje się elastyczny. W tym samym czasie nowy kawałek drutu jest wciągany do 

wody i proces rozpoczyna się ponownie, prowadząc do stałego obrotu koła. 

 

Zestaw AstroMedia jest pierwszym masowo produkowanym silnikiem tego typu 

na świecie. Każdy zainteresowany inżynierią i fizyką będzie nim zafascynowany. 

Fantastyczny model i świetny prezent!  

Rozmiar po złożeniu: ok. 140 x 166 x 213 mm 

W skład zestawu wchodzi: 

 6 arkuszy lakierowanego kartonu 0,5 mm zawierających elementy do 

budowy silnika. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania. 

 pętla z drutu NItinol Ø 0,3 mm 

 6 tarcz łożyskowych z 1mm PCV; 12 podkładek z 0,5 mm nylonu;  2 ośki 

aluminiowe;  ośka drewniana;  rurka silikonowa;  koło jezdne i koło 

napędowe 

  polskojęzyczna instrukcja. 
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Maszyna elektrostatyczna AstroMedia 

art. nr 469.WIM 

Maszyna Wimshursta to klasyczny generator wysokiego napięcia wytwarzający 

prąd do Twoich bezpiecznych eksperymentów! Dla wielu osób maszyna ta jest 

najbardziej żywym wspomnieniem szkolnych zajęć z fizyki. Każdy jest 

zafascynowany trzaskającymi błyskawicami, które pojawiają się pomiędzy 

elektrodami podczas obracania korbą. 

Dwie przeciwbieżne tarcze akrylowe z aluminiowymi segmentami wytwarzają 

elektryczność statyczną do 70 000 woltów, która jest przechowywana w dwóch 

butelkach lejdejskich, których pojemność jest ograniczona, tak że wytworzona 

energia elektryczna jest całkowicie nieszkodliwa. 

Fantastyczny zestaw dzięki któremu nie tylko zobaczysz  wyładowania 

elektryczna na swoim biurku, ale również będziesz mógł wykonać szereg 

eksperymentów z elektrycznością statyczną . 

Wymiary po złożeniu: 24x16x27 cm 

W skład zestawu wchodzą: 

 8 arkuszy sztancowanego kartonu, 0,5 mm 

 2 arkuszy sztancowanego kartonu, 0,65 mm 

 1 arkusz sztancowanego i lakierowanego papieru, 0,22 mm 

 1 wstępnie wycięty arkusz samoprzylepnej folii aluminiowej na segmenty, elektrody i taśmy przewodzące  

 2 elektrody kolektora ładunków ze stali sprężynowej, ø 2,5 mm 

 4 gwoździe ø 2,5 x 30 mm (elektrody neutralizatora) 

 1 listwa zaciskowa, 6-biegunowa (uchwyt szczotkek zbierających) 

 1 ocynowany drut miedziany, ø 0,75 mm2, długość 150 mm (szczotki zbierające)  

 2 perforowane krążki korkowe, ø 19,5 x 4 mm, 5 mm grubości (uchwyt elektrod sferycznych) 

 5 tarcz PCV, ø 20 x 6 mm, 1 mm grubości (łożyska wału napędowego i osi) 

 2 dyski akrylowe ø 210 x 6 mm, grubość 2 mm (tarcze segmentowe) 

 1 element akrylowy 190 x 20 mm, grubość 4 mm (izolacyjna belka poprzeczna) 

 2 aluminiowe rurki. ø 6 x 4 mm, długość 84 mm i 127 mm (oś i wał napędowy) 

 1 pręt gwintowany M4, długość 106mm (mocowanie osi) 

 4 podkładki, ø 15 x 4,3 mm (montaż osi) 

 2 nakrętki M4, (montaż osi) 

 2 drewniane kulki, przewiercone, ø 20 x 5,3 mm (elektrody sferyczne); 2 drewniane kulki, półwiercone, ø 20 x 5,3 mm (izolowane 

uchwyty); 4 drewniane kulki, półwiercone, ø 10 x 5,3 mm (sferyczne elektrody) 

 1 drewniany pręt, ø 5 mm, długość 40 mm (korba); 2 drewniane pręty, ø 5 mm, długość 180 mm (pręty elektrodowe); 2 drewniane 

pręty, ø 5 mm, długość 45 mm (czopy elektrody) 

 1 czarna rurka termokurczliwa, ø 6,4 mm, długość 140 mm (izolacja prętów elektrod) 

 2 o-ringi ø 4,5 x 2,5 mm (ograniczniki krańcowe wału napędowego) 

 2 sztuki przezroczystej folii PVC, 105 x 297 mm, grubość 0,3 mm (butelki lejdejskie) 

 2 gumki ø 100 x 3 mm (pasy napędowe) 

 polskojęzycza instrukcja 
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Projektor Słoneczny AstroMedia 

art. nr 227.SPR 

To poręczne urządzenie wyświetla obraz słońca w wygodny i bezpieczny 

sposób w postaci dysku o średnicy 55 do 75 mm. Układ optyczny składa się z 

szklanej, dwuwarstwowej soczewki achromatycznej (Ø 30 mm, f = 250 mm), 2 

wypukłych luster i jednego płaskiego lustra. Projektor słoneczny może być 

pochylony od 0 ° do 90 °, a dwie podziałki pozwalają na określenie wysokości 

Słońca..  

 

Wymiary po złożeniu: 20x20x25 cm 

 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 8 arkuszy lakierowanego, sztancowanego kartonu zawierający elementy 

do budowy projektora. 

 Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez wycinania. 

 1 achromatyczna szklana soczewka OPTI Media 569.OAL,  śr. 30 mm, f = 

250 mm 

 2 wypukłe lusterka średnicy 16.5 mm, f = -10.2 i -14.0 

 1 płaskie lusterko akrylowe 54 x 90 mm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Peryskop  AstroMedia 

art. nr 415.PER 

Polemoskop - pierwowzór peryskopu - został wynaleziony przez Jana 

Heweliusza. Używano go na polu bitwy do obserwacji przeciwnika zza 

przeszkód terenowych samemu pozostając w ukryciu. Peryskop AstroMedia 

umożliwi ci wyglądanie zza muru, rogu budynku lub nad głowami tłumi.  

Z tego zestawu zbudujesz płynnie wysuwany peryskop który przesunie twoje 

oczy o 40 cm w górę.  

Solidny katon z atrakcyjnym zdobieniem. Wstępnie wycięte elementy nie 

wymagają wycinania. Nietłukące lusterka ze stali nierdzewnej. 

 

Wymiary po złożeniu: 5,5 x 12,5 x 32-50 cm. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 2 arkusze lakierowanego, sztancowanego kartonu zawierający elementy 

do budowy peryskopu. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów 

bez wycinania 

 2 nietłukące się lusterka ze stali nierdzewnej 

 polskojęzyczna instrukcja 

 

 



9 
 

Zegar – kompas słoneczny  AstroMedia 
art. nr 211.KSU 

Zestaw do budowy podwójnego zegara słonecznego, który  pokazując czas za 

pomoca dwóch różnych systemów pozwala na odczyt godziny oraz kierunków 

świata, bez użycia igły magnetycznej !  

