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SE3253� 29,90�zł�

707132� 19,90�zł� SE3250� 239,90�zł�

SE3296� �69,90�zł�

Długość: 12,5 cm

Wymiary: 4 cm Wymiary: 29 x 21 x 6 cm

 

Nożyczki laboratoryjne
Nożyczki laboratoryjne z ostrymi końcami. 

Skalpel
Skalpel ze stali nierdzewnej z metalowym uchwytem. 

Prasa do suszenia roślin, mała
Drewniane płyty z wkładami tekturowymi z papieru makulatu-
rowego. 

Zestaw narzędzi preparacyjnych w piórniku
Zestaw narzędzi preparacyjnych wykonanych ze stali chirurgicznej 
pozwala na samodzielne przygotowanie preparatów biologicznych. 
Komplet zawiera: pęsetę prostą, igłę preparacyjną prostą, igłę pre-
paracyjną zakrzywioną, lancet, pipetę oraz probówkę do pobiera-
nia preparatów wodnych. Całość zapakowana jest w prosty piór-
nik ze skóry ekologicznej.

716030� 65,90�zł� 716031� 89,90�zł�
 Wymiary: 50 x 50 cm

Kwadrat do pomiaru liczebności populacji
Kwadrat składa się z czterech 0,5-metrowych metalowych rurek, 
które po skręceniu tworzą ramę służącą do pomiaru liczebności 
wybranej populacji na danym terenie.

Kratownica pomiaru liczebności populacji  
Kratownica o wymiarach 50 x 50 cm podzielona jest na 25 pól 
i służy do pomiaru liczebności wybranej populacji na danym te-
renie.

Indeks Cena

Pęseta krótka – 14 cm SE3259 13,90 zł
Pęseta długa – 16 cm SE3258 19,90 zł
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SE3286� ��69,90�zł�

SE3285� 11,90�zł�

716054� 119,90�zł�

 

Wymiary: 76 x 25 x 1,2 cm

Wymiary: 30 x 22 x 15 cm

Szkiełka podstawowe – 
szlifowane krawędzie, 
pojedyncza komora
W opakowaniu 50 szt.

Szkiełka podstawowe – szlifowane krawędzie
Szkiełka mikroskopowe – podstawowe, z żółtym polem do opisu.

Aparat do doświadczeń z fotosyntezy
Parat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i kalibrowanej 
oraz strzykawek do ściągania i pomiaru wydzielonego gazu (tlenu) 
przez roślinę wodną (polecana: moczarka kanadyjska, Elodea ca-
nadensis) w wyniku zachodzących procesów fotosyntezy i respi-
racji. Ilość wydzielanego tlenu można badać przy zmiennych para-
metrach, takich jak temperatura wody i ilość dostępnego światła. 
Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm z tylną pod-
pórką do stawiania. 

SE3559� 38,90�zł�
 Wymiary: 25,3 x 15,8 x 15,5 cm

Akwarium do hodowli roślin wodnych
Akwarium o pojemności 5,6 l z wytrzymałego, przezroczystego 
tworzywa sztucznego.

Indeks Cena

1 x matowione SE3288 12,90 zł
2 x matowione SE3289 14,90 zł

Indeks Cena

22 x 22 mm SE3291 8,90 zł
24 x 24 mm SE3292 9,90 zł

Indeks Cena

24 x 50 mm 713526 9,90 zł
24 x 60 mm SE3293 15,90 zł

Szkiełka podstawowe
W opakowaniu 50 szt.

Szkiełka nakrywkowe kwadratowe
Szkiełka nakrywkowe, gotowe do użycia. W opakowaniu 100 szt.

Szkiełka nakrywkowe prostokątne
Szkiełka nakrywkowe, gotowe do użycia. W opakowaniu 100 szt.

Preparacja
Pracow

nia biologiczna


