
laboratórny nábytok / digestory /
bezodťahové digestory / skrine na chemikálie /  

bezpečnostné skrine / stoličky

LABORATÓRNY NÁBYTOK
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

C1 - Obojstranný laboratórny stôl, prac. doska z dlažby bez zvýšeného okraja,  
3016x1506x900/1317 mm

Nábytok Fisher

Materiálové vyhotovenie
Korpusy skríň a skriniek sú štandardne vyrábané z obojstranne laminovaných drevotrieskových 
dosiek hr. 18 mm (ďalej len Lamino). Korpusy sú osadené závesmi a zásuvkovými výsuvmi FGW, 
hrany korpusov a police sú olepené plastovými ABS hranami hr. 0.5 mm. Police v skriniach a skrin-
kách sú výškovo nastaviteľné. Zadné steny korpusov skriniek a dná zásuviek sú vyrobené z jed-
nostranne lakovanej tvrdej drevovláknité dosky (HDF) hr. 3.3 mm.
Dvierka a čelá zásuviek sú štandardne z Lamina hr. 18 mm, hrany sú opatrené plastovými ABS hra-
nami hr. 2 mm. Sklenené dvierka sú bez rámu z číreho skla hr. 5 mm s priamo vsadenými pántami 
a úchytkami.
Úchytky sú dodávané kovové hranaté s rázvorom 96 mm.
Plastové nastaviteľné nohy ku skriniam a skrinkám sú štandardne z plastu v. 100 mm, podľa pria-
nia zákazníka je možná aj výška 120 a 150 mm. 

Spôsoby osadenia médií na laboratórnom stole:

Farebné vyhotovenie:
Farebné vyhotovenie je možné ľubovolne voliť 
z pastelových farieb či drevodekorov (podľa pria-
nia a  požiadaviek zákazníka) z  dostupných vzor-
kovníkov výrobcov.

- z pracovnej dosky 

Laboratórny nábytok Fisher umožňuje vytvárať modulárne zostavy laboratórnych stolov od jednoduchých pracovísk pre prácu v sede až po nároč-
nejšie zostavy stolov s rozvodmi médií. V prípade potreby je možné vyrobiť aj atypické rozmery nábytku podľa konkrétnych dispozícií laboratória. 
Ukážky realizovaných zostáv nájdete na strane 877-882.

Kolieska pre pojazdné prvky sú plastové s výškou 
60 mm na kovovej pätke, farba čierna. Kolieska sú 
podľa prvkov brzdené alebo nebrzdené.
Sokle (pre zakrytie plastových nôh) ku skrinkám 
a  skriniam sú narážacie, štandardne z  Lamina hr. 
18 mm a s výškou 95 mm. Lamino sokle je možné 
nahradiť soklami plastovými s výškou 100 mm.

Obojstranný laboratórny stôl, prac. doska Trespa TopLabPLUS,  
3020x1500x900/1598 mm

- z mediálneho stĺpa
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Laboratórny nábytok Köttermann

Ako doporučený predajca predstavujeme kompletnú ponuku laboratórneho nábytku popredného európskeho a svetového výrobcu firmy  
Köttermann s viac než 60-ročnou tradíciou vo vývoji, výrobe a predaji nábytku do laboratórií. Sortiment firmy Köttermann predstavuje ucelený rad 
produktov EXPLORIS® od najjednoduchších stolov pre základné použitie až po komplexné vybavenie zložitých technologických celkov s maximál-
nou odolnosťou a funkčnosťou.

Dobrý základ predovšetkým
Ucelený rad modulárnych oceľových skriniek, skríň a oceľo-
vých konštrukcií tvorí spoločne s kompletnou ponukou pra-
covných dosiek základné dielce laboratórnych stolov.

Média na správnom mieste
Unikátny systém rozvodov médií, pomocou me-
diálnych stĺpov, mediálnych blokov a stien, umož-
ňuje vďaka svojej rozmerovej variabilite a jedi-
nečnému spôsobu mediálnych kaziet a panelov 
optimalizovať rozloženie médií na Vašom labora-
tórnom stole.

Bezpečnosť obsluhy predovšetkým
Laboratórne digestory Köttermann predstavujú najvyšší komfort, účinnosť, 
odolnosť a bezpečnosť. Všetky digestory spĺňajú požiadavky normy EN 14175 
a  sú certifikované podľa tejto normy. Svojou variabilitou splnia požiadavky 
i najnáročnejších zákazníkov. 

Nebezpečné látky na správnom mieste
Bezpečnostné skrine Köttermann svojou konštrukciou a  tech-
nickým vyhotovením umožňujú skladovanie nebezpečných 
látok v povolenom množstve priamo vo Vašom laboratóriu. 
Skrine na chemikálie sú určené pre skladovanie ľahko horľa-
vých agresívnych látok, skrine na horľavé látky sú určené pre 
skladovanie ľahko horľavých neagresívnych látok. Pre zaistenie 
bezpečného skladovania, ochrany zdravia a zvýšenie bezpeč-
nosti skríň odporúčame ich nepretržité odsávanie. Na základe Vašej požiadavky Vám radi spracujeme cenovú ponuku na všetky pro-

dukty značky Köttermann.

Prehľad hlavných produktov z ponuky firmy Köttermann
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Certifikáty
Dodávky laboratórneho nábytku Fisher spĺňajú požiadavky na ISO 9001, ISO 14001, EN 14175, DIN EN 14470



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

844

LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Spracovanie požiadavky na vybavenie laboratória nábytkom od firmy Fisher

1.  Zameranie laboratória u zákazníka
• získanie základných informácií 

a predstáv budúceho užívateľa

2.  Cenová kalkulácia
• položkový rozpočet
• doprava a montáž
• obchodné podmienky

3.  Výkresová dokumentácia
• pôdorys miestnosti - pozície
• pôdorys miestnosti - rozmery
• pohľady 3D - vrátane farebného 

vyhotovenia

Cenová kalkulácia 

Pohľady 3D - vrátane farebného vyhotovenia

Ukážka realizácie 

Pôdorys miestnosti - pozície Pôdorys miestnosti – rozmery
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Príklady jednostranných laboratórnych stolov

J1

J2

Jednostranný laboratórny stôl 3016x902x900/1317 mm
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová 
polica Lamino (2400x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:
Pracovná doska dlažba bez zvýšeného okraja, hr. 32 mm

Výbava:
1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x jednostranný elektrostĺpik 1x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
2x plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom

Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 3016x902x900/1317 mm 2 060,00 €

Jednostranný laboratórny stôl 2580x768x900/1617 mm
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, 
dvojitá nadstavbová polica Lamino (2676x280x718 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:
Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr.32/38 mm

Výbava:
1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm 
1x vodovodná armatúra stolná, studená voda
2x jednostranný elektrostĺpik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44 
2x armatúra stolná s 1 ihlovým ventilom po 90° - vákuum

Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2580x768x900/1617 mm 1 580,00 €

Jednostranný laboratórny stôl 3010x800x900/1298 mm 
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová 
polica Lamino (3000x280x418 mm) na pracovnej doske

Pracovná doska:
Pracovná doska TRESPA TopLabPLUS , hr. 13 mm

Výbava:
1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200mm
1x drezová zmiešavacia armatúra stolná s vyťahovacou sprchou, teplá-studená voda
1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
1x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x jednostranný elektrostĺpik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44

Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 3010x800x900/1298 mm 1 900,00 €

Jednostranný laboratórny stôl 2410x800x900 mm
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm 

Pracovná doska:
Pracovná doska z liatej keramiky so zvýšeným okrajom, hr. 28/35 mm 

Výbava:  
1x keramický drez 680x380x250 mm 
1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda 
2x jednostranný elektrostĺpik 1x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2410x800x900 mm 3 000,00 €

J3

J4
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Príklady obojstranných laboratórnych stolov

Jednostranný laboratórny stôl 2882x921x900/1599 mm 
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstav-
bová polica s mediálnymi stĺpmi Lamino (2225x265x700 mm) na pracovnej doske
Pracovná doska: 
Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr.32/38 mm
Výbava:
1x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200mm 
1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda 
2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm 
2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
2x jednostranný elektrostĺpik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44 
1x plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom
2x kazeta s 3 zásuvkami 230V/16A

Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2882x921x900/1599 mm 2 150,00 €

Obojstranný laboratórny stôl 3016x1506x900/1317 mm 
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstav-
bová polica Lamino (2400x280x418 mm) na pracovnej doske
Pracovná doska: 
Pracovná doska dlažba bez zvýšeného okraja, hr. 32 mm
Výbava :
2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí
1x obojstranný elektrostĺpik 2x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3016x1506x900/1317 mm 3 470,00 €

Obojstranný laboratórny stôl 4090x1523x900/1617 mm 
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová 
polica Lamino na pracovnej doske

Pracovná doska: 
Pracovná doska dlažba so zvýšeným okrajom, hr. 32/38 mm

Výbava:      
2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm 
2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda 
4x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm 
4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí 
3x obojstranný elektrostĺpik Lamino s 2x3 zásuvkami 230V 
1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°
2x ježko závesný (na sušenie laboratórnych nádob)

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 4090x1523x900/1617 mm 5 100,00 €

Jednostranný laboratórny stôl 2250x900x900/1615 mm
Jednostranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová 
polica Lamino (1500x280x718 mm) na pracovnej doske 
Pracovná doska: 
Pracovná doska nerezová so zvýšeným okrajom a zadným lemom, hr.30/40 mm
Výbava:   
1x lisovaný nerezový drez, rozmer: 400x400x250mm  
1x drezová zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda 
1x vpusť polypropylénová kruhová, rozmer: priemer 150x75 mm 
1x vodovodná armatúra stolná studená voda
1x jednostranný elektrostĺpik 1x3 zásuvky 230V/16A, IP 44

Názov Cena za kus
Jednostranný laboratórny stôl 2250x900x900/1615 mm 1 450,00 €

J5

J6

C1

C2
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

C3
Obojstranný laboratórny stôl 3020x1500x900/1593 mm
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová po-
lica TRESPA TopLabPLUS (2400x280x716 mm) na pracovnej doske
Pracovná doska:
Pracovná doska TRESPA TopLabPLUS , hr. 13 mm
Výbava:
2x kameninová výlevka, rozmer: 395x395x200 mm
2x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre výplach očí 
1x obojstranný elektrostĺpik 2x3 zásuvky 230V/16A, IP 44
1x obojstranný elektrostĺpik 2x2 zásuvky 230V/16A, IP 44
2x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°
1x armatúra stolná s 2 ihlovými ventilmi po 180° - stlačený vzduch

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3020x1500x900/1593 mm 4 280,00 €

Obojstranný laboratórny stôl 3000x1500x900/1580 mm  
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, jednoduchá nadstavbová 
polica Lamino (3540x280x418 mm) na pracovnej doske
Pracovná doska:
Pracovná doska TRESPA TopLabPLUS, hr. 13 mm
Výbava:
1x keramická výlevka, rozmer: 400x400x300 mm
1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
2x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
4x vodovodná armatúra stolná, studená voda
3x obojstranný mediálny elektrostĺpik Lamino 2x3 zásuvky 230V
1x plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180°

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3000x1500x900/1580 mm 4 450,00 €

Obojstranný laboratórny stôl 3455x1700x900/2120 mm 
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová poli-
ca Lamino (4450x280x716 mm) na pracovnej doske
Pracovná doska:
Pracovná doska nerezová so zvýšeným okrajom po obvode, hr.30/40 mm
Výbava:
1x lisovaný nerezový drez, rozmer: 400x400x250 mm
1x zmiešavacia armatúra stolná, teplá-studená voda
2x vpusť polypropylénová kruhová, pr. 85x75 mm
2x vodovodná armatúra stolná, studená voda
1x obojstranný elektrostĺpik 2x3 zásuvky 230V/16A, IP 44

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3455x1700x900/2120 mm 5 100,00 €

Obojstranný laboratórny stôl 3305x1500x900/1598 mm 
Obojstranný stôl na spodných skrinkách s plastovým soklom v. 100 mm, dvojitá nadstavbová
polica s kovovými mediálnymi stĺpikmi na pracovnej doske
Pracovná doska:
Pracovná doska Trespa TopLabPLUS, hr. 13 mm
Výbava:
1x vstavaný nerezový dvojdrez hranatý, rozmer: 360x420x200 / 360x420x200 mm
1x zmiešavacia armatúra stolná, s vyťahovacou sprchou, teplá-studená voda
1x bezpečnostná sprcha ručná s priamym kalíškom pre oplach očí
1x kameninová vpusť, rozmer: 105x105x135 mm
1x vodovodná armatúra - studená voda
4x kazeta s 2 zásuvkami 230V/16A

Názov Cena za kus
Obojstranný laboratórny stôl 3305x1500x900/1598 mm 3 630,00 €

C4

C6

C5
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Spodné skrinky slúžia ako nosný prvok pre tvorbu zostáv laboratórnych či kancelárskych sto-
lov, ktoré sa doplnia vhodným druhom pracovnej dosky. Základ spodných skriniek tvorí kor-
pus na plastových nastaviteľných nohách bez vrchnej pracovnej dosky (nahradená je vzpera-
mi pre pripevnenie pracovnej dosky). Vyrábajú sa v dvoch základných výškových moduloch 
(konečná celková výška stolov je závislá na zvolenom druhu pracovnej dosky) - výška 714 mm 
pre pracovné stoly pre prácu v sede s celkovou výškou cca 750 mm a výška 867 mm pre pra-
covné stoly pre prácu v stoji s celkovou výškou cca 900 mm.

Spodné skrinky pre stoly s výškou 750 mm (pre prácu v sede)
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorená s jednou policou 450x565x714 9110.1001 70,50 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 450x585x714 9110.1002 84,20 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 450x585x714 9110.1003 84,20 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica 450x585x714 9110.1004 95,80 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica 450x585x714 9110.1005 95,80 €
- s tromi zásuvkami (2+1) 450x585x714 9110.1006 128,00 €
- so štyrmi zásuvkami 450x585x714 9110.1007 130,00 €
Šírka 600 mm
- otvorená s jednou policou 600x565x714 9110.1011 76,90 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 600x585x714 9110.1012 96,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 600x585x714 9110.1013 96,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica 600x585x714 9110.1014 112,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica 600x585x714 9110.1015 112,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1) 600x585x714 9110.1016 147,00 €
- so štyrmi zásuvkami 600x585x714 9110.1017 149,00 €
- dvojdverová s jednou policou 600x585x714 9110.1018 100,00 €
Šírka 900 mm
- otvorená s jednou policou 900x565x714 9110.1021 95,80 €
- dvojdverová s jednou policou 900x585x714 9110.1022 129,00 €
- dvojdverová s 1 zásuvkou, 1 polica 900x585x714 9110.1023 150,00 €
- dvojdverová s 2 zásuvkami, 1 polica 900x585x714 9110.1024 178,00 €
Skrinky ukončovacie
- ukončovacia otvorená, ľavá, 1 polica 265x565x714 9110.1041 72,30 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 1 polica 265x565x714 9110.1042 72,30 €

Spodné skrinky pre stoly s výškou 900 mm (pre prácu v stoji)
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorená s jednou policou 450x565x867 9140.2001 72,50 €
- otvorená s dvomi policami 450x565x867 9140.2002 83,90 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 450x585x867 9140.2003 92,20 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 450x585x867 9140.2004 92,20 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica 450x585x867 9140.2005 106,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica 450x585x867 9140.2006 106,00 €
- so štyrmi zásuvkami (3+1) 450x585x867 9140.2007 146,00 €
- s piatimi zásuvkami 450x585x867 9140.2008 148,00 €
Šírka 600 mm
- otvorená s jednou policou 600x565x867 9140.2011 81,20 €
- otvorená s dvomi policami 600x565x867 9140.2012 96,00 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 600x585x867 9140.2013 105,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 600x585x867 9140.2014 105,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavá, 1 polica 600x585x867 9140.2015 121,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravá, 1 polica 600x585x867 9140.2016 121,00 €
- so štyrmi zásuvkami (3+1) 600x585x867 9140.2017 163,00 €
- s piatimi zásuvkami 600x585x867 9140.2018 166,00 €
- dvojdverová s jednou policou 600x585x867 9140.2019 110,00 €
Šírka 900 mm
- otvorená s jednou policou 900x565x867 9140.2021 99,60 €
- otvorená s dvomi policami 900x565x867 9140.2022 121,00 €
- dvojdverová s jednou policou 900x585x867 9140.2023 139,00 €
- dvojdverová s 1 zásuvkou, 1 polica 900x585x867 9140.2024 159,00 €
- dvojdverová s 2 zásuvkami, 1 polica 900x585x867 9140.2025 186,00 €
Šírka 1200 mm
- dvojdverová s jednou policou 1200x585x867 9140.2031 179,00 €
- dvojdverová s 1 zásuvkou, 1 polica 1200x585x867 9140.2032 200,00 €
- dvojdverová s 2 zásuvkami, 1 polica 1200x585x867 9140.2033 215,00 €
Skrinky inštalačné
- inštalačná s dvierkami, ľavá, 1 polica 600x585x867 9140.2051 102,00 €
- inštalačná s dvierkami, pravá, 1 polica 600x585x867 9140.2052 102,00 €
- inštalačná dvojdverová s jednou policou 600x585x867 9140.2053 106,00 €
- inštalačná dvojdverová s jednou policou 900x585x867 9140.2054 136,00 €