Ten zegar to połączenie typowego zegara słonecznego z zegarem typu analemma Dzięi 

temu po ustawieniu na zegarze analemma prawidłowej daty, oba zegary słoneczne 

będą wskazywać dokładnie ten sam czas, a oś zegara będzie skierowana dokładnie na 

południe. Ten wynalazek zegara sprawia, że kompas nie jest już potrzebny. 

 

Zegary słoneczne tego typu były rzadkie i kosztowne, gdyż musiały być produkowane 

specjalnie na określoną szerokość geograficzną, a ich dokładność spadała wraz z 

szerokością geograficzną. Zagar AstroMedia, dzięki pochylnej tarczy znacznie 

zredukował tą niedogodność.  

Wymiary po złożeniu:  17 cm x 13,5 cm x 13,5 cm 

W skład zestawu wchodzą: 

 4  arkusze kartonu zawierającego elementy do budowy zegara.  Wymaga 
samodzielnego wycinania.   

 polskojęzyczna instrukcja 
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Wielka kopuła gwieździstego nieba AstroMedia 
art. nr 201.GST 

Zestaw do budowy trójwymiarowej mapy nieba. Prawdziwego domowego 

planetarium.  

W odróżnieniu od szeroko dostępnych płaskich map nieba Wielka Kopuła 

Gwieździstego Nieba AstroMedia ukazuje niemal pozbawione zniekształceń 

odwzorowane w dużej skali nocne niebo z wszystkimi widocznymi na nim 

gwiazdami i gwiazdozbiorami oraz umieszczonymi na krawędzi mapy datami i 

czasami pozwalającymi na szybkie i łatwe zlokalizowania gwiazd na niebie. 

Dzięki specjalnemu drukowi  po oświetleniu ich lampą UV (np. testerem 

banknotów) gwiazdy świecą w ciemności,  

Wymiary po złożeniu:  średnica 52 cm 

W skład zestawu wchodzą: 

 12 arkuszy niebieskiego kartonu zawierającego elementy do budowy 
mapy.  Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez wycinania. 

 2 arkusze szarego kartonu do wzmocnienia konstrukcji.  Sztancowanie 

pozwala na wyjęcie elementów bez wycinania.  

 opisy gwiazd, gwiazdozbiorów i opis budowy wyłącznie w języku 

niemieckim. 
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Tajemnice Kosmosu wg Keplera AstroMedia 
art. nr 214.KPL 

Pierwsze wielkie dzieło Keplera Mysterium Cosmographicum (1596) jest 

entuzjastycznym  wkładem do teorii Kopernika. Z umieszczonym centralnie 

Słońcem orbity planetarne są tu przedstawione na bazie pięciu brył 

platońskich: ośmiościanu, dwudziestościanu, dwunastościanu, 

czworościanu i sześcianu. Dzięki swoim nietypowym spekulacjom opartym 

na ideach symetrii i harmonii Kepler stał się sławny jeszcze przed 

ogłoszeniem swoich praw ruchu planet.  

Model precyzyjnie odwzorowuje  w przestrzeni idee Keplera przedstawioną 

na słynnej grafice z Mysterium Cosmographicum .  

Wymiary po złożeniu:  20 x 21,5 cm. 

W skład zestawu wchodzą: 

 4 arkusze lakierowanego kartonu zawierające elementy do budowy 
modelu.  Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania.  

 polskojęzyczna instrukcja w przygotowaniu. 
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Duży cyfrowy zegar słoneczny AstroMedia 

art. nr 215.GDS 

Zestaw do budowy zegara słonecznego.  

Samodzielna budowa zegara jest doskonałym pretekstem do poznania 

podstawowych pojęć związanych z czasem. 

Zegar słoneczny AstroMedia pokazuje czas za pomocą cyfr rzucanych przez 

słońce na powierzchnie obrotowego cyferblatu. Pomysłowa budowa umożliwia 

odczyt nie tylko prawdziwego czasu słonecznego, ale również czasu 

lokalnego/strefowego w wersji letniej i zimowej i to z dokładnością rzędu 5 

minut!   

Możliwość dostosowania do wszystkich lokalizacji pomiędzy Oslo i Kairem. 

Całość zrobiona z lakierowanego kartonu nadającego zegarowi elegancki 

wygląd. 

Wymiary po złożeniu: 19 x 12 x 16 cm 

W skład zestawu wchodzą: 

 4 arkusze lakierowanego kartonu zawierające elementy do budowy 

zegara.  Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności 

wycinania. 

 1 perforowany pasek godzin, 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Pseudoskop AstroMedia  
art. nr 421.PSK 

Pseudoskop do urządzenie dające złudzenie optyczne 3d. Zamieniając miejscami 

obrazy trafiające do lewego i prawego oka gra z postrzeganą przez nas głębią 

ostrości.  

Ten pomysłowy instrument skonstruowany po raz pierwszy 180 lat temu przez 

Wheatstona zamienia obrazy widziane lewym i prawym okiem powodując 

zdumiewające efekty wizualne. Z jednej strony pozwoliło to udowodnić 

Wheatstonowi, że trójwymiarowe widzenie jest spowodowane faktem, iż każde 

z oczu widzi trochę inny obraz. Z drugiej strony fakt iż pomimo 

zniekształcającego działania pseudoskopu oglądane za jego pośrednictwem 

twarze pozostają niezmienione każe się zastanowić co jest iluzją – prawdziwa 

twarz, czy zniekształcony bukiet kwiatów.  Ale to już inna opowieść.  

Wymiary po złożeniu: wysokość 29 cm x 8 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 4 arkusze lakierowanej i sztancowanej tektury 0,5 mm. Sztancowanie 

pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności wycinania 

 2 szklane lustra, 22 x 22 x 1,3 mm 

 2 lustra akrylowe o wymiarach 55 x 110 x 2 mm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Model Układu Słonecznego AstroMedia 
art. nr 229.KOP 

Model do samodzielnej budowy AstroMedia * Copernicus Planetarium  

kontynuuje tradycje mechanicznych, napędzanych korbką planetariów, które 

można zobaczyć w wybranych muzeach jako arcydzieła zegarmistrzostwa i 

inżynierii precyzyjnej. Prosty napęd oparty na paskach napędowych, solidna 

tektura i przystępna cena zestawu sprawiają, że urządzenie to jest dostępnym 

dla każdego funkcjonującym modelem naszego układu słonecznego. Model 

Układu Słonecznego AstroMedia * Copernicus Planetarium jest użytecznym 

narzędziem edukacyjnym do wyjaśnienia dobrze znanych zjawisk 

doświadczanych na Ziemi i rzutujących na nasze postrzeganie Układu 

Słonecznego (pory roku, znaki zodiaku, fazy księżyca, fazy Wenus, koniungcje 

planet i inne)      

Wymiary po złożeniu: wysokość 295mm; średnica 290 mm 

W skład zestawu wchodzi: 

  sztancowane arkusze formatu A4: 6 arkuszy niezadrukowanego szarego 

kartonu, 12 arkuszy lakierowanego kartonu,  1 arkusz zadrukowanego 

papieru  

 tekturowe rurki (osie i wały): 4 szt. (różne wymiary) 

 drewniane kołeczki (osie i wały): 5 szt. (różne wymiary) 

 plastikowe tarcze łożyskowe : 16 szt. (różne wymiary) 

 szpilki ze stali (montaż Księżyca i planet): 4 szt. 1 x 43,5 mm. 

