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HAGYOMÁNYOS TANESZKÖZ
MODERN FORMÁBAN

A Stiefel Iskolaellátó azért jött létre, hogy elérhető áron minőségi taneszközökkel szolgálja ki az iskolákat
minden tantárgyhoz. Csak olyan termék kerülhet be a kínálatba, amely megfelel a Stiefel szigorú minőségi
előírásainak. Jelenleg mintegy tízezer taneszközből válogathat, és a választék folyamatosan bővül.

FÖLDRAJZI FALITÉRKÉPEK ISKOLÁK SZÁMÁRA

Soha nem volt egyszerűbb összeállítani akár egy teljes iskola felszerelését!
Áttekinthető menürendszer, könnyű kezelés.
• Iskolabútorok
• Szemléltetőeszközök
• Laborfelszerelések, mérőeszközök
• Falitáblák
• Falitérképek és oktatótablók
• Interaktív eszközök
• Osztálymenedzsment és oktató szoftverek,
digitális tananyagok
• Fejlesztőeszközök, szenzoros szobák
• Sportszerek
• Hangszerek
• Irodaszerek
• Képzések
• Tanácsadás
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Kimaradt valami? Csak hívjon minket, és beszerezzük!
• Minőségi, iskolai használatra kifejlesztett biztonságos termékek
• Saját fejlesztésű és gyártású, hosszú élettartamú szemléltetőeszközök
• Megbízható bel- és külföldi beszállítók
• Oktatási intézmények számára utólagos fizetéssel.
• Teljeskörű pályázati lebonyolítás a pályázatírástól az eszközlista összeállításon át az elszámolásokig.
CSAK A STIEFEL ISKOLAELLÁTÓBAN!
Sürgősen árajánlatra van szüksége? Akár a hétvégén, éjszaka?
Használja az iskolaellato.hu Önkiszolgáló árajánlat funkcióját,
és készítsen hivatalos árajánlatot percek alatt!
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Kategóriákba
rendezett eszközök

Nem találja az Iskolaellátóban? Nézzen körül a többi Stiefel webáruházban is!
ovibolt.hu  óvodai játékok, fejlesztőeszközök
mindentudasboltja.hu  térképek és oktatótablók, tanulói munkalapok, földgömbök
legamaster.shop  prémium minőségű vizuáltechnikai eszközök

Áttekinthető
menürendszer

Önkiszolgáló
árajánlatkészítés

Pályázati
kedvezmények

Pályázati
tanácsadás

Elmenthető kosár
– egy kattintásos
rendelés

Stiefel Eurocart Kft.
2100 Gödöllő, Búzavirág utca 26.
Iroda: 1141 Budapest, Fogarasi út 127.
Tel.: +36 1 415 2010 • Fax: +36 1 414 7080
iskola@stiefel.hu
www.stiefel.hu • www.iskolaellato.hu

Iskoláknak utólagos
átutalási lehetőség

A Stiefel Iskolaellátó a minőségi taneszközök tárháza. Fedezze fel, regisztráljon és válogasson ajánlatainkból!
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