Spodné skrinky
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Pojazdné kontajnery slúžia ako mobilná náhrada spodných skriniek pod písacie stoly Lamino 
alebo pracovné stoly na kovových podnožiach. Kontajnery sú vyrábané s vlastnou vrchnou 
pracovnou doskou Lamino (dosku nie je nutné objednávať ako pri spodných skrinkách). Vy-
rábajú sa v dvoch základných výškových moduloch - štandardná výška 702 mm pre pracovné 
stoly s výškou 900 mm a znížená výška 549 mm pre písacie a pracovné stoly s výškou 750 mm. 

Pojazdné kontajnery s výškou 702 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorený s jednou policou 450x505x702 9120.1101 83,60 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica 450x525x702 9120.1102 99,80 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica 450x525x702 9120.1103 99,80 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavý, 1 polica 450x525x702 9120.1104 108,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, ľavý, 1 polica 450x525x702 9120.1104.01 114,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravý, 1 polica 450x525x702 9120.1105 108,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, pravý, 1 polica 450x525x702 9120.1105.01 114,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1) 450x525x702 9120.1106 141,00 €
- so štyrmi zásuvkami 450x525x702 9120.1107 150,00 €
- so štyrmi zásuvkami a centrálnym zámkom 450x525x702 9120.1107.01 171,00 €
Šírka 600 mm
- otvorený s jednou policou 600x505x702 9120.1111 95,80 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica 600x525x702 9120.1112 117,00 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica 600x525x702 9120.1113 117,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, ľavý, 1 polica 600x525x702 9120.1114 131,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, ľavý, 1 polica 600x525x702 9120.1114.01 137,00 €
- s dvierkami a zásuvkou, pravý, 1 polica 600x525x702 9120.1115 131,00 €
- s dvierkami a uzam. zásuvkou, pravý, 1 polica 600x525x702 9120.1115.01 137,00 €
- s tromi zásuvkami (2+1) 600x525x702 9120.1116 162,00 €
- so štyrmi zásuvkami 600x525x702 9120.1117 172,00 €
- so štyrmi zásuvkami a centrálnym zámkom 600x525x702 9120.1117.01 191,00 €

Pojazdné kontajnery s výškou 549 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorený s jednou policou 450x505x549 9120.2101 76,10 €
- s dvierkami, ľavý, 1 polica 450x525x549 9120.2102 90,80 €
- s dvierkami, pravý, 1 polica 450x525x549 9120.2103 90,80 €
- s tromi zásuvkami 450x525x549 9120.2106 134,00 €
- s tromi zásuvkami a centrálnym zámkom 450x525x549 9120.2106.01 154,00 €

Závesné skrinky slúžia na doplnenie pracovných a kancelárskych stolov o úložný priestor na 
pracovnou plochou. Pre zavesenie na stenu sú vybavené závesmi GAMAR (umožňujú nasta-
venie v dvoch smeroch), ktoré sú vhodné pre pripevnenie na skoby (pevné steny) alebo na 
závesné lišty (ľahké steny, sadrokartón). 

Závesné skrinky s výškou 500 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorená s jednou policou 450x320x500 9320.4001 53,70 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 450x340x500 9320.4002 68,30 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 450x340x500 9320.4003 68,30 €
- so sklenými dvierkami, ľavá, 1 polica 450x325x500 9320.4004 90,60 €
- so sklenými dvierkami, pravá, 1 polica 450x325x500 9320.4005 90,60 €
Šírka 600 mm
- otvorená s jednou policou 600x320x500 9320.4011 58,40 €
- dvojdverová, 1 polica 600x340x500 9320.4016 84,60 €
- dvojdverová sklená, 1 polica 600x325x500 9320.4017 113,00 €
Šírka 900 mm
- otvorená s jednou policou 900x320x500 9320.4021 71,60 €
- dvojdverová, 1 polica 900x340x500 9320.4022 130,00 €
- dvojdverová sklená, 1 polica 900x325x500 9320.4023 132,00 €

Kontajnery

Závesné skrinky

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Skrinky ukončovacie a rohové
- ukončovacia otvorená, ľavá, 2 police 265x565x867 9140.2041 75,00 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 2 police 265x565x867 9140.2042 75,00 €
- pre ľavý vnútorný roh otvorená, 1 polica 1150x565x867 9140.2045.10 174,00 €
- pre pravý vnútorný roh otvorená, 1 polica 1150x565x867 9140.2046.10 174,00 €
- pre ľavý vnútorný roh s dvierkami, 1 polica 1150x585x867 9140.2047.10 191,00 €
- pre pravý vnútorný roh s dvierkami, 1 polica 1150x585x867 9140.2048.10 191,00 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Závesné skrinky ukončovacie a rohové
- ukončovacia otvorená, ľavá, 1 polica 265x320x500 9320.4041 39,30 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 1 polica 265x320x500 9320.4042 39,30 €
- pre vnútorný roh otvorená, 1 polica 600x600x500 9320.4031 69,30 €

Závesné skrinky s výškou 650 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 450 mm
- otvorená s 2 policami 450x320x650 9330.4101 53,70 €
- s dvierkami, ľavá, 2 police 450x340x650 9330.4102 68,30 €
- s dvierkami, pravá, 2 police 450x340x650 9330.4103 68,30 €
- so sklenými dvierkami, ľavá, 2 police 450x325x650 9330.4104 90,60 €
- so sklenými dvierkami, pravá, 2 police 450x325x650 9330.4105 90,60 €
- s dvierkami a otvorenou nikou, ľavá, 1 polica 450x340x650 9330.4106 71,60 €
- s dvierkami a otvorenou nikou, pravá, 1 polica 450x340x650 9330.4107 71,60 €
- so sklen. dvierkami a otvor. nikou, ľavá, 1 polica 450x325x650 9330.4108 92,90 €
- so sklen. dvierkami a otvor. nikou, pravá, 1 polica 450x325x650 9330.4109 92,90 €
Šírka 600 mm
- otvorená s 2 policami 600x320x650 9330.4111 62,60 €
- dvojdverová, 2 police 600x340x650 9330.4152 105,00 €
- dvojdverová sklená, 2 police 600x325x650 9330.4153 115,00 €
- dvojdverová s otvorenou nikou, 1 polica 600x340x650 9330.4154 132,00 €
- dvojdv. sklená s otvor. nikou, 1 polica 600x325x650 9330.4155 136,00 €
Šírka 900 mm
- otvorená s 2 policami 900x320x650 9330.4121 105,00 €
- dvojdverová, 2 police 900x340x650 9330.4122 132,00 €
- dvojdverová sklená, 2 police 900x325x650 9330.4123 137,00 €
- dvojdverová s otvorenou nikou, 1 polica 900x340x650 9330.4124 135,00 €
- dvojdv. sklená s otvor. nikou, 1 polica 900x325x650 9330.4125 140,00 €
Závesné skrinky ukončovacie a rohové
- ukončovacia otvorená, ľavá, 2 police 265x320x650 9330.4141 44,90 €
- ukončovacia otvorená, pravá, 2 police 265x320x650 9330.4142 44,90 €
- pre vnútorný roh otvorená, 2 police 600x600x650 9330.4131 90,60 €

Vysoké skrine môžu slúžiť ako policové pre ukladanie skla a iných laboratórnych pomôcok, ale-
bo ako kancelárske pre ukladanie písomností. Ďalej ponúkame skrine šatníkové pre ukladanie 
odevov. Vyrábajú sa v dvoch základných hĺbkových modeloch - štandardná hĺbka 585 mm 
a  zmenšená hĺbka 420 mm je určená skôr pre kancelárske účely. Pri modeloch s hĺbkou 
420 mm je potrebné s ohľadom na výšku skríň (2040 mm) ukotvenie ku stene ako pri závesných 
skrinkách. Skrine Lamino nie sú určené pre trvalé skladovanie chemikálií. Pre tieto účely  
ponúkame špeciálne skrine (viď Bezpečnostné skrine).