 kule drewniane (księżyc i planety): 4 szt. . (różne wymiary) 

  rurka mosiężna (łożysko osi Ziemi): 1 szt. 1,5 mm x 1,1 ; 10 mm. 

 magnes neodymowy (napęd Ziemi): jedna szt.  15 x 2,5 mm. 

 rurka silikonowa (napęd Ziemi): 1 szt. 2,8 mm x 0.8 mm x 12 mm. 

 paski napędowe z gumy NBR: jedna szt. średnica 4 mm, 5 szt. 2 mm. 

 magnesy ferrytowe (montaż Słońca): 2 szt. 8 mm śr. x 4 mm 

 kula LED (Słońce) 45 mm śr. 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Sekstant AstroMedia 
art. nr 825.SXT 

Zbuduj samemu lub wspólnie z rodziną klasyczny instrument nawigacyjny 

używany do mierzenia wysokości m.in. ciał niebieskich i wykreślania pozycji na 

mapie. 

Sekstant AstroMedia, jest w pełni funkcjonalnym urządzeniem pozwalającym na 

pomiary z dokładnością do 5-10 minut kątowych. Poszukaj kursu 

astronawigacji i poczuj się jak XVIII wieczny odkrywca !  

 

W skład zestawu wchodzi: 

 2 arkusze lakierowanego 1 mm kartonu zawierające elementy do 

budowy sekstantu. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania  

 2 nietłukące się lusterka ze stali nierdzewnej 

 filtr słoneczny 

 polskojęzyczna instrukcja 

 

 

 

 

Zalecane akcesoria dodatkowe: Sztuczny horyzont AstroMedia (umożliwia 

pomiar wysokości ciał niebieskich w miejscach gdzie widoczność horyzontu jest 

utrudniona)  art. nr 207.KHZ
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Sztuczny horyzont AstroMedia 
art. nr 207.KHZ 

Uzupełniające akcesorium do sekstantu AstroMedia. Umożliwia pomiar 

wysokości ciał niebieskich w miejscach gdzie widoczność horyzontu jest 

niemożliwa bądź utrudniona. 

 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz lakierowanego kartonu zawierający elementy do budowy 

sztucznego horyzontu. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania . 

 1 nietłukące się lusterko ze stali nierdzewnej. 

 1 poziomica 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Camera Obscura AstroMedia 
art. nr 419.COB 

Współczesne aparaty fotograficzne czy kamery mają wspólnego przodka: 

Camera Obscura. W swoim najprostszym wydaniu to kamera otworkowa gdzie 

wpadające przez małą dziurkę do zaciemnionego pokoju światło pada na 

przeciwległą ścianę, gdzie możemy zobaczyć odwrócony obraz tego co na 

zewnątrz. W wersji przenośnej obraz jest wyświetlany na ekranie, a pokój 

zastępuje wyczernione pudełko.  

Od XVI wieku dzięki zastosowaniu soczewki, że obraz w Camera Obscura stał się 

znacznie jaśniejszy, a około 1750 roku malarze, jak np. Canaletto 

wykorzystywali Camera Obscura  do szkicowania perfekcyjnych perspektyw 

swoich słynnych pejzaży miejskich. Później szkicownik zastąpiła klisza 

fotograficzna.  

Ta  wytrzymała i piękna Camera Obscura, podobnie jak ta której używał 

Canaletto wyposażona jest w jasną soczewkę i lustro, które odwraca obraz i 

rzuca go na przezroczysty blat o wymiarach 16 x 16 cm gdzie można go nie 

tylko oglądać, ale także do naszkicować. 

Wymiary po złożeniu: 280 x 190 x 190 mm. 

W skład zestawu wchodzi: 

 4 arkusze sztancowanego kartonu  0,65 mm;  4 arkusze sztancowanego 

kartonu   0,35 mm; Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania. 

 1 soczewka akrylowa, średnica 62 mm, f = 275 mm 

 1 lustro akrylowe, 188,5 x 188,5 x 2 mm 

  1 przezroczysty ekran z tworzywa sztucznego, 190 x 190 mm 

 3 kawałki kalki, 160 x 160 mm 

 polskojęzyczna instrukcja  
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Magiczna latarnia AstroMedia 
art. nr 222.LMC 

Elegancka replika jednej z „magicznych latarni”, które wyświetlając obraz na 

ekranie wywierały ogromny wpływ na publiczność od XVII wieku do początku 

ery kinowej. Niegdysiejszy przebój targowisk, salonów i dziecięcych pokoi ! 

 

Zestaw do budowy w pełni funkcjonalnego kartonowego modelu rzutnika z 

elektrycznym oświetleniem o eleganckim złotym wykończeniu.  Możliwe 

również  wyświetlanie własnych zdjęć.  

W skład zestawu wchodzą: 

 6 arkuszy lakierowanego kartonu zawierające elementy do budowy 

projektora.  Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania. 

 1 arkusz czarnego papieru, 

 3 akrylowe soczewki (f=+103mm) 

 1 pojemnik na 4 baterie (baterie AA – do kupienia osobno) 

 przewód 80cm 

 1 lampka rowerowa (6V), oprawka, odbłyśnik,  

 1 pasek z przeźroczami (Wilhelma Buscha "Inteligentny szczur".) 

 1 pusty pasek z przeźroczami 

  polskojęzyczna instrukcja 
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Teleskop Zwierciadlany Newtona AstroMedia 
art. nr 806.NST 

Zestaw dzięki któremu zbudujesz teleskop Newtona na montażu azymutalnym 

wraz z kompletem dwóch wymiennych okularów. Teleskop jest w pełni 

funkcjonalnym urządzeniem wzorowanym na teleskopie zbudowanym przez 

Newtona w XVII w. Umożliwia obserwacje z 16 i 30 krotnym powiększeniem.  

Wymiary po złożeniu około 45x16x28cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 9 arkuszy lakierowanego kartonu zawierającego elementy do budowy 

teleskopu. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

konieczności wycinania. 

 lustro główne BAADER średnica 70 mm i ogniskowa  450 mm; lustro 

wtórne 15.5x22mm 

 pięć soczewek akrylowych 

 polskojęzyczna instrukcja 

 

 

 

 

 

Zalecane akcesoria dodatkowe: Filtr słoneczny AstroMedia (niezbędny do 

obserwacji Słońca) art. nr 210.NSF 
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Teleskop Galileusza AstroMedia;  replika teleskopu 

przeznaczonego dla Cosimo II de’ Medici  
art. nr 232.HGT 

Zbuduj piękną replikę jedynego zachowanego teleskopu, który wyszedł spod 

ręki Galileusza. Być może właśnie takim teleskopem Galileo Galilei jako 

pierwszy zobaczył kratery na Księżycu czy krążące dookoła Jowisza „gwiazdy 

medycejskie” czyli cztery galileuszowe księżyce Jowisza). 

