Wyposażenie laboratorium

SE2959

7 499,90 zł

120 x 90 x 40 +/- 5%
180 x 80 x 40 +/- 5%
200 x 90 x 40 +/- 5%

Indeks

Cena

716232
708928
715942

2 499,90 zł
2 999,90 zł
3 499,90 zł

Stolik labolatoryjny jednokomorowy
Stolik laboratoryjny wykonany na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej 18 mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi, zlew, zawór wodny, 2 szuflady,
drzwiczki. Stolik dostępny w kolorach biały, popiel, buk.

Mobilna szafka laboratoryjna mobiLab
To mobilne minilaboratorium dedykowane pracowniom przyrodniczym. Dzięki 4 obrotowym kółkom z blokadą, umieszczonym
w podstawie oraz bocznym uchwytom, szafkę z łatwością można
transportować z sali do sali.  Wysokość całkowita: 935 mm, wymiar blatu: 1516 x 720 mm. Wykonanie: płyta z powłoką z żywicy melaminowej, 2 szafki zamykane na klucz, 2 szafki zamykane na klucz z szufladami Gratnells (6 x szuflada niska + 1 x szuflada średnia ), 2 głębokie półki pod blatem do przechowywania dokumentów, 4 wytrzymałe kółka z blokadą, listwa zasilająca
4 x 230 V; przewód o długości 3 m.

721426

732365

Wymiary: 120 x 60 x 85 cm

3 499,90 zł

  4 999,90 zł

Wysokość: 85 cm

33

Pracownia chemiczna

Dygestorium PRO-II wersja podstawowa
Dygestorium w wersji podstawowej przeznaczone jest do realizacji podstawowych doświadczeń z fizyki i chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Wymiary szafki dolnej i komory manipulacyjnej górnej: 122 x 60 x 201 cm. Wymiary szafki dolnej
i komory górnej z wentylacją: 122 x 75 x 235 cm.

Szafa na odczynniki
Szafa na odczynniki z wyciągiem grawitacyjnym przeznaczona jest do pracowni fizykochemicznych. Przystosowana
do przechowywania substancji
niebezpieczynych, zabezpiecza
przed kontaktem z osobami
nieupoważnionymi. Wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe
zamykane na zamek patentowy oraz odpowiednie oznakowanie (piktogramy). Szafa wykonana z metalu, posiada półki
z regulowaną wysokością o nośności 50 kg. Kolor: popielaty.
Wyposażenie: szafa na odczynniki, rura z PP 2 x 1,5 m
lub rura alu 3 m, kolano x 2 szt,
maskownica  wentylacji, kieszeń na dokumenty (karty charakterystyk itp.).