Vysoké skrine s hĺbkou 420 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 600 mm
- policová otvorená, 5 políc 600x400x2040 9211.5001 152,00 €
- policová s dvierkami, ľavá, 5 políc 600x420x2040 9212.5002 183,00 €
- policová s dvierkami, pravá, 5 políc 600x420x2040 9212.5003 183,00 €
- šatníková s dvierkami, ľavá, 2 police, 1 zámok 600x420x2040 9212.5004.01 197,00 €
- šatníková s dvierkami, pravá, 2 police, 1 zámok 600x420x2040 9212.5005.01 197,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, ľavá 600x420x2040 9212.5006 176,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, pravá 600x420x2040 9212.5007 176,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, ľavá 600x420x2040 9212.5008 201,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, pravá 600x420x2040 9212.5009 201,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, ľavá 600x420x2040 9213.5010 210,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, pravá 600x420x2040 9213.5011 210,00 €
Šírka 900 mm
- policová otvorená, 5 políc 900x400x2040 9211.5021 193,00 €
- policová dvojdverová, 5 políc 900x420x2040 9212.5022 224,00 €
- šatníková dvojdv., 1/3 5 políc, 2/3 2 police, 1 zámok 900x420x2040 9212.5023.01 249,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdver., h.č. otvorená 900x420x2040 9212.5024 209,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť dvojdverová 900x420x2040 9212.5025 227,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdverová, h.č. sklená 900x420x2040 9213.5026 253,00 €

Vysoké skrine
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Vysoké skrine s hĺbkou 585 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 600 mm
- policová otvorená, 5 políc 600x565x2040 9251.5101 158,00 €
- policová s dvierkami, ľavá, 5 políc 600x585x2040 9252.5102 200,00 €
- policová s dvierkami, pravá, 5 políc 600x585x2040 9252.5103 200,00 €
- šatníková s dvierkami, ľavá, 2 police, 1 zámok 600x585x2040 9252.5104.01 203,00 €
- šatníková s dvierkami, pravá, 2 police, 1 zámok 600x585x2040 9252.5105.01 203,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, ľavá 600x585x2040 9252.5106 183,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. otvorená, pravá 600x585x2040 9252.5107 183,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, ľavá 600x585x2040 9252.5108 207,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť s dvierkami, pravá 600x585x2040 9252.5109 207,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, ľavá 600x585x2040 9253.5110 218,00 €
- pol. delená, sp.č. s dvierkami, h.č. sklená, pravá 600x585x2040 9253.5111 218,00 €
Šírka 900 mm
- policová otvorená, 5 políc 900x565x2040 9251.5121 216,00 €
- policová dvojdverová, 5 políc 900x585x2040 9252.5122 254,00 €
- šatníková dvojdverová, 2 police, 1 zámok 900x585x2040 9252.5123.01 261,00 €
- šatníková dvojdv., 1/2 5 políc, 2/2 2 police, 1 zámok 900x585x2040 9252.5124.01 281,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdver., h.č. otvorená 900x585x2040 9252.5125 223,00 €
- pol. delená, sp. a h. časť dvojdverová 900x585x2040 9252.5126 256,00 €
- pol. delená, sp.č. dvojdverová, h.č. sklená 900x585x2040 9253.5127 264,00 €

Skriňové nadstavby na vysoké skrine s hĺbkou 420 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 600 mm
- otvorená s jednou policou 600x400x500 9420.5201 73,10 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 600x420x500 9420.5202 98,30 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 600x420x500 9420.5203 98,30 €
Šírka 900 mm
- otvorená s jednou policou 900x400x500 9420.5211 95,60 €
- dvojdverová, 1 polica 900x420x500 9420.5212 117,00 €

Skriňové nadstavby na vysoké skrine s hĺbkou 585 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Šírka 600 mm
- otvorená s jednou policou 600x565x500 9420.5221 79,20 €
- s dvierkami, ľavá, 1 polica 600x585x500 9420.5222 103,00 €
- s dvierkami, pravá, 1 polica 600x585x500 9420.5223 103,00 €
Šírka 900 mm
- otvorená s jednou policou 900x565x500 9420.5231 102,00 €
- dvojdverová, 1 polica 900x585x500 9420.5232 123,00 €

Písacie stoly Lamino s pracovnou doskou Lamino

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Hĺbka 600 mm
- doska Lamino hr.18 mm 600x600x750 9610.7100 65,50 €
- doska Lamino hr.18 mm 900x600x750 9610.7101 76,90 €
- doska Lamino hr.18 mm 1200x600x750 9610.7102 88,90 €
- doska Lamino hr.18 mm 1500x600x750 9610.7103 102,00 €
Hĺbka 750 mm
- doska Lamino hr.18 mm 600x750x750 9610.7110 78,30 €
- doska Lamino hr.18 mm 900x750x750 9610.7111 92,20 €
- doska Lamino hr.18 mm 1200x750x750 9610.7112 107,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 1500x750x750 9610.7113 121,00 €

Písacie stoly Lamino s pracovnou doskou Postforming

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Hĺbka 600 mm
- doska Lamino hr.18 mm 600x600x750 9660.7120 88,80 €
- doska Lamino hr.18 mm 900x600x750 9660.7121 112,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 1200x600x750 9660.7122 136,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 1500x600x750 9660.7123 159,00 €
Hĺbka 750 mm
- doska Lamino hr.18 mm 600x750x750 9660.7130 118,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 900x750x750 9660.7131 151,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 1200x750x750 9660.7132 184,00 €
- doska Lamino hr.18 mm 1500x750x750 9660.7133 216,00 €

Stoly a stolíky
Stoly Lamino sú z prevažnej väčšiny určené ako 
písacie stoly s ľahkým zaťažením pre kancelácie 
a zapisovacie miesta v laboratóriách. Základ stola 
tvorí kostra z Lamina hr. 18 mm a pracovná doska 
podľa voľby Lamino alebo Posforming. Stoly sú 
vybavené plastovými klzákmi s možnosťou re-
gulácie drobných nerovností podlahy v rozmedzí 
0-15 mm. Vyrábajú sa v základnej výške 750 mm 
a hĺbkach 600 a 750 mm. Pre väčšie zaťaženie 
doporučujeme kovové podnože s vhodnou pra-
covnou doskou.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Váhový stôl FISHER
Váhové stoly sú vhodné pre váhy s presnosťou do 3 desatinných miest. Konštrukcia Lamino 
s lešteným žulovým blokom (400x400x30 mm) na odpruženej podložke s pracovnou doskou 
Lamino alebo Postforming.

Typ Rozmery š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Pracovná doska Lamino hr. 18 mm
- s odpr. podložkou, prac. doska Lamino 600x600x750 9630.7301 271,00 €
- s odpr. podložkou vľavo, prac. doska Lamino 900x600x750 9630.7302.01 310,00 €
- s odpr. podložkou vpravo, prac. doska Lamino 900x600x750 9630.7302.02 310,00 €
- dvojitý s odpr. podložkou, prac. doska Lamino 1200x600x750 9630.7303 397,00 €
Pracovná doska Postforming hr. 38 mm
- s odpr. podložkou, prac. doska Postforming 600x600x750 9630.7305 282,00 €
- s odpr. podložkou vľavo, prac. doska Postforming 900x600x750 9630.7306.01 354,00 €
- s odpr. podložkou vpravo, prac. doska Postforming 900x600x750 9630.7306.02 354,00 €
- dvojitý s odpr. podložkou, prac. doska Postforming 1200x600x750 9630.7307 419,00 €

Kovové podnože sú určené najmä ako nosné prvky pre vyššie zaťaženie (pod prístroje, stolné 
digestory atď.) a doplňujú sa vhodnou pracovnou doskou. Podnože a nosné prvky sú zvára-
né z jäklových oceľových profilov a sú povrchovo upravené vypaľovaným práškovým epoxi-
dovým nástrekom. Farba nástreku podľa stupnice RAL (napr. biela RAL9003, šedá RAL7035). 
Kovové prvky sú opatrené dorovnávacími elementami nastaviteľnými v rozmedzí 0-35 mm.

