Akcesoria laboratoryjne

Pracownia chemiczna

Lejek
Lejek laboratoryjny wykonany z polipropylenu, posiada wewnątrz gładkie
ścianki. Kąt ścianek 60oC. Mleczno-przezroczysty.
Lejek
Lejek laboratoryjny wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3.
Lejek szklany Ø 75
Lejek szklany Ø 80

Indeks

Cena

710228
715785

8,90 zł
6,90 zł

30 ml, śr. 40 mm
30 ml, śr. 50 mm
60 ml, śr. 75 mm
125 ml, śr. 100 mm
250 ml, śr. 150 mm

Indeks

Cena

SE2756
SE2757
SE2758
SE2759
SE2760

2,90 zł
2,90 zł
3,90 zł
5,90 zł
14,90 zł

Kroplomierz
Wąski wylew, z wkładką kroplomierza i zaślepką (czerwona) z PE-LD.
30 ml
50 ml
100 ml

Indeks

Cena

SE2741
SE2740
SE2743

4,90 zł
5,90 zł
6,90 zł

Tryskawka
Tryskawka wykonana z polipropylenu, o niskiej gęstości. Bardzo elastyczna,
co ułatwia przelewanie zawartości lekkim naciskiem. Tryskawka w komplecie
z nakrętką, rurką wylewową, butelką.
125 ml
250 ml
500 ml
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Indeks

Cena

SE2737
710554
SE2738

8,90 zł
10,90 zł
10,90 zł

Kroplomierz z pipetką 100 ml biały
Kroplomierz z pipetką i gumowym smoczkiem, biały.
SE2739

14,90 zł

Rozdzielacz stożkowy
Rozdzielacz stożkowy z z polipropylenu zakończony szczelną nakrętką. Zastosowany zawór teflonowy nie wymaga smarowania.
100 ml
250 ml

Indeks

Cena

SE2978
SE2979

119,90 zł
149,90 zł
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SE2777

Łapa uniwersalna do kolb
Do kolb i probówek.
4,90 zł

SE3424

34,90 zł

Wymiar: dł.: 18 cm

Wymiar: dł.: 23 cm

Uchwyt do tygli
Szczypce do tygli ze stali chromowanej.

Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym
Służy do ogrzewania lub osuszania niewielkich ilości substancji. Dostarczana z ochronnym kołnierzem, lekko talerzykowatym, przesuwanym na zdejmowanym gumowym (lub korkowym) kołnierzu.

SE2776

21,90 zł

710542

Wymiar: dł.: 25 cm

Wymiary: dł.: 35 cm, śr.: 1,8 cm

Łyżeczka do spalań z mosiądzu
Łyżeczka do spalań z mosiądzu.

Łyżeczka do spalań
Łyżeczka do spalań z miedzi.

SE2779
Wymiary: dł.: 45 cm, śr.: 1,6 cm

13,90 zł

728115
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Łapa do probówek
Uchwyt do probówek – drewniany.

16,90 zł

7,90 zł

Wymiary: dł. 32 cm, śr.: 2,4 cm

99

Pracownia chemiczna

Akcesoria laboratoryjne

Łyżeczko-szpatułka z PP
Łyżeczko-szpatułka z PP do pobierania materiałów sypkich. Ostry brzeg
szpatułki umożliwia rozdrabnianie substancji krystalicznych.

Szpatułko – łyżeczka porcelanowa 0,3 ml
Glazurowana.

SE2778

716454

6,90 zł

11,90 zł

Wymiary: dł.: 16 cm

Wymiary: dł.: 12,5 cm

Komplet szpatułek i łyżeczek do chemii
Sprzęt niezbędny w każdej pracowni chemii, biologii, ekologii. W skład kompletu wchodzą:
• łyżeczka do spalań
• łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90
• łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60
• szpatułka podwójna prosta
• szpatułka podwójna zgięta
• szpatułka z końcem do posypywania i rozdrabniania.

Taca laboratoryjna
Tacka laboratoryjna, biała, niska, brzegi zaokrąglone, gładka powierzchnia,
łatwa do czyszczenia, wykonana z melaminoformaldehydu.

716307

SE2967

149,90 zł

49,90 zł

Wymiary: 26,8 x 20,8 x 1,7 cm

Kuweta laboratoryjna 450x350x75 mm
Kuweta laboratoryjna wykonana z polipropylenu. Posiada wywinięty brzeg,
przez co jest stabilna i łatwo ją przenosić. Można autoklawować.

Taca do przenoszenia próbówek i odczynników
Taca do przenoszenia próbówek i odczynników idealnie sprawdzi się w gabinetach chemicznych oraz pracowniach przyrodniczych.
Średnice otworów:
• 6x20 mm
• 8x16 mm
• 8x8 mm

724026

715559

Wymiary: 45 x 35 x 7,5 cm

100

129,90 zł

Wymiary: 30 x 10 x 20 cm

99,90 zł
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Statyw na probówki z PP 20 miejsc śr. 20 mm
Statyw z PP trzypółkowy rozkładany na 20 probówek o śr. 20 mm, autoklawowalny.

