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KATALOG PRODUKTÓW 

FAMILY SQUARE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty Aduma to najwyższej jakości rozwiązania interaktywne łączące funkcjonalność, 

wyjątkowy design i angażujące oprogramowanie. Zachwyć się nimi i wykorzystaj ich moc. 
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OPIS PRODUKTU: 

Family Square to jeden ze sztandarowych produktów Aduma, łączący niezwykłą strefę zabaw 

dla dzieci z miejscem wypoczynku dla rodziców. W Family Square wykorzystujemy zestaw 

podłogi interaktywnej, stołu wielodotykowego – oba z pakietami aplikacji, stworzonymi 

specjalnie z myślą o rozrywce i rozwoju najmłodszych oraz spójny z designem centrum 

zestaw zabawek i mebli. 

Dzięki temu w przestrzeni tworzymy miejsce, gdzie każde dziecko odnajdzie wiele radości i 

wyzwań korzystania z technologii. Swoje miejsce znajdą tu też rodzice, którzy obserwując 

pociechy, mogą zrelaksować się i skorzystać z bezprzewodowego internetu. 

Całość została wyprodukowana z bezpiecznych i przyjaznych materiałów, a wszystkie 

zabawki posiadają specjalistyczne atesty, spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa i 

jakości. 

 

Family Square to: 

✓ interaktywna strefa zabaw dla dzieci i strefa dla rodziców z dostępem WiFi; 

✓ połączenie sprawdzonych rozwiązań: podłogi interaktywnej i stołu 

wielodotykowego, umożliwiających korzystanie z technologii przez wiele osób 

jednocześnie; 

✓ atrakcyjna, kolorowa aranżacja z możliwością brandingu 

✓ nowe, bezpłatne miejsce rozrywki i odpoczynku, wykorzystujące najnowocześniejsze 

technologie, do którego rodziny chcą wracać 

 

 

Showreel Family Square/nowe pl/family_squarev02-PL.mp4
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DANE TECHNICZNE: 

 

 

 

 

  

Stoły Dotykowe BRAK

STÓŁ MULTITOUCH

 49" (KIDS TABLE 

ADUMA KT49C40)

 2 STOŁY MULTITOUCH

 49" (KIDS TABLE 

ADUMA KT49C40)

Wykładzina W CAŁEJ STREFIE W CAŁEJ STREFIE W CAŁEJ STREFIE

WIFI NIE TAK TAK

Strefa Wspólnej Pracy: 

Stolik i Pufy dla Dzieci

TAK 

1 STOLIK + 4 PUFY

TAK 

1 STOLIK + 4 PUFY

TAK 

1 STOLIK + 4 PUFY

Szafki na buty 1 SZT. 2 SZT. 2 SZT.

Wieszaki 1 SZT. 2 SZT. 2 SZT.

Zabawka Banan BRAK 1 SZT. 1 SZT.

Zabawka Roller 1 SZT. 1 SZT. 2 SZT.

Pufy Duże

TAK

 ILOŚĆ PUF DOPASOWANA DO 

WIELKOŚCI STREFY

TAK

 ILOŚĆ PUF DOPASOWANA DO 

WIELKOŚCI STREFY

TAK

 ILOŚĆ PUF DOPASOWANA DO 

WIELKOŚCI STREFY

Personalizacja 

Kolorów + Branding
TAK TAK TAK

FAMILY SQUARE

5 STAR MALL

PROJEKTOR PROFESJONALNY 

DLP 10 000 ANSI LUMENÓW 

LASEROWY 

FAMILY SQUARE

STANDARD

Podłoga

Interaktywna

PROJEKTOR PROFESJONALNY 

DLP 8000 ANSI LUMENÓW

PROJEKTOR PROFESJONALNY 

DLP 8000 ANSI LUMENÓW

Elementy
FAMILY SQUARE

BASE
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ELEMENTY ARANŻACJI / KOLORYSTYKA: 
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GAMA KOLORÓW WYKŁADZIN: 

 

 

GAMA KOLORÓW ELEMENTÓW ARANŻACJI: 
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APLIKACJE NA NOŚNIKI INTERAKTYWNE: 

Podłoga Interaktywna 

Przygotowany specjalnie z myślą o najmłodszych pakiet 33 zróżnicowanych i niezwykle 

angażujących aplikacji łączy w sobie nowoczesne podejście do edukacji. Poprzez zabawę 

kolorowymi animacjami mali użytkownicy rozwijają kreatywność, ćwiczą refleks i w 

przyjemny sposób odkrywają świat geometrii, przyrody czy uczą się segregacji odpadów. 

Aplikacje powstały przy współpracy z psychologiem dziecięcym. 

 

 

 

Stoliki dotykowe 

8 rozbudowanych aplikacji dla dzieci w wieku 4-10 lat. Specjalne intuicyjne menu, kolorowa 

grafika, polecenia czytane przez lektora oraz liczne efekty dźwiękowe. Dodatkowym atutem 

jest wykorzystanie technologii Multitouch, co daje możliwość korzystania ze stołu  nawet 

przez 4 dzieci jednocześnie. Aplikacje na stoliku rozwijają kreatywność, wyobraźnie, ćwiczą 

refleks i edukują. Przede wszystkim jednak stanowią świetną i angażującą zabawę dla dzieci. 
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CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ: 

✓ Standardowo 8-12 tygodni 

 

USŁUGI DODATKOWE: 

✓ Asysta i doradztwo w projekcie strefy 

✓ Instalacja i uruchomienie 

✓ Szkolenia z obsługi użytkowników systemu  

✓ Produkcja dedykowanego oprogramowania 

✓ Service Level Agreement: wsparcie serwisowe z gwarancją czasu reakcji / naprawy 

lub utrzymania ciągłości funkcjonowania 
✓ Serwis pogwarancyjny 

 

GWARANCJA I SERWIS: 

✓ Możliwość przedłużenia gwarancji nawet do 36 miesięcy 

✓ Całodobowy system rejestracji zgłoszeń serwisowych wraz z 48-godzinną gwarancją 

reakcji serwisu 

 

 