Ďalej medzi základný sortiment kovových prvkov patria stolové nohy, nohy pre inštalačné 
rozvody, kovové podnože pre pojazdné prvky, kovové podnože pre rohové a predĺžené zosta-
vy, kovové podnože na stolné nadstavby a mnoho ďalších prvkov.

Kovové podnože typu H so zadnou vzperou pre stoly s výškou 750 mm (jäkl 25x25)

Typ hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9680.7101 92,20 € 9680.7111 97,00 €
900 mm 9680.7102 99,00 € 9680.7112 104,00 €
1200 mm 9680.7103 106,00 € 9680.7113 110,00 €
1500 mm 9680.7104 113,00 € 9680.7114 128,00 €
1800 mm - jäkl 30x30 9680.7105 142,00 € 9680.7115 161,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 25x25)

Typ hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9680.7001 96,90 € 9680.7011 101,00 €
900 mm 9680.7002 104,00 € 9680.7012 108,00 €
1200 mm 9680.7003 111,00 € 9680.7013 115,00 €
1500 mm 9680.7004 118,00 € 9680.7014 133,00 €
1800 mm - jäkl 30x30 9680.7005 144,00 € 9680.7015 165,00 €

Kovové prvky

Váhové stoly

Typ Rozmery š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

- pre prácu v sede 900x600x750 K509-0001 1 470,00 €
- pre prácu v stoji 900x600x900 K509-0000 1 580,00 €

Typ Rozmery š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

- pre prácu v sede 900x600x750 9630.7308 440,00 €
- pre prácu v stoji 900x600x900 9630.7309 450,00 €

Váhový stôl KÖTTERMANN
Váhové stoly umožňujú umiestnenie citlivých analytických váh (s presnosťou do 4 desatin-
ných miest) a váženie veľmi malých množstiev bez chvenia. Vyhotovenie - oceľová konštruk-
cia s povrchovou úpravou, farba biela, blok pre umiestnenie váh 450x500 mm vľavo.

Stabilné váhové stoly z jäklových oceľových profilov pre váhy s presnosťou do 4 desatinných 
miest s pracovnou doskou Postforming hr. 38 mm. Kovová konštrukcia opatrená vypaľova-
ným práškovým epoxidovým nástrekom, svetlo šedá farba (RAL 7035), leštený žulový blok 
(400x400x50 mm) vpravo.

Stôl pre umiestnenie citlivých analytických váh má dvojitý oceľový rám a leštenú žulovú 
dosku (410x270x115 mm) ako pracovné miesto pre váhy. Absorbuje vibrácie, ktoré by mohli 
ovplyvniť citlivé váženie. Nožičky sú výškovo nastaviteľné. Stôl sa dodáva v rozobranom stave. 
Zostavenie je možné vlastnými silami, nie je v cene dodávky.

Model Rozmery š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Stôl váhový YPS-03 770x650x815 7290.9910 980,00 €

Váhový stôl KERN
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Kovové podnože typu HP pre stoly so spodnou policou pre výšku 750 mm (jäkl 25x25)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9686.7101 92,20 € 9686.7111 101,00 €
900 mm 9686.7102 103,00 € 9686.7112 111,00 €
1200 mm 9686.7103 111,00 € 9686.7113 119,00 €
1500mm 9686.7104 118,00 € 9686.7114 128,00 €
1800 mm - jäkl 30x30 9686.7105 143,00 € 9686.7115 159,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 25x25)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9686.7001 96,90 € 9686.7011 105,00 €
900 mm 9686.7002 104,00 € 9686.7012 115,00 €
1200 mm 9686.7003 112,00 € 9686.7013 126,00 €
1500 mm 9686.7004 121,00 € 9686.7014 135,00 €
1800 mm - jäkl 30x30 9686.7005 147,00 € 9686.7015 161,00 €

Kovové podnože typu C pre stoly s výškou 750 mm (jäkl 60x30)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9690.7101 114,00 € 9690.7111 140,00 €
900 mm 9690.7102 127,00 € 9690.7112 153,00 €
1200 mm 9690.7103 140,00 € 9690.7113 166,00 €
1500 mm 9690.7104 154,00 € 9690.7114 178,00 €
1800 mm 9690.7105 166,00 € 9690.7115 192,00 €

- pre výšku 900 mm (jäkl 60x30)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9690.7001 119,00 € 9690.7011 149,00 €
900 mm 9690.7002 132,00 € 9690.7012 161,00 €
1200 mm 9690.7003 145,00 € 9690.7013 174,00 €
1500 mm 9690.7004 157,00 € 9690.7014 187,00 €
1800 mm 9690.7005 170,00 € 9690.7015 200,00 €

Kovové podnože typ HT so stredovou trnožou pre obojstranné stoly s hĺbkou 800 mm 
(jäkl 25x25)

Šírka výška 750 mm Cena za kus výška 900 mm Cena za kus
600 mm 9685.7111 96,10 € 9685.7011 101,00 €
900 mm 9685.7112 104,00 € 9685.7012 108,00 €
1200 mm 9685.7113 110,00 € 9685.7013 115,00 €
1500 mm 9685.7114 128,00 € 9685.7014 133,00 €
1800 mm (jäkl 30x30) 9685.7115 161,00 € 9685.7015 165,00 €

Kovové podnože typu HPP pre pojazdné stoly so spodnou policou a zvýšenou nosnos-
ťou, kolieska 75 mm (jäkl 25x25)

Šírka výška 750 mm Cena za kus výška 900 mm Cena za kus
600 mm 9640.7521.01 123,00 € 9640.7511.01 125,00 €
900 mm 9640.7522.01 129,00 € 9640.7513.01 133,00 €

Kovové podnože pre stolné nadstavbové police hl. 280 mm
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Výška 400 mm
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 590x270x400 9660.9020 46,70 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 890x270x400 9660.9021 51,20 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 1190x270x400 9660.9022 55,90 €
- pre jednoduchú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 1490x270x400 9660.9023 60,70 €
Výška 700 mm
- pre dvojitú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 590x270x700 9660.9030 68,90 €
- pre dvojitú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 890x270x700 9660.9031 77,40 €
- pre dvojitú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 1190x270x700 9660.9032 87,40 €
- pre dvojitú stolnú nadstavbu, jäkl 25x25 mm 1490x270x700 9660.9033 97,10 €

Kovové nohy trubkové (Ø 40 mm)
Typ výška 750 mm Cena za kus výška 900 mm Cena za kus
- jednoduchá, priebežná 9130.1053 12,50 € 9160.2053 13,10 €
- jednoduchá, koncová 9130.1052 12,50 € 9160.2052 13,10 €
- dvojitá, priebežná 9130.1054 24,20 € 9160.2054 25,10 €
- dvojitá, koncová 9130.1055 24,20 € 9160.2055 25,10 €

Kovové doplnky
Typ Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
- kovová konzola pre parapetnú dosku hl.350 mm  25x310x350 9650.9060 14,40 €
- kovová konzola pre parapetnú dosku hl.400 mm 25x360x350 9650.9061 15,40 €
- PC mobil - kovová pojazdná podložka pod počítač 25x270x867 9590.0420 21,80 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Pracovné dosky

Lamino
Lamino dosky sú určené predovšetkým ako pracovné dosky na kancelárske stoly alebo ako 
police pre stolné nadstavby či spodné police kovových podnoží. Jedná sa o obojstranne la-
minované drevotrieskové dosky hr. 18 mm, hrany dosiek sú opatrené lepenou plastovou ABS 
hranou hr. 2 mm. Farebné vyhotovenie Lamino hr. 18 mm je podľa vzorkovníka výrobcov, t.j. 
cca 70 dostupných dezénov. 