SE2702

SE2695

399,90 zł

35,90 zł

Wymiary: 63 x 45 x 11 cm

Wymiary: 22,5 x 4,7 x 11,5 cm

Statyw z PP składany 40 miejsc o śr. 20
Statyw z PP składany na 40 probówek o śr. 20 mm.

Suszarka laboratoryjna 32 stanowiska
Suszarka laboratoryjna 32-stanowiskowa ze stali pokrytej PVC, w komplecie z płytą dolną (ociekaczem), 32 bolce w odstępach co 30 mm.

SE2696

34,90 zł

SE2701

175,90 zł

Wymiary 25 x 6,5 x 11 cm

Wymiary: 45 x 35 x 15 cm

Gruszka do pipet
Gruszka do pipet czerwona trzyzaworowa, wykonana z naturalnej gumy.

Wąż bezpieczeństwa do gazu z końcówkami 1,5 m
Końcówki zaopatrzone w nakrętki, do palników gazowych zgodnie z normą
DIN 30 665, wąż zabezpieczony przed załamywaniem się dzięki wkładowi ze
sprężyny spiralnej ze stali szlachetnej, do 100 mbar.

728116

SE2786

Wymiary: poj. 100 ml

20,90 zł
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Płyta ociekowa z PS, 72 kołki
Płyta ociekowa z polistyrenu. W dolnej części zbiorniczek zamknięty korkiem, zapobiegający wylewaniu się pozostałości. Płyta na 72 miejsca (kołki:
dł. 95mm, śr.15x13 mm) wykonana z pojedynczej formy 4 mm HIPS, usztywniana. Posiada kanał zlewu, zbierający odpady, usuwane przez rurkę spustową. Kołki są wciskane i zdejmowane do czyszczenia. Półki mogą być łączone
modułowo. Dołączone małe kołki (zestaw 11 szt.) 95x6 mm. W zestawie są
wąż spustowy i mocowanie. Odporna na plamy.

249,90 zł

Wymiar: dł.: 150 cm
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Szczotka do naczyń delikatnych bardzo miękka
Szczotka do mycia delikatnego szkła laboratoryjnego, rączka wykonana ze
stali chromowanej, szczotka z tworzywa sztucznego.

Szczotka do probówek
Szczotka do mycia delikatnego szkła laboratoryjnego, rączka wykonana ze
stali chromowanej, szczotka z tworzywa sztucznego.

SE3063

728117

5,90 zł

5,90 zł

Wymiary: dł.: 24,5 cm, dł.: włosia 13 cm

Sączki jakościowe średnie
Sączki jakościowe pakowane po 100 szt.
Szczotka do probówek z kogucikiem duża
Szczotka do mycia delikatnego szkła laboratoryjnego, rączka wykonana ze
stali chromowanej, szczotka z tworzywa sztucznego.
716539

7,90 zł

Sączki jakościowe średnie 70
Sączki jakościowe średnie 150
Sączki jakościowe twarde

Indeks

Cena

SE2983
SE2984
716396

9,90 zł
17,90 zł
19,90 zł

Wymiary: dł.: 28 cm, długość włosia 12 cm

Strzykawka 2-częściowa
Strzykawka iniekcyjna dwuczęściowa. Wyrób jednorazowego użytku.
Sterylne.
Bibuła jakościowa średnia 450 x 560 mm
Bibuła jakościowa średnia, pakowana po 100 arkuszy. Gramatura 65 g/m2
SE2982
Wymiary: dł.: 45 cm , szer. 56 cm
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49,90 zł

10 ml
20 ml

Indeks

Cena

727763
727764

0,50 zł
0,60 zł

Akcesoria laboratoryjne

Korek gumowy, 1 otwór
Korek gumowy, 2 otwory
Wymiary

Indeks

Cena

dół 10,50, góra 14,50, wys. 20 mm
dół 14,00, góra 18,00, wys. 20 mm
dół 17,00, góra 22,00, wys. 25 mm
dół 29,00, góra 35,00, wys. 30 mm
dół 14,00, góra 18,00, wys. 20 mm
dół 17,00, góra 22,00, wys. 25 mm
dół 26,00, góra 32,00, wys. 30 mm
dół 29,00, góra 35,00, wys. 30 mm

713536
713537
713538
SE2797
713539
713540
SE2795
SE2798

1,90 zł
3,90 zł
4,90 zł
13,90 zł
3,90 zł
4,90 zł
8,90 zł
13,90 zł

Wymiary

Indeks

Cena

dół 08,00, góra 12,00, wys. 20 mm
dół 18,00, góra 24,00, wys. 30 mm
dół 08,00, góra 12,00, wys. 20 mm
dół 10,50, góra 14,50, wys. 20 mm
dół 14,00, góra 18,00, wys. 20 mm
dół 17,00, góra 22,00, wys. 25 mm
dół 26,00, góra 32,00, wys. 30 mm
dół 29,00, góra 35,00, wys. 30 mm