Gotowy teleskop będzie nie tylko ciekawym narzędziem edukacyjnym dzięki, 

któremu będziesz mógł powtórzyć obserwacje Galileusza, ale również 

niebanalną ozdobą Twojego pokoju. Imponujące wymiary (78 cm) i lakierowany 

karton którego wzór nawiązuje do zdobionego złotem i skórą oryginału sprawi, 

przyciągnie uwagę każdego gościa.  

Długość po złożeniu 78 cm. Powiększenie 12 razy. 

W skład zestawu wchodzą: 

  6 arkuszy lakierowanego kartonu 0,3 mm zawierających elementy do 
budowy teleskopu. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 
konieczności wycinania. 

 1 szklana płasko-wypukła soczewka, Ø 42 mm, ogniskowa 780 mm, 
 1 szklana płasko-wklęsła soczewka, Ø 25 mm, ogniskowa 65 mm,  
  polskojęzyczna instrukcja 
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Maszyna Parowa AstroMedia 
art. nr 429.DMS 

Zestaw dzięki któremu zbudujesz prawdziwą działającą maszynę parową z 

kartonu!  

Para jest wytwarzana w aluminiowym kotle ogrzewanym pięcioma świeczkami 

„tealight”, bezpiecznie zamkniętymi w drucianej kotłowni. System pary jest 

oddzielony od kartonowej konstrukcji co zapewnia jej trwałość, a kluczowe 

elementy są dodatkowo osłonięte albuminową folią.   Gotowy silnik może 

poruszać np. karuzelę (do nabycia jako osobny zestaw) przez prawie godzinę.  

 

Orientacyjny czas budowy: 20- 30 godzin.   

Wymiary po złożeniu: około 300 mm x 210 mm x 210 mm 

W skład zestawu wchodzi: 

 2 sztancowane arkusze tektury 0,5 mm; 4 sztancowane arkusze tektury 

0,4 mm; 2 drukowane, niesztancowane arkusze tektury 

 1 twarda płyta 6 x 210 x 297 mm 

 1 arkusz aluminium 0,18 mm 

 1 aluminiowa puszka z przykręcaną pokrywą,  

 1 ocynkowana siatka druciana, 220x330mm  

 5 części ze stali fi 1,5 mm: wał korbowy, uchwyt zaworu, oś 40 mm, 2 

osie 27 mm 

 15 dysków d1,5 x D15mm z 1mm PVC 

 1 rura silikonowa d0.8 x D2.8 x 110mm,  1 rura silikonowa 275 mm 

 1 plastikowa rękawica, 3 patyczki higieniczne, 2 strzykawki 2 ml i 10 ml 

 1 magnes d6 x D15 x H10mm, 1 piankowa uszczelka 2,5 cm,   

 1 ocynkowana podkładka, d8.4 x D16mm,  

 2 x 2 pierścienie O-ring D6.5mm i D8.5mm 

 1 szablon kotłowni, 1 szablon dla blachy aluminiowej 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Karuzela Diabelskie Koło  AstroMedia 
art. nr 435.DMR  

 

Karuzela napędzana Silnikiem Parowym AstroMedia.   

Diabelskie koło AstroMedia nawiązuje do obecnych w bogatych domach XIX 

wiecznych zabawek napędzanych silnikiem parowym .  Diabelskie Koło zostało 

oryginalnie zaprojektowane by być napędzanym za pomocą Silnika Parowego 

AstroMedia, ale może być napędzane również innymi silnikami AstroMedia.   

Czas budowy 5-6 godzin. 

Wymiary po złożeniu: średnica koła około 30 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 4 arkusze sztancowanej i lakierowanej tektury 0,5 mm. 
Sztancowanie pozwala na użycie elementów bez wycinania. 

 1 arkusz sztancowanej tektury 0,4 mm 

 1 oś ze stali sprężynowej o wymiarach 100 mm x 1,5 mm 

 2 dyski d1.5mm x D15mm wykonane z 1 mm PVC 

 1 rura silikonowa d0.8mm x D2.8mm x 15mm 

 8 wykałaczek 
 14 o-ringów1.5mm x 1mm 
 2 gumki 2 x 270 mm, Ø172 mm 
 1 polskojęzyczna instrukcja 
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Odwracające okulary AstroMedia 
art. nr 579.UBR 

 

Odwracające okulary pozwalają na oglądanie świata do góry nogami! Plastikowe 

gogle są wyposażone w dwa pryzmaty Dove, które odwracają widziany przez 

nie obraz. 

Zestaw zawiera lekkie, plastikowe gogle, dwa uchwyty pryzmatyczne wykonane 

z płyty MDF, dwa wysokiej jakości pryzmaty Dove, dające obraz o wymiarach 

35x20 mm, oraz niewielki pilnik do wygładzania krawędzi. 

 

Zawartość zestawu: 

 1 sztuka gogli z gwintowanymi pierścieniami do przytwierdzenia 

pryzmatów (dwa z czterech pierścieni są zapasowe) 

 2 pryzmaty OptiMedia Dove 

 2 pierścienie montażowe MDF do pryzmatów 

 pilniczek 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Teleskop słoneczny AstroMedia 
art. nr 234.STL 

Jak bezpiecznie obserwować słońce ? Najprościej i najtaniej za pomocą 

teleskopu słonecznego AstroMedia! 

Za pomocą tego zestawu możesz zbudować mały teleskop z 6,5-krotnym 

powiększeniem.  Jest to znany już mały teleskop Galileusza (A*M art. nr 

112.GAL) uzupełniony o oryginalny filtr przeciwsłoneczny BAADER, dzięki 

któremu będziesz mógł prowadzić bezpieczną obserwację słońca i szukać na 

jego powierzchni  okresowo pojawiających się plam, a także zaćmień*. 

Instrukcja podpowie Ci również, jak za pomocą zbudowanego teleskopu 

wyświetlić obraz słońca na kartce papieru jako 5 centymetrowy jasny dysk i 

cieszyć się obserwacjami w większym gronie.  

Oczywiście po zdjęciu filtra słonecznego dalej możesz używać teleskopu do  

obserwacji natury lub gwiazd. 

 

*- Najbliższe zaćmienie słońca 20 czerwca 2021. Przygotuj się już teraz ! 

Wymiary po złożeniu:  średnica ok. 4 cm; długość ok. 23 cm 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz lakierowanego kartonu zawierający elementy do budowy 

teleskopu.  

Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności 

wycinania. 

 1 arkusz folii  BAADER AstroSolar filter  

 2 soczewki akrylowe OptiMedia nr 1 ( f = -35 mm) oraz nr 8 (f +225 

mm) 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Złoty cyrkiel AstroMedia 
art. nr 465.GZK 

 

Złoty cyrkiel nie jest wcale złoty. Jego nazwa pochodzi od złotego podziału 

odcinka (złotej/boskiej proporcji) czyli podziału, który od starożytności jest 

uznawany za najładniejszy i na której to proporcji opiera się wiele rozwiązań, 

nie tylko estetycznych. 

Zestaw do budowy wytrzymałego kartonowego cyrkla zakończonego trzema 

drewnianymi szpikulcami. Złoty cyrkiel posiada trzy nóżki, które dopasowują 

się w ten sposób , aby automatycznie podzielić mierzony odcinek w złotej 

proporcji.  