Lamino hr.18 mm
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9510.8001 15,10 € 9510.8701 17,60 €
900 mm 9510.8002 19,50 € 9510.8702 21,90 €
1200 mm 9510.8003 24,10 € 9510.8703 28,30 €
1500 mm 9510.8004 29,30 € 9510.8704 35,50 €
1800 mm 9510.8005 34,80 € 9510.8705 41,10 €
2100 mm 9510.8006 41,20 € 9510.8706 47,00 €

Postforming
Dosky Postforming hr. 38 mm sú určené ako pracovné dosky na pracovné alebo kancelárske 
stoly. Ide o drevotrieskové dosky jednostranne laminované (vysokotlakovým laminátom CPL 
hr. 0.6 mm alebo HPL hr. 0.8 mm) s prednou zaoblenou hranou. Nie sú vhodné na pracov-
né plochy namáhané na vysoké teploty, mokré prostredie a tam, kde sú používané peroxidy, 
koncentrované roztoky kyselín a zásad. Farebné vyhotovenie podľa vzorkovníka výrobcov, t.j. 
cca 80 dostupných dezénov. Hĺbkové moduly jednostranne zaoblených pracovných dosiek sú 
600 mm a obojstranne zaoblených dosiek 900 mm.  

Postforming hr. 38 mm
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 -900 Cena za kus
600 mm 9520.8031 39,90 € 9252.8231 52,40 €
900 mm 9520.8032 59,00 € 9252.8232 78,80 €
1200 mm 9520.8033 79,00 € 9252.8233 105,00 €
1500 mm 9520.8034 98,80 € 9252.8234 131,00 €
1800 mm 9520.8035 118,00 € 9252.8235 158,00 €
2100 mm 9520.8036 128,00 € 9252.8236 169,00 €
2400 mm 9520.8037 146,00 € 9252.8237 193,00 €
2700 mm 9520.8038 165,00 € 9252.8238 217,00 €
3000 mm 9520.8039 183,00 € 9252.8239 241,00 €
3300 mm 9520.8040 201,00 € 9252.8240 265,00 €

Zafrézovanie  
do „L“ Postforming

Zaoblenie  
Lamino

Zafrézovanie do skosenia 
Postforming

Zvýšený okraj

Dosky z dlažby bez zvýšeného okraja
Pracovné dosky z keramickej dlažby sa vyznačujú výbornou odolnosťou voči agresívnemu 
prostrediu, vlhkosti a vysokým teplotám. Jedná sa o dosky hr. 30 mm zložené z nosného jadra, 
na ktoré sú prilepené kyselinovzdorné keramické dlaždice 298x298 mm s hrúbkou 9 mm. 
Bočná, čelná a zadná hrana dosky je vybavená pásikom z dlaždíc. Špáry hr. 4 mm medzi dlaž-
dicami sú vyšpárované kyselinovzdornou epoxidovou špárovacou hmotou šedej farby. Dosky 
sú štandardne dodávané v sérii Taurus granit (viď obrázok), ďalšie farebné varianty podľa 
vzorkovníka výrobcu. Základné hĺbkové moduly sú 600 mm a 750 mm.

Dlažba bez zvýšeného okraja (bez výrezov a otvorov)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9541.8061 55,10 € 9546.8261 68,90 €
902 mm 9541.8062 86,20 € 9546.8262 104,00 €
1204 mm 9541.8063 111,00 € 9546.8263 138,00 €
1506 mm 9541.8064 138,00 € 9546.8264 173,00 €
1808 mm 9541.8065 166,00 € 9546.8265 207,00 €
2110 mm 9541.8066 194,00 € 9546.8266 242,00 €
2412 mm 9541.8067 221,00 € 9546.8267 277,00 €
2714 mm 9541.8068 249,00 € 9546.8268 311,00 €
3016 mm 9541.8069 275,00 € 9546.8269 346,00 €

Dlažba bez zvýšeného okraja (s výrezmi a otvormi)
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9551.8061 58,60 € 9556.8261 73,20 €
902 mm 9551.8062 87,50 € 9556.8262 110,00 €
1204 mm 9551.8063 117,00 € 9556.8263 147,00 €
1506 mm 9551.8064 147,00 € 9556.8264 183,00 €
1808 mm 9551.8065 176,00 € 9556.8265 220,00 €
2110 mm 9551.8066 205,00 € 9556.8266 257,00 €
2412 mm 9551.8067 235,00 € 9556.8267 294,00 €
2714 mm 9551.8068 264,00 € 9556.8268 330,00 €
3016 mm 9551.8069 293,00 € 9556.8269 367,00 €

Dosky z dlažby so zvýšeným okrajom – na dopyt.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Vysokotlakový laminát - chemicky odolný - Trespa Top LabPLUS

Doska Trespa Top LabPLUS hr.13 mm je solídny základ pre laboratórne pracovisko, jej výroba 
je založená na teplom tvrdenej živici pod vysokým tlakom. Jedná sa o kompaktný bezšpáro-
vý povrch, odolný voči väčšine agresívnych chemikálií, vysokým teplotám, mechanickému 
poškodeniu, voči vlhkosti, nepodporuje vznik baktérií alebo plesní. Ideálne pre sterilné pros-
tredie v laboratóriu. Farebné vyhotovenie dosiek - dekor T 21.1.1 - Glacier Blue (bielo-modrá).

na dopyt

na dopyt

T 21.1.1 - Glacier Blue (bielo-modrá) 
Trespa Top LabPLUS

Tvrdené sklo

na dopyt

Nerezové dosky 
Dosky z nerezu sú určené ako pracovné dosky na stoly najmä pre umyvárne a umývacie mies-
ta. Nerezový plech (nerez 1.40301) hr. 1 mm je na nosnom jadre ohranený a na spodnej strane 
dosky uzavretý do tvaru „L“. Nerezové dosky sa vyrábajú vo vyhotovení bez zvýšeného okraja 
so zadným zvýšeným lemom v. 40 mm a so zvýšeným okrajom a zadným zvýšeným lemom 
v. 40 mm.

Pracovná doska z tvrdeného skla
Dosky z tvrdeného skla sú vyrábané v hr. 36 mm, majú vysokú chemickú odolnosť, hladký 
bezšpárový povrch, vysokú tepelnú odolnosť a odolnosť proti zafarbeniu.

Celokeramické dosky
Dosky z liatej keramiky hr. 30 mm sú určené predovšetkým na pracovné stoly s extrémnym 
namáhaním, t.j. s najvyššími teplotami, vlhkosťou a chemickým zaťažením. Jedná sa o dosky 
vyrábané z jedného kusa glazovanej technickej keramiky vo vyhotovení so zvýšeným okra-
jom po celom obvode dosky (zabraňujúcim stekaniu kvapalín zo stola). Technológia výroby 
umožňuje vyrábať dosky v jednom kuse s maximálnou dĺžkou 1800 mm, a preto pri väčších 
dĺžkach je nutné dosky napojiť a tým vzniká špára, ktorá je tmelená kyselinovzdorným tme-
lom vo farbe glazúry. Dosky sú dodávané v troch štandardných farbách: biele, šedé a hnedé 
(viď vzorky farieb). Základné hĺbkové moduly sú 600, 650, 750, 800, 850 a 900 mm.

