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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

Kovové laboratórne pomôcky so zľavou 15%
Bez držiakov, stojanov, svoriek a mnohých ďalších pomôcok si ťažko vieme predstaviť 

bežnú laboratórnu prácu. Zo širokej ponuky tu vyberáme niektoré z produkcie spoľahlivého 

nemeckého výrobcu. Kvalitné vyhotovenie a  materiály zaručujú dlhú životnosť a  úžitkovú 

hodnotu a do konce októbra 2013 ich naviac ponúkame za skvelé ceny.

Laboratórne stojany
Z oceľovej podstavy v klasickom vyhotovení masívnej dosky alebo vo vyhotovení na-

staviteľnom, kde je podstava zložená z pohyblivých oceľových segmentov hrúbky 12 mm, 

ktorých polohu je možné upraviť podľa potreby, a nerezových tyčí s priemerom 12 mm, 

je možné zostaviť stabilný stojan pre každý druh laboratórnej práce. Tyče sú k dispozí-

cii v rôznych dĺžkach, vždy vybavené závitom M10 a naviac sú dostupné aj predlžovacie 

a prepojovacie nadstavce, ktoré výrazne zvyšujú variabilitu nastavenia. 

Názov Kat. č. Katalógová cena Cena po zľave
Podstava stojana 210x130 mm, závit M10 2301.0073 16,70 € 14,20 €
Podstava stojana 300x150 mm, závit M10 2301.0075 29,30 € 25,00 €
Podstava stojana 315x200 mm, závit M10 2301.0076 36,20 € 30,80 €

Podstava stojana nastaviteľná (540x480 mm), závit M10 2301.0079 175,00 € 149,00 €

Tyč stojanová dĺžka 500 mm, pr.12 mm, závit M10 2301.0082 12,50 € 10,70 €
Tyč stojanová dĺžka 750 mm, pr.12 mm, závit M10 2301.0084 16,70 € 14,20 €
Tyč stojanová dĺžka 1000 mm, pr.12 mm, závit M10 2301.0085 21,20 € 18,10 €

Laboratórne svorky
Univerzálne, otočné, krížové a ďalšie - vďaka rôznym vyhotoveniam upevníte na statív 

prakticky akýkoľvek držiak. 

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Svorka krížová 2301.0105 6,04 € 5,14 €
Svorka krížová otáčavá 2301.0108 15,70 € 13,40 €
Svorka krížová univerzálna (guľová) 2301.0106 7,72 € 6,57 €

Zo zinkovej zliatiny, skrutky sú z poniklovanej ocele. Pre upnutie tyčí s priemerom do 16 mm.

Odlišným vyhotovením stojana je výškovo nastaviteľný stojan, slúžiaci ako podložka. 

Podstava i mostík je z nerezu, ostatné diely sú z hliníka, podstava má naviac malé gumové 

pätky, takže nekĺže po podložke. V rohu mostíka je otvor s priemerom 10 mm pre prípad-

né upevnenie ohybného ramena s klemou a závitom M10 (obj. údaje viď nižšie).  

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Stojan nastaviteľný výška 60-255mm, mostík 130x160 mm 2301.1020 129,00 € 109,70 €
Stojan nastaviteľný výška 60-265 mm, mostík 200x200 mm 2301.1040 148,00 € 125,80 €
Stojan nastaviteľný výška 130-470 mm, mostík 300x300 mm 2301.1042 618,00 € 525,30 €
Stojan nastaviteľný výška 165-615 mm, mostík 400x400 mm 2301.1044 837,00 € 711,50 €

Ďalším variantom pre drobné práce sú klemy s vlastnou podstavou alebo pre upevne-

nie na podstavu stojana.

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Statív ohybný s kruhovou klemou, vonkajší závit M10 2301.0100 28,40 € 24,20 €
Statív ohybný s trojprstovou klemou, vonkajší závit M10 2301.0101 29,60 € 25,20 €
Statív ohybný s trojprstovou klemou, s kruhovou podstavou 2301.0102 36,10 € 30,70 €
Statív ohybný s kruhovou klemou, s kruhovou podstavou 2301.0103 35,20 € 30,00 €
Statív ohybný s trojprstovou klemou, s krížovou svorkou 2301.0104 36,60 € 31,20 €

Ohybné rameno 30 cm, kruhová klema roztvárateľná od 12 do 25 mm alebo trojprstová klema 
roztvárateľná od 0 do 40 mm.
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Sklenená krása z Exathermu
Napriek pokračujúcej digitalizácii a elektronizácii všetkých druhov merania, majú v mnohých oboroch stále 

svoje miesto aj klasické sklenené teplomery. Tradičný český výrobca, fi rma Exatherm, vám ponúka krásne 

a  užitočné sady sklenených teplomerov za skvelé ceny, ktoré určite zaujmú napríklad len ako ozdoba 

každého laboratória. Rozhodne doporučujeme akciu využiť, pretože platí len do vypredania zásob!