Wielkość po złożeniu: 20 cm 

Zawartość zestawu: 

 2 arkusze lakierowanego, sztancowanego kartonu zawierający elementy 

do budowy cyrkla. Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez 

wycinania. 

 4 śruby 5x6 mm 

 3 drewniane szpilki 2 mm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Luneta hydraulika AstroMedia 
art. nr 240.BTL 

W odpowiedzi na wielkie zainteresowaniem obserwacjami nieba w ogłoszonym 

Międzynarodowym Rokiem Astronomii roku 2009 gdzie  setki tysięcy ludzi 

odkrywało dla siebie kratery księżycowe, księżyce Jowisza i wiele innych 

obiektów  powstało dużo konstrukcji  teleskopów, łączących wysoką jakość 

optyczną  z więcej niż przystępną ceną. Tak jest i w przypadku tego teleskopu 

zwanego „Lunetą hydraulika”. 

Oprócz najwyższej klasy soczewek, szczegółowej instrukcji i innych akcesoriów 

otrzymasz listę zakupów do zrealizowania w sklepie z narzędziami. Dzięki 

nabytym elementom (całość ok. 25 zl) własnoręcznie wykonasz wytrzymały 

teleskop astronomiczny dający ostry, czysty obraz o 30 krotnym powiększeniu. 

Jak we wszystkich konstrukcjach tego typu obraz jest odwrócony, co jednakże 

nie przeszkadza w obserwacji nieba. 

Otrzymujesz zestaw (bez rur), wraz z soczewkami, mocowaniem okularu i 

adapterem do statywu fotograficznego (bez statywu). 

 

Rozmiar po złożeniu: długość około  53 cm  

W skład zestawu wchodzą: 
 

 1 achromatyczna soczewka, średnica 40 mm, ogniskowa 450 mm 
 2 achromatyczne soczewki, średnica 15 mm, ogniskowa 26,5 mm, do 

budowy okularu Plössla o ogniskowej 15 mm 

  polskojęzyczna instrukcja 
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Egipski łokieć królewski AstroMedia 
art. nr 680.AKE 

 

Od samego początku 5000 lat temu królewski łokieć odegrał dużą rolę w 

kulturze starożytnego Egiptu będąc jednym z pierwszych wzorców miar. 

Wymiary praktycznie każdego egipskiego zabytku bądź eksponatu są wyrażone 

w ułamkach lub wielokrotnościach egipskiego łokcia królewskiego. Pięknie 

wykonane, pozłacane wzorce łokcia darami dla świątyń bądź chowane razem z 

nobliwymi zmarłymi. Na przykład sześć drewnianych wzorców królewskiego 

łokcia znaleziono w grobie Tutanchamona. 

Ta starannie zaprojektowana replika łokcia z grobu Amenemopa, urzędnika 

króla Horemheba, pozwala ci dotknąć starożytnej historii! Hieroglify podziałów 

(palec, ręka, pięść, rozpiętość, ramię itp.) są łatwo rozpoznawane, a 

centymetrowe i calowe skale na dole pozwalają na ciekawe porównania z 

współczesną skalą. 

Wymiary po złożeniu: 523 x 42 x 20 mm 

 

Zestaw zawiera: 

 dwa arkusze lakierowanego sztancowanego kartonu.  

 Sztancowanie pozwala na wyjęcie części bez wycinania. 
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polskojęzyczną instrukcjęZegar słoneczny Regiomontanus 

art nr 224.RMU 

 

Zegar ten został wynaleziony w XV wieku przez Johannesa Regiomontanusa, 

słynnego astronoma i matematyka z Królewca w Dolnej Frankonii. Zegar 

słoneczny Regiomontanus to jeden z najbardziej pomysłowych zegarów 

słonecznych, jakie wymyślono. W przeciwieństwie do standardowych zegarów 

mierzy on czas w oparciu o wysokość słońca. Pozwala również określić czas 

wschodu i zachodu słońca dla dowolnej daty i dowolnego miejsca, a 

wyrysowany z tyłu zegara kwadrant umożliwia zmierzenie wysokości słońca 

nad horyzontem. Zegar jest wyskalowany dla wszystkich szerokości 

geograficznych między Oslo a Kairem. 

W skład zestawu wchodzi: 

 2 arkusze kartonu. Wymaga samodzielnego wycinania.  

 mosiężny koralik – obciążnik 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Mała kopuła gwiaździstego nieba AstroMedia 
art. nr 101.KST 

Zestaw do budowy trójwymiarowej mapy nieba.  

 

W odróżnieniu od szeroko dostępnych płaskich map nieba kopuły AstroMedia 

dzięki przestrzennej budowie ukazują nocne niebo niemal pozbawione 

zniekształceń.  

Mała kopuła gwieździstego nieba to niewielka  (Ø 21 cm) mapa nieba z 

najważniejszymi  konstelacjami północnej i środkowej Europy.  Znajdujące się 

na mapie daty i czasy ułatwiają znalezienia danej konstelacji.  

Dzięki niewielkim wymiarom pasuje do walizki podróżnej i można ją układać w 

stosy (ważne w pracy z grupami). 

Wymiary po złożeniu:  średnica 21 cm 

W skład zestawu wchodzą: 

 

 3 arkusze kartonu zawierającego elementy do budowy mapy.   

 opisy gwiazd, gwiazdozbiorów i opis budowy wyłącznie w języku 

angielskim/niemieckim 

 instrukcja w języku niemieckim 
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Kwadrant AstroMedia 
art. nr 102.QUA 

Zestaw do budowy kwadrantu którym zmierzysz wysokość gwiazd.  

 

Kwadrant to proste, znane od czasów starożytnych, urządzenie będące 

prekursorem  laski Jakuba i sekstantu. Używane przez dawnych astronomów i 

żeglarzy do pomiarów elewacji gwiazd, wyniesień terenu, wysokość budynków 

itp. Dzięki rurce wziernikowej i  specjalnej skali dokładność pomiaru dochodzi 

do 10 minut kątowych.   

Bardzo łatwy montaż. 

W skład zestawu wchodzi: 

 1 arkusz kartonu zawierającego elementy do budowy kwadrantu. 

 polskojęzyczna instrukcja. 
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 Zegar gwiazdowy - nokturnal  (mały)  AstroMedia 
art. nr 103.STU 

 

Zegar słoneczny w nocy? Ależ tak ! 

Już w renesansie wymyślono zegar dzięki któremu można odczytać czas z ruchu 

gwiazd, a konkretnie z obrotu Wielkiego Wozu dookoła Gwiazdy Polarnej.  

Skonstruuj go dzisiaj i sprawdź czy gwiazdy dalej są tak punktualne jak w 

renesansie. 

Łatwy montaż. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz tektury zawierający elementy do budowy zegara gwiazdowego.  

 polskojęzyczna instrukcja 
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 Zestaw dwóch zegarów słonecznych (1) AstroMedia 
art. nr 104.SU1 

Zestaw do budowy dwóch efektownych zegarów słonecznych. Prosta 

konstrukcja i szybka budowa pozwala cieszyć się efektami pracy już po chwili. 