Umelý kameň
Dosky z umelého kameňa hr. 20 mm sú určené pre mokré pracovné alebo umývacie stoly. 
Sú vhodné pre stoly so strednými nárokmi na chemickú odolnosť. Ide o dosky vyrábané na 
báze minerálneho plniva (kremičité piesky) spojeného polyesterovou živicou. Dosky ponúka-
me v základnom opracovaní prednej a bočnej strany leštené skosené, ďalej je možné hrany 
zaobliť do 1/4 lešteného oblúku. Výsledná cena dosky je závislá od farebného vyhotovenia 
a spôsobu opracovania. Hĺbkové moduly 600, 750 mm, možnosť aj neštandardných rozmerov. 
Základnými farebnými vyhotoveniami sú CRYSTAL DIAMOND (krémovo biela), GOBI GREY 
(stredne sivá).

na dopyt

Nerezová doska bez zvýšeného okraja so zadným zvýšeným lemom v. 40 mm 
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9700.9220 94,90 € 9700.9224 112,00 €
1200 mm 9700.9221 168,00 € 9700.9225 207,00 €
1500 mm 9700.9222 205,00 € 9700.9226 252,00 €
1800 mm 9700.9223 242,00 € 9700.9227 298,00 €

Nerezová doska so zvýšeným okrajom a zadným zvýšeným lemom v. 40 mm  
Šírka hl. 600 mm Cena za kus hl. 750 mm Cena za kus
600 mm 9700.9228 168,00 € 9700.9232 185,00 €
1200 mm 9700.9229 242,00 € 9700.9233 280,00 €
1500 mm 9700.9230 279,00 € 9700.9234 325,00 €
1800 mm 9700.9231 315,00 € 9700.9235 371,00 €

Ďalšie ponúkané pracovné dosky:
• Vysokotlakový laminát HPL - Max • Epoxidové dosky DURCON

bez zvýšeného okraja

so zvýšeným okrajom
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Kameninové výlevky 
Kameninové výlevky majú najvyššiu odolnosť voči chemikáliám, preto sú najčastejšie navrho-
vané a dodávané pre jednostranné alebo obojstranné laboratórne stoly. Výlevky dodávame 
v dvoch základných farebných vyhotoveniach glazúr - biela (matná) a  tabakovo hnedá (le-
sklá). Pre pripojenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné nerezové sifóny ∅ 40 alebo 
∅ 50 mm (nie sú súčasťou výlevky, je potrebné objednať ich samostatne). 

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Výlevka kameninová hranatá, hnedá lesklá,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 395x395x200 mm

450x450x220 9700.9121.01 176,00 €

Výlevka kameninová hranatá, biela matná,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 395x395x200 mm

450x450x220 9700.9121.02 176,00 €

Výlevka kameninová hranatá, hnedá lesklá,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 595x395x200 mm

660x460x220 9700.9122.01 399,00 €

Výlevka kameninová hranatá, biela matná,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 595x395x200 mm

660x460x220 9700.9122.02 399,00 €

Vpusť kameninová hranatá, hnedá lesklá,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 105 x105x135 mm

145x145x150 9700.9128.01 19,00 €

Vpusť kameninová hranatá, biela matná,  
bez prepadu a sifónu, vnútorné rozmery 105x105x135 mm

145x145x150 9700.9128.02 19,00 €

Keramické výlevky 
Vzhľadom na dopyt po výlevkách väčších rozmerov uvádzame do našej ponuky keramické 
výlevky, ktoré rozširujú rad laboratórnych výleviek a drezov. Výhodou keramických výleviek 
je kvalitnejšie technické a rozmerové vyhotovenie, vysoká chemická odolnosť (s výnimkou 
kyseliny fluorovodíkovej a výparov kyseliny sírovej). V kombinácii s keramickými doskami je 
vysoká variabilita spôsobu použitia. Základné farebné vyhotovenie keramických výleviek je 
hnedá, biela, svetlošedá. Ďalšie modely keramických výleviek je možné ponúknuť na základe 
individuálnej požiadavky. 

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Keramická výlevka, farba biela, vnútorné rozmery 600x400x300 mm 670x475x320/460 9705.0010.01 na dopyt

Výlevky a drezy 

Ježko závesný na sušenie laboratórnych nádob

Stanica prvej pomoci pre výplach očí

Je zhotovený z PS svetlošedej farby, so žliabkom na zachytenie odkvapkávajúcej vody. Tŕňov je 
72 a majú priemer 15 mm. V sade je aj materiál pre upevnenie na stenu.

Označenie Rozmery š/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Ježko závesný 450 x 630 2105.1888 69,00 €

Sú prípady, keď aj napriek snahe dôjde ku kontaminácii oka chemickými látkami. V takom prí-
pade je samozrejme nutný čo najrýchlejší výplach oka. V  miestach, kde nie je rýchly prístup 
k dostatočnému a čistému zdroju vody, je veľmi žiadúce zaistiť túto možnosť inak. K tomu slúžia 
pripravené roztoky pre výplach očí, ktoré môžu byť umiestnené napríklad na stene laboratória 
v jednej stanici prvej pomoci. Stanica prvej pomoci obsahuje: 1x vyplachovacia fľaša 500 ml pH 
neutral, 1x vyplachovacia fľaša 500 ml s roztokom NaCl, 1x sterilný Quick-Stop obväz na rany, 1x 
Quick-Clean čistič, 1x Quick-Cool gél na popáleniny, 2x sadu QuickFix elastické náplaste vodo-
odolné. Je určená na pripevnenie na stenu a opatrená piktogramami s návodom na použitie. 

Označenie Rozmery š/v/hl mm Kat.číslo Cena za kus
Stanica prvej pomoci pre výplach očí vr. príslušenstva 253x92x430 9760.0500 177,00 €

Vhodnosť pracovných dosiek pre zabudovanie drezov a výleviek
Druh dosky Typ drezu a spôsob zabudovania
Lamino nie je vhodné pre umývacie miesta
Postforming nerezové hranaté a oválne drezy, PP drezy, kameninové výlevky a vpuste nad doskou
Dlažba nerezové hranaté drezy, PP drezy, kameninové vpuste nad doskou;  

kameninové výlevky zároveň s doskou
Umelý kameň nerezové hranaté a oválne drezy nad doskou; PP drezy a kameninové výlevky pod doskou
Keramika keramické výlevky do dosky (priamo vo výrobe)
Nerez nerezové lisované, zvárané (priamo vo výrobe)
Trespa nerezové hranaté a oválne drezy nad doskou; PP drezy, kameninové výlevky nad i pod doskou 
Tvrdené sklo nerezové hranaté a oválne drezy, PP drezy, kameninové výlevky a vpuste nad doskou 
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Polypropylénové vpuste BROEN Plastics 
Vpuste sú vyrobené z chemicky vysoko odolného polypropylénu. Štandardné vyhotovenie je 
v čiernej farbe.
Názov Kat.číslo Cena za kus
Vpusť polypropylénová kruhová, odtok závit 1 1/2", bez sifónu,  
vnútorné rozmery ø88x75 mm, farba čierna

9700.9201 28,00 €

Vpusť polypropylénová oválna, odtok závit 1 1/2", bez sifónu,  
vnútorné rozmery 161x82x135 mm, farba čierna

9700.9205 32,70 €

Polypropylénové drezy 
Laboratórne polypropylénové drezy sú určené pre oplachovanie a umývanie laboratórneho 
skla a laboratórnych nádob, pre odvod splaškovej vody, kvapalín, agresívnych látok a chemi-
kálií. Drezy sú vhodné pre hornú i spodnú montáž a sú určené len pre vnútorné vybavenie. 
Súčasťou drezov PP sú chemicky odolné sifóny 1 ½" x pr. 40 mm. Farebné vyhotovenie drezov 
- svetlo šedé alebo biele.

Nerezové drezy 
Nerezové drezy sú vylisované z  jedného kusa akostnej nerezovej chrómniklovej ocele CrNi 
18/10, materiál 1.4301. Sú určené pre stoly s bežnými nárokmi na odolnosť voči korózii a všet-
kým kyselinám a  zásadám používaných v  domácnostiach. Použitie týchto drezov je skôr 
v umývacích a kuchynských linkách. Nerezové drezy ponúkame oválne a hranaté. Pre pripo-
jenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné drezové sifóny ∅ 40 alebo ∅ 50 mm a sú 
súčasťou drezu.