713532
723250
SE2787
713533
713534
713535
SE2793
SE2796

2,90 zł
3,90 zł
3,90 zł
2,90 zł
3,90 zł
4,90 zł
7,90 zł
12,90 zł

Pracownia chemiczna

Czerwony, 1 otwór
Czerwony, 1 otwór
Czerwony, 1 otwór
Szary, 1 otwór
Czerwony, 2 otwory
Czerwony, 2 otwory
Kauczukowy, szary, 2 otwory
Kauczukowy, szary, 2 otwory

Korek gumowy, bez otworów
Korek gumowy, czerwony
Korek gumowy, czerwony
Korek gumowy, szary
Korek gumowy, szary
Korek gumowy, szary
Korek gumowy, szary
Korek gumowy, szary
Korek gumowy, szary

Palnik spirytusowy M
Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym.
713529

19,90 zł

Wymiary: poj. 150 ml, wys. 11,8 cm
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Palnik gazowy
Palnik gazowy, propan, z zaworem iglicowym umożliwiającym dokładne wyregulowanie wielkości płomienia, wykonany ze stopu cynku z niewielką domieszką aluminium, miedzi i cynku.

Płaszcz grzewczy
Urządzenie laboratoryjne do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną, umożliwia nastawę żądanej temperatury. Zakres pracy płaszcza grzewczego do +350 stopni.

SE2767

SE2981

259,90 zł

Statyw laboratoryjny uniwersalny
Uniwersalny statyw laboratoryjny ze stali chromowanej z ciężką podstawą
i sześcioma wielofunkcyjnymi uchwytami. Statyw tworzą: prostokątna, ciężka podstawa i umocowany w niej za pomoca śruby pręt o długości 65 cm.
Elementy statywu: prostokątna ciężka podstawa, pręt o długości 65 cm,
łączniki krzyżowe (mocujące elementy) 5 szt., łapa do kolb, łapa do chłodnic czteropalczasta, łapa do chłodnic zwykła, łapa podwójna do biuret, pierścień metalowy z prętem, pierścień ogumowany z prętem.

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem wersja II
Skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (2
sztuki), łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna
z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne).

727746

710368

599,90 zł

299,90 zł

Wymiary: dł.: 65 cm

Wymiary: dł.: 50 cm

Waga szkolna elektroniczna
Wyświetlacz cyfrowy. Zasilanie: bateryjne (nie są częścią zestawu). Maksymalne obciążenie 500 g. Dokładność 0,1 g. Dołączona instrukcja.

Wanienka do zbierania gazów
Wanienka to bardzo wygodny sprzęt do odbierania otrzymywanych gazów
trudno rozpuszczalnych lub nierozpuszczalnych w wodzie. Jej rozmiary pozwalają na wygodne manipulowanie probówkami zanurzonymi w wodzie, służącymi do odbierania gazów, np. tlenu, wodoru, metanu, etenu czy acetylenu. Wygląd produktu na zdjęciu może odbiegać od wyglądu produktu w rzeczywistości.

SE3530

716938

Wymiary: 25 x 20 x 3 cm
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99,90 zł

Wymiary: śr. króćca: 0,9 cm, wysokość 14,5 cm

139,90 zł

Wymiary: 21 x 11 x 1,2 cm

59,90 zł
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Waga szkolna elektroniczna
Elektroniczna waga kieszonkowa do sprawdzenia masy drobnych przedmiotów.
Platforma ważąca (100 x 100 mm) ze stali szlachetnej odporna jest na korozję.
Wyświetlacz LCD. Dwie dodatkowe tacki z tworzywa sztucznego. Podziałka
(0,01 g) oraz maks. obciążenie (0,5 kg). Waga umożliwia: zerowanie, tarowanie,
zliczanie sztuk, zmianę jednostek ważenia. W komplecie 2 baterie AAA.

SE2800

713531

999,90 zł

Wymiary: 33 x 23 x 14 cm

119,90 zł

Wymiary: 12,6 x 10,5 x 1,7 cm

Siatka druciana
Siatka druciana z krążkiem ceramicznym żaroodpornym.
Siatka druciana 120 x 120
Siatka druciana 160 x 160
Siatka druciana 200 x 200
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Waga precyzyjna WTB
Waga precyzyjna WTB do szybkiego i dokładnego wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych. Wyposażona w wewnętrzny akumulator może być
również używana w miejscach pozbawionych dostępu do zasilania sieciowego (230V). Szalka wagi wykonana jest ze stali nierdzewnej. Waga jest wyposażona w złącze RS 232 oraz podświetlany wyświetlacz LCD.

Indeks

Cena

SE2761
SE2762
SE2763

10,90 zł
12,90 zł
15,90 zł

Trójnóg
Trójnóg laboratoryjny stalowy, okrągły.
Trójnóg Ø 125, wysokość 200 mm
Trójnóg Ø 120, wysokość 240 mm

Indeks

Cena

716695
712297

29,90 zł
59,90 zł
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