Budowa zegarów słonecznych i odczyt godzin dadzą okazję do zapoznania się z 

pojęciem stref czasowych i różnicą pomiędzy czasem słonecznym, a 

urzędowym. Łatwy montaż.  

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz tektury zawierający elementy do budowy dwóch zegarów 

słonecznych.  

 polskojęzyczna instrukcja 
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Zestaw dwóch zegarów słonecznych (2) AstroMedia 
art. nr 105.SU2 

Zestaw do budowy dwóch efektownych zegarów słonecznych. Prosta 

konstrukcja i szybka budowa pozwala cieszyć się efektami pracy już po chwili. 

Budowa zegarów słonecznych i odczyt godzin dadzą okazję do zapoznania się z 

pojęciem stref czasowych i różnicą pomiędzy czasem słonecznym, a 

urzędowym. Łatwy montaż. 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz tektury zawierający elementy do budowy dwóch zegarów 

słonecznych.  

 polskojęzyczna instrukcja 
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Laska Jakuba AstroMedia 
art. nr 106.JAK 

Zestaw do budowy laski Jakuba – prekursora sekstantu.  

 

Genialny średniowieczny przyrząd pomiarowy, za pomocą którego już Kolumb 

określał wysokość i odległości kątowe gwiazd, a który w XVIII wieku został 

zastąpiony przez lustrzany sekstans.  

Historycznie dokładna, w pełni funkcjonalna kartonowa replika laski Jakuba 

posiada podłużny pręt z podziałką, na której możesz odczytać odległość kątową 

z dokładnością do minut i 3 poprzeczki w zakresie pomiarowym od 45 ° do 29 ° 

/ 15 ° / 8 °. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 2 arkusze kartonu zawierającego elementy do budowy laski Jakuba. 

 polskojęzyczna instrukcja. 
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Kompas AstroMedia 
art. nr 107.MAG 

Zestaw do budowy prostego kompasu .  

 

Zbuduj prawdziwy kompas z łożyskiem igiełkowym i dużą tarczą „róży 

wiatrów”  (Ø 12 cm).  Sam nie tylko zbudujesz obudowę kompasu, ale również 

namagnesujesz jego igłę !  

Ten kompas jest prostszym, mniejszym bratem naszego Wielkiego Kompasu. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz kartonu zawierający elementy do budowy kompasu. 

 1 igła kompasu 

 magnes trwały do namagnesowania igły   

 polskojęzyczna instrukcja. 
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Kieszonkowy teleskop AstroMedia 
art. nr 110.WTT 

Zestaw do budowy kieszonkowego teleskopu .  

Zbuduj mini-lornetkę niewiele większą od szminki i lekką jak piórko.  

Zestaw do budowy lunety typu Galilei (holenderski) o powiększeniu trzy i pół 

razy.  

Niezastąpiony mały towarzysz Twoich wycieczek.  

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz kartonu zawierający elementy do budowy lunety. 

 1 soczewka  akrylowa OPTI *MEDIA nr 1  

 1 soczewka  akrylowa OPTI *MEDIA nr 6 

 polskojęzyczna instrukcja. 
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Najmniejsza lornetka świata AstroMedia 
art. nr 113.LIL 

Najmniejsza lornetka na świecie ! 

Według  Księgi Rekordów Guinnessa 2000  jest to najmniejsza lornetka na 

świecie !  Po złożeniu jest o połowę mniejsza od karty bankowej i o połowę 

mniejsza od gumki-myszki.  

Najmniejsza lornetka daje pionowy obraz o dwukrotnym powiększeniu, którego 

ostrość jest regulowana za pomocą specjalnego tekturowego mechanizmu.  

Łatwy w montaż.  

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz kartonu zawierający elementy do budowy lornetki. 

 1 soczewka  akrylowa OPTI *MEDIA nr 1  

 1 soczewka  akrylowa OPTI *MEDIA nr 5 

 polskojęzyczna instrukcja. 
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Kieszonkowa mapa nieba AstroMedia  
art. nr 114.DSK 

Klasyczna obrotowa mapa nieba. 

Na tej klasyczna obrotowej mapie nieba odejdziesz położenie wszystkich 

gwiazd i konstelacji widocznych w Europie Środkowej o danej godzinie i dnia 

roku. Obsługa jest bardzo prosta: obracasz dysk mapy aby ustawić porę dnia i 

miesiąc,  a wycięcie pokaże całe widoczne w danej chwili niebo.  

Obrotowa mapa nieba jest idealna do nauczania i pracy grupowej, nie tylko ze 

względu na swą niską cenę i trwały karton. 

Szybki i łatwy montaż.   

Rozmiar gotowej mapy: 20 x 20 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 2 arkusze kartonu zawierający elementy do budowy mapy. 

 instrukcja w języku niemieckim 

 nazwy gwiazd, gwiazdozbiorów i opis budowy wyłącznie  w jęz. 

niemieckim. 
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Symulator ruchu słońca AstroMedia 
art. nr 116.SNG 

Prosty i łatwy do zbudowania symulator ruchy słońca. 

Prosty i łatwy do zbudowania model na którym można zademonstrować ruch 

Słońca na niebie dla każdego miejsca na półkuli północnej i każdego dnia w 

roku. Wystarczy nachylić płaszczyznę na żądaną szerokość geograficzną i 

przesunąć klips reprezentujący Słońce we właściwą datę, a ruchomy łuk pokaże 

ruch Słońca. Można określić miejsca na horyzoncie gdzie Słońce wschodzi i 

zachodzi danego dnia, zrozumieć różnice w długości dnia w lecie i zimie, a także 

zjawiska dnia i nocy polarnej. 

Doskonały , niedrogi zestaw edukacyjny. 

Szybki i łatwy montaż.   

Rozmiar po zmontowaniu: 10,5 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 1 arkusze kartonu zawierający elementy do budowy modelu. 

 1 klips mosiężny reprezentujący Słońce 

 polskojęzyczna instrukcji  
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Okulary-kalejdoskop AstroMedia 
art. nr 274.SPB 

Okulary przez które widzisz jak przez kalejdoskop. 

Okulary są wyposażone w folię multispektralną (układ siatek dyfrakcyjnych) 

powodującą załamanie przechodzącego przezeń światła co daje niecodzienny 

"tęczowy" efekt. 

Ciekawy i niecodzienny efekt niewielkim kosztem. 

  

Uwaga: to nie są okulary słoneczne. Nie patrzeć bezpośrednio w słońce.  

 

W skład zestawu wchodzą: 

 okulary 1 sztuka
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Owadzie okulary AstroMedia 
art. nr 117.FCB 

Zobacz świat oczami owada  

 

Zobacz świat oczami owada.  

Załóż okulary, w których zobaczysz obraz zwielokrotniony 48-krotnie.  

W skład zestawu wchodzi: 

 1 arkusz lakierowanego  kartonu zawierający elementy do montażu 
okularów 

 2 fasetowe soczewki akrylowe 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Filtr słoneczny AstroMedia 
art. nr 210.NSF 

Dodatkowy element wyposażenia Teleskopu zwierciadlanego Newtona 

AstroMedia . 

Filtr słoneczny – niezbędny do bezpiecznych obserwacji słońca.  Filtr wykonany 

z folii BAADER AstroSolar faktor 1:100 000 zapewnia skuteczną ochronę oczu 

podczas obserwacji słonecznych.  