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Držiak kadičiek 40-120 mm s retiazkovou sponou 2301.0122 31,80 € 27,10 €
Držiak kadičiek 80-150 mm s retiazkovou sponou 2301.0123 32,40 € 27,60 €
Držiak kadičiek 100-170 mm s retiazkovou sponou 2301.0124 34,30 € 29,20 €

Kovový s korkovým vyložením a retiazkovou sponou pre upínanie nádob s priemerom od 40 
do 170 mm.

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Držiak kadičiek 60-170 mm s gumovou manžetou 2301.0121 41,20 € 35,10 €

Kovový s korkovým vyložením a gumovou manžetou pre upínanie nádob s priemerom od 60 
do 170 mm.

Laboratórne držiaky a klemy
Konečným prvkom pre uchytenie laboratórneho skla a vybavenia sú rôzne držiaky a kle-

my, z ich veľkého množstva vyberáme niekoľko zaujímavých. 

Názov Kat. číslo Katalógová cena Cena po zľave
Klema kruhová, rozsah upnutia 12 - 25 mm 2301.0111 13,80 € 11,80 €
Klema kruhová, rozsah upnutia 20 - 40 mm 2301.0112 14,70 € 12,50 €
Klema kruhová, rozsah upnutia 30 - 80 mm 2301.0114 17,80 € 15,20 €
Klema trojprstová, rozsah upnutia 0 - 40 mm 2301.0115 9,16 € 7,79 €
Klema trojprstová, rozsah upnutia 25-80 mm 2301.0116 14,50 € 12,40 €

Zinková zliatina s čeľusťami potiahnutými vrstvou mechanicky odolného PVC.

Trojčlenná sada ALLIHN
Sada je určená pre meranie teplôt v rozmedzí od 0°C do +300°C. Jednotlivé 

teplomery majú rozsah po 100°C, pričom druhý a tretí člen sady má pomocné 

delenie pri kontrolnom nulovom bode. Toto delenie uľahčuje kontrolu správ-

nosti teplomerov a zistenie, či nedošlo pri dlhšom používaní ku zmene údajov 

stupnice vplyvom posunu nulového bodu (tzv. depresia alebo elevancia). Prie-

mer teplomerov je 9 ± 1 mm, celková dĺžka 300 mm. Stupnica je v spodnej časti 

upevnená vo Fuessovom sedle. Teplomery sú ukončené zátavom podľa Richtra 

s guličkou, plnené ortuťou a vymerané pri plnom ponore. Kompletná sada je do-

dávaná v kazete.

Sedemčlenná sada ANSCHÜTZ
Celkový merací rozsah je od 0 do +360°C. Sada je vhodná najmä pre orientač-

nú kontrolu. Teplomery nemajú kontrolné nulové body. Priemer teplomerov je 

6 ± 0.5 mm, celková dĺžka 190 mm. Teplomery sú ukončené zátavom podľa Rich-

tra s guličkou, sú plnené ortuťou a vymerané pri plnom ponore. Kompletná sada 

je dodávaná v kazete.

Šesťčlenná sada LANDSBERGER
Táto sada pokrýva najbežnejší rozsah merania teplôt medzi 0°C a +100°C. 

Delenie stupnice je po 0.05°C a dovoľuje stanovenie teploty so značnou pres-

nosťou, pretože veľkosť dielika umožňuje vykonávať pri odčítaní nameraných 

hodnôt interpoláciu na 0.01°C. Sada je vhodná aj na kontrolu iných teplomerov 

s hrubším delením stupnice. Celkový merací rozsah je -2 až +102°C. Jednotlivé 

meracie rozsahy sa na oboch koncoch prekrývajú o 1°C. Priemer teplomerov je 

9 ± 1mm, celková dĺžka 300 mm. Teplomery sú ukončené zátavom podľa Richtra 

s guličkou, plnené ortuťou a vymerané pri plnom ponore. Kompletná sada je do-

dávaná v kazete.

Veľa ďalšieho podobného vybavenia nájdete v našom hlavnom katalógu a vyberať je možné aj na e-shope www.fisherww.sk.

Názov Kat. č. Cena po zľave
Trojčlenná sada teplomerov ALLIHN 7022.6000 39,60 €
Sedemčlenná sada teplomerov ANSCHÜTZ 7022.6010 99,70 €
Šesťčlenná sada teplomerov LANDSBERGER 7022.6020 79,50 €