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz sztancowanej tektury zawierający elementy do budowy filtra. 

Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności 

wycinania. 

 folia BAADER AstroSolar faktor 1:100 000 o wymiarach ok. 10x10 cm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Mini kalejdoskop Twinky AstroMedia 

art. nr 276.TWI 

Twinky to najmniejszy kalejdoskop świata.  

Ten hit od AstroMedia ma szanse stać się  przebojem dziecięcych imprez 

urodzinowych również w Polsce ! 

Pięciocentymetrowy pierścień z wytrzymałego kartonu kryje w środku oczko z 

foli multispektralnej.  Każde źródło światła - płomień świecy, lampka czy 

latarnia uliczna - pojawia się w nim ośmiokrotne dodatkowo mieniąc się 

tęczowymi kolorami.   

 

W skład zestawu wchodzą: 

  kartonowy pierścień z folią spektralną 1 szt. Gotowy do użytku, nie ma 

potrzeby składania.  

 

 

 

 

Uwaga: Produkt w różnych wykroczeniach. Nie ma możliwości wyboru 

wykończenia.  Wykończenie nie wpływa na funkcjonalność. 
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Pocztówka zegar słoneczny  AstroMedia 

art. nr 280.PKH  

 

Wyślij znajomemu tę niebanalną pocztówkę i pokaż mu czym się interesujesz.  

Klasyczna pocztówka z której można wyciąć działający zegar słoneczny. Zegar 

pokazuje prawdziwy czas słoneczny.  

Łatwy montaż. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 pocztówka  

 polskojęzyczna instrukcja w formie ściągalnej nalepki 
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Pocztówka nokturnal  AstroMedia 

art. nr 283.PKU  

 

Wyślij znajomemu tę niebanalną pocztówkę i pokaż mu czym się interesujesz.  

Klasyczna pocztówka z której można wyciąć działający zegar gwiazdowy. Zegar 

pokazuje prawdziwy czas gwiazdowy mierząc kąt obrotu Wielkiego Wozu 

dookoła Gwiazdy Polarnej.  

Łatwy montaż. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 pocztówka  

 polskojęzyczna instrukcja w formie ściągalnej nalepki 
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Luneta Galileusza AstroMedia 
art. nr 816.KGT 

Dwie soczewki połączone tekturową tubą:  tak łatwo zbudować teleskop! 

 

Ten zestaw umożliwi Ci budowę małego teleskopu o 6 krotnym powiększeniu  

dającego prawdziwy (nieodwrócony) obraz.  Sztancowany karton upraszcza 

montaż i całość można złożyć już w 20 minut.  

Obraz jest nieodwrócony, co nie ogranicza użycia teleskopu do obserwacji 

astronomicznych, ale sprawia, że może być użyty również do podglądania 

natury.   

Kupując go w komplecie z małym teleskopem Keplera  dostępnym również w 

AstroMedia, będziesz mógł  bezpośrednio porównać budowę i działanie dwóch 

różnych konstrukcji teleskopów. Pozwoli to na poznanie zalet i ograniczeń 

konstrukcji Galileusza, którą reprezentuje ten zestaw.  

 

Wymiary po złożeniu:  średnica ok. 4 cm; długość ok. 23 cm 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz lakierowanego kartonu zawierający elementy do budowy 
teleskopu.  

Sztancowanie pozwala na wyjęcie elementów bez konieczności 

wycinania. 

 2 soczewki akrylowe OptiMedia nr 1 ( f = -35 mm) oraz nr 8 (f +225 

mm) 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Luneta Keplera AstroMedia 

art. nr 822.KEP (111.KEP) 

Zestaw do budowy małego teleskopu astronomicznego opisanego po raz 

pierwszy przez  Johannesa Keplera. 

Teleskop jego budowy daje ostry i jasny obraz , który jest odwrócony do góry 

nogami, co jednakże nie przeszkadza w obserwacjach astronomicznych.  

10-krotne powiększenie jest wystarczające do obserwacji  kraterów księżyca, a 

może nawet uda się Ci dostrzec księżyce Jowisza. 

Kupując go w komplecie z małym teleskopem Galileusza dostępnym również w 

AstroMedia, będziesz mógł  bezpośrednio porównać budowę i działanie dwóch 

różnych konstrukcji teleskopów. Pozwoli to natychmiast docenić wynalazek 

Keplera i zrozumieć popularność tej konstrukcji. 

Rozmiar po złożeniu: 5 x 5 x 30 (do 45) cm 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz kartonu zawierający elementy do budowy teleskopu.  

 3 soczewki  OptiMedia 3, 7 i 9. 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Kieszonkowy mikroskop AstroMedia 
art. nr 225.TZM 

Podręczny mikroskop do samodzielnej budowy, którego pomysłowa 

konstrukcja ogranicza błędy optyczne zestawu. 

Konstruując rzeczy samemu poznajemy zasady według których działają, a 

satysfakcja z ich użytkowania jest o niebo większa niż z użytkowania kupionych  

gotowych urządzeń.   

Montując ten kieszonkowy mikroskop zobaczysz jak jest zbudowany okular 

Ramsdena, jak ograniczyć aberracje chromatyczną obiektywu aby prawidłowo 

odwzorowywał kolory na krawędziach przedmiotów, a na końcu będziesz się 

cieszyć funkcjonującym  urządzeniem o powiększeniu20-40x  

Czas budowy 1-2 godzin. 

 Wymiary po złożeniu:  

W skład zestawu wchodzi: 

 9 wstępnie wyciętych części z kartonu 

 3 soczewki akrylowe 304.OM.3, f = + 30 mm 

 1 soczewka akrylowa 305.OM.4, f = + 49 mm 

 1 kawałek przezroczystego PCV 35x59,5 mm z szablonem 

 polskojęzyczna instrukcja
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Luneta małego pirata AstroMedia 
art. nr 235.PLT 

Zestaw do budowy prostej lunety z 6 krotnym powiększeniem ozdobionej we 

wzory piratów. 

Zestaw do budowy lunety dającej prosty (nieodwrócony) obraz o 6-krotnym 

powiększeniu opartej na zasadzie budowy teleskopu galileusza.   

Czas budowy około 20 minut. 

 Wymiary po złożeniu:  około 23 cm 

W skład zestawu wchodzi: 

 1 arkusz sztancowanego lakierowanego kartonu. 

 2 soczewki akrylowe OptiMedia nr. 1, f -35 mm oraz nr. 8, f +225 mm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Papier słoneczny (cyanotypia) AstroMedia 

art. nr 411.SFP i 871.SFG 

Papier fotograficzny z początków fotografii.  

Wystarczy umieścić obiekt lub negatyw na arkuszu  papieru słonecznego 

AstroMedia i wystawić go na światło słoneczne aby dostać obraz.  

Bez użycia dodatkowej chemii ! 

 

Wykonaj zdjęcia liści, roślin czy innych obiektów umieszczając je na tym 

światłoczułym papierze i wystawiając na światło dzienne.  Sprawdź jaki obraz 

otrzymasz umieszczając papier w Camera Obscura AstroMedia. 

Proces z początków fotografii znany jako cyjanotypia nie wymaga dodatkowych 

chemikalii, a obrazy utrwala się wodą. 

W skład zestawu wchodzi: 

 20 arkuszy światłoczułego papieru o wymiarach 19 x 14 cm 
lub 10 arkuszy 21,5 x 28 cm 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Ręczny spektroskop AstroMedia 

art. nr 406.HSP 

Zobaczyć światło. Zobaczyć czym się różni światło świetlówki, żarówki 

wolframowej i żarówki LED. Ciepłej i zimnej. Jak świeci płomień gazowy, a jak 

ten sam płomień po włożeniu kryształka soli.  Zobaczyć światło to zobaczyć jego 

widmo. Jest to łatwiejsze niż przypuszczasz ! 

Ręczny spektroskop AstroMedia to zestaw do budowy małego, ręcznego 

spektroskopu dzięki któremu będziesz mógł na własne oczy zobaczyć i 

porównać widma różnych źródeł . Barwne linie rozszczepionego na siatce 

dyfrakcyjnej są widoczne na tle skali gdzie można odczytać ich długość z 

dokładnością do 5 nm !  

Najtańszy kieszonkowy spektroskop świata! 

Wymiary po złożeniu:  około 14.5 x 2 x 11 cm. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz kartonu zawierający elementy do budowy spektroskopu.  
1 soczewkę powiększającą (f = +120mm)  

 1 siatkę dyfrakcyjną 

 1 siatkę skali (400-700 nm) ze szczeliną (0.25 mm) 

 polskojęzyczna instrukcja 
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Balon słoneczny Solar Zeppelin AstroMedia 
art. nr 413.SLS 

Powietrze ogrzane promieniami słońca unosi balon z ultracienkiej folii.  

Balony solarne to nie kosmiczna technologia dostępna wybranym. Ten zestaw 

AstroMedia do olbrzymi (3 metry długości i 50 cm średnicy) balon, który nawet 

w zimowy słoneczny dzień wzniesie się na dziesiątki metrów w górę.  

 W skład zestawu wchodzi: 

 rękaw balonu (średnica 50 cm; długość 3 metry) 

 linka 50 metrów 

 polskojęzyczna instrukcja 
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 Kieszonkowy fonograf Edisona AstroMedia 
art. nr 454.ETP 

Ten kieszonkowy fonograf nawiązuje  do patentu wynalazcy fonografu Thomasa 

Alvy Edisona (1847-1931). Każdy załączony pasek posiada krótki zapis 

dźwiękowy, który jest „zapisany” w rowkach paska. Oby odtworzyć dźwięk 

wystarczy  chwyć pasek dwoma palcami i przeciągnąć równym ruchem 

wciskając w niego paznokieć. 

 

W skład zestawu wchodzą: 

 1 arkusz zadrukowanego kartonu do budowy tuby rezonansowej 

(zamiast tuby można użyć kubka po jogurcie, nadmuchanego  balonu 

itp.). 

 4 paski dźwiękowe (“Good Morning!”, “Happy Birthday”, 

“Congratulations” oraz  “Merry Christmas”) 

 polskojęzyczna instrukcja
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Szybkozłączki do Domowego Planetarium AstroMedia 
art. nr 434.BUS 

Uzupełniające akcesorium do Domowego Planetarium AstroMedia (art. nr 

212.TPL) 

Mosiężne łączniki pozwalają na szybki montaż i demontaż Domowego 

Planetarium na czas transportu. Polecane zwłaszcza przy wykorzystaniu 

Domowego Planetarium jako pomocy dydaktycznej.   

Wymiary po złożeniu:  nie dotyczy 

W skład zestawu wchodzą: 

 18 mosiężnych łączników. 
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Współczesna Bani Herona od AstroMedia 
art. nr 418.DKR 

 

Prekursorem silnika parowego była kula zaprojektowana w I w n.e.  przez 

Herona z Aleksandrii, którą obracał odrzut pary wydostającej się przez 

zakrzywione dysze. 

Ta sama zasada porusza również ten model, gdzie produkowana przez 

podgrzewacz do herbaty para obraca korkowym statkiem.  

  

Zestaw zawiera: 

 wstępnie nawiercony korkowy krążek, 

 spiralę z miedzianej rurki 

 narzędzie do gięcia końcówek rurki 

 (bez podgrzewacza) 
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Wstający bączek (3 szt)  AstroMedia 
art. nr 851.KSK 

 

Po wprowadzeniu bączka w szybki ruch, ten szybko się przewraca i chwili 

wstaje by kręcić się na swojej nóżce (a może główce?) 

Zestaw trzech drewnianych lakierowanych bączków różnej wielkości. 

 

Zestaw zawiera: 

 3 bączki z lakierowanego prawdziwego drewna:  5 x 4 cm / 4 x 3 cm / 3 

x 2,5 cm 

 polskojęzyczna instrukcja wyjaśniająca zachowanie bączka. 
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Pijący Ptak  AstroMedia 
art. nr 323.ETE 

 

 

Pijący ptak (Kaczka pijaczka)  to niegdyś bardzo popularna zabawka 

wprawiająca dzieci i dorosłych w zdziwienie swoim zdawałoby się wiecznym 

ruchem. Z uwagi na stosowane do jej napędu palne (eter), bądź szkodliwe 

(dichlorometan) substancje jej produkcja została ograniczona. Teraz za sprawą 

AstroMedia "Pijący ptak" powraca w swojej ekologicznej odmianie. 

Pijący ptak AstroMedia jest wypełniony, niepalnym, nietoksycznym i 

przyjaznym dla warstwy ozonowej środkiem Ecovulon ™. Sprawia to, że może 

bezpiecznie gościć w Waszych domach.  

Wysokość : 18 cm 

Zawartość zestawu: 

 Pijący ptak - Szklany korpus kaczki wraz z filcową główką wypełniony 

ciekłym Ecovulon ™  

polskojęzyczna instrukcja 
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Parostatek Puf Puf  AstroMedia 
art. nr 422.DYK 

 

Gotująca się w kotle woda po zamianie w parę zostaje wyrzucona przez dwie 

zamocowane z tyłu statku dysze. Odrzut pary zmieszanej z resztką wody 

powoduje, że parostatek zaczyna poruszać się do przodu zgodnie z zasadą 

zachowania pędu. 

Pod pokładem metalowej łódki znajduje się kocioł z zamontowanymi dwiema 

dyszami. Umieszczona na specjalnej łyżeczce - palenisku świeczka podgrzewa 

znajdująca się w kotle wodę, która po zamianie w parę jest gwałtownie 

wyrzucana skierowanymi do tyłu dyszami. Wydostająca się z dysz para 

podobnie jak w silniku odrzutowym powoduje ruch statku do przodu. 

Po zassaniu przez kocioł nowej partii wody proces powtarza się, co słyszymy w 

postaci charakterystycznego dźwięku puf-puf.  

Wymiary: długość ok. 14,5 cm 

Zawartość zestawu: 

 metalowa łódka z silnikiem, dyszami i sterem 

 ruchoma łyżeczka- palenisko 

 dwie świeczki 

 polskojęzyczna instrukcja 