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Drez PP hranatý, svetlo šedý, vrátane sifónu (PP čierny), 
vnútorné rozmery 400x400x250 mm

467x467x250 9700.9123.01 246,00 €

Drez PP hranatý, biely, vrátane sifónu (PP čierny),  
vnútorné rozmery 400x400x250 mm

467x467x250 9700.9123.02 246,00 €

Nerezové drezy NORMA
Typ Rozmer š/hl/v  

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
N510 - Vstavaný nerezový drez oválny, vrátane sifónu a tesnenia, 
vnútorné rozmery 450x380x177 mm

476x406x177 9700.9104 64,90 €

N500 - Vstavaný nerezový drez štvorcový, vrátane sifónu  
 tesnenia, vnútorné rozmery 380x380x162 mm

406x406x162 9700.9105 63,00 €

N526 - Vstavaný nerezový drez kruhový, vrátane sifónu 
a tesnenia, vnútorné rozmery pr. 400x177 mm

∅450x177 9700.9101 65,40 €

Nerezové drezy TEKA
Typ Rozmer š/hl/v  

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
UNIVERSAL E50 - Vstavaný nerezový drez hranatý, s prepadom, bez 
otvoru pre batériu, sifón 6/4", vnútorné rozmery 370x340x160 mm

465x435x160 9700.9165 51,90 €

CLASSIC 1B - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapkávacou 
plochou, s prepadom, bez otvoru pre batériu, sifón 6/4", vnútorné 
rozmery 400x400x196 mm

650x500x196 9700.9169 79,30 €

CLASSIC 1B1D - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapkávacou 
plochou, s prepadom, bez otvoru pre batériu, sifón 6/4", vnútorné 
rozmery 406x406x190 mm

860x500x190 9700.9166 91,70 €

UNIVERSO 2B79 - Vstavaný nerezový dvojdrez hranatý, 
s prepadom, bez otvoru pre batériu, sifón 6/4", vnútorné rozmery 
340x400x170/340x400x170 mm

790x500x170 9700.9167 76,30 €

CLASSIC 2B1D - Vstavaný nerezový dvojdrez hranatý s odkvapkávacou 
plochou, s prepadom, bez otvoru pre batériu, sifón 6/4", vnútorné 
rozmery 340x400x190/340x400x190 mm

1160x500x190 9700.9168 184,00 €

Nerezové drezy TESKOR 
Typ Rozmer š/hl/v  

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
T1511 - Vstavaný nerezový drez hranatý, bez otvoru pre batériu, sitkový 
ventil 3 1/2" s prepadom, sifón 6/4" s odbočkou na umývačku, vnútorné 
rozmery 450x400x185 mm

590x500x185 9700.9131 112,00 €

T1561 - Vstavaný nerezový drez hranatý s odkvapnou plochou, 
bez otvoru pre batériu, sitkový ventil 3 1/2" s prepadom, sifón 6/4" 
s odbočkou na umývačku, vnútorné rozmery 450x400x185 mm

860x500x185 9700.9132 115,00 €

T1562 - Vstavaný nerezový dvojdrez hranatý, bez otvoru pre batériu, 
sitkový ventil 3 1/2" s prepadom, sifón 6/4" s odbočkou na umývačku, 
vnútorné rozmery 450x400x185 mm a 275x400x185 mm

860x500x185 9700.9133 134,00 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Laboratórne armatúry a vývody
Laboratórne armatúry
Laboratórne armatúry sú určené pre vyústenie rozvodov médií a ich ovládanie na pracovných 
stoloch, stĺpoch či stenách. Najčastejšie sú používané stolové armatúry s priamym ovládaním 
alebo delené armatúry pre samostatné umiestnenie ovládacej hlavice a vývodu. Farebné vy-
hotovenie: telo armatúry farba biela, ovládacie hlavice podľa druhu média. Armatúry ponú-
kame pre vodu (úžitková voda, destilovaná voda) alebo pre suché médiá (stlačený vzduch, 
vákuum, plyn a pod.). Ďalej ponúkame bezpečnostné sprchy.

Vodovodné armatúry
Typ Rozmer ramienko/výška 

mm
Kat. číslo Cena za kus

Zmiešavacie stolná batéria páková,  
vyhotovenie chróm

210x150 9750.9207.02 48,50 €

Zmiešavacia stolná batéria páková  
s vyťahovacou sprchou, vyhotovenie chróm

210x150 9750.9207.03 69,30 €

2534 005 1001-08 - Vodovodná armatúra stolná 
s uzáverom dole, otočná so snímateľnou koncovkou

150x300 9750.9202.11 85,20 €

15 304.009 - Páková zmiešavacia armatúra stolná, 
s otočným ramienkom a prevzdušňovačom

180x360 9750.9208 186,00 €

2536 021 8139-52B - Zmiešavacia armatúra stolná, 
s otočným ramienkom a prevzdušňovačom

250x300 9750.9211 158,00 €

2533 011 1036-09 - Armatúra pre špeciálne druhy vôd (demi) 
stolná s čelným uzáverom hore, pevné ramienko  
s vloženou PEX trubkou

200x300 9750.9215 214,00 €

Príslušenstvo k vodovodným armatúram
Názov Kat. číslo Cena za kus
19 229.009 - Olivka 1/2" 9750.9218 7,41 €
19 025.009 - Prevzdušňovač 1/2" 9750.9219 9,63 €

Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi
Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi (400x400x250 mm), nerezová doska so zvýše-
ným okrajom a zadným lemom v. 40 mm, nerez hr. 1 mm, podnož jäkl 40x40 mm.

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Stôl s jedným lisovaným drezom 600x600x850 9700.9181 449,00 €
Stôl s jedným lisovaným drezom vľavo 1200x600x850 9700.9182.01 551,00 €
Stôl s jedným lisovaným drezom vpravo 1200x600x850 9700.9182.02 551,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi 1200x600x850 9700.9183 710,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi vľavo 1800x600x850 9700.9184.01 819,00 €
Stôl s 2 lisovanými drezmi vpravo 1800x600x850 9700.9184.02 819,00 €

Nerezové umývacie stoly so zváranými drezmi 

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

Umývací stôl s jedným zváraným drezom  
(drez 520x520x280 mm vrátane sifónu)

600x600x850 9700.9171 436,00 €

Umývací stôl s 2 zváranými drezmi  
(2x drez 540x520x280 mm vrátane sifónu)

1200x600x850 9700.9172 648,00 €

Nerezové umývacie stoly
Nerezové umývacie stoly sú zvarené z nerezových profilov a plechov hr.1 mm (materiál 1.4301 
- potravinárska nerezová oceľ) s vrchnou pracovnou doskou so zvýšeným okrajom po celom 
obvode a zadným lemom v. 40 mm. Výšková nastaviteľnosť umývacích stolov je 0-50 mm. 
Na pripojenie odpadového potrubia sú vhodné štandardné drezové zápachové uzávery ∅40 
alebo ∅50 mm. Umývacie stoly ponúkame s lisovanými drezmi, alebo so zváranými drezmi 
väčších rozmerov. Stoly nie sú vybavené otvorom pre vodovodnú batériu, je nutné uviesť to 
pri objednávke (otvor vykonávaný pri výrobe stola za príplatok).

Nerezové umývacie stoly s lisovanými drezmi iných rozmerov - na dopyt.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezpečnostné očné sprchy
Typ Kat.číslo Cena za kus
Bezpečnostná očná sprcha ručná s kalíškom pod 45° pre výplach očí a vstavaným 
regulátorom prietoku (7 l/min), pre montáž do dosky, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"

9760.0107 167,00 €

Bezpečnostná očná sprcha ručná s kalíškom pod 45° pre výplach očí a vstavaným 
regulátorom prietoku (6 l/min), pre montáž na stenu, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"

9760.0108 167,00 €

Bezpečnostná očná sprcha ručná s 2 kalíškami pod 45° pre výplach očí a vstavaným 
regulátorom prietoku (14 l/min), pre montáž do dosky, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"

9760.0109 186,00 €

Bezpečnostná očná sprcha ručná s 2 kalíškami pod 45° pre výplach očí a vstavaným 
regulátorom prietoku (14 l/min), pre montáž na stenu, hadica 1.5 m, pripojenie 1/2"

9760.0110 186,00 €

Bezpečnostné sprchy celotelové 
Typ Kat.číslo Cena za kus
Bezpečnostná sprcha celotelová a očná s 2 kalíškami a miskou, so vstavaným 
regulátorom prietoku (26 l/min), pripojenie 1", min. pracovný tlak 1.5 bar, montáž na zem

9760.0207 1 038,00 €

Bezpečnostná sprcha celotelová pre montáž na stenu 9760.0208 344,00 €

Elektrovývody 400V

Typ Rozmer š/hl/v  
mm

Kat.číslo Cena  
za kus

- stĺpik s 1 zásuvkou 400V/16A (5-pólov), pre montáž 
z pracovnej dosky, IP 44, stĺpik farba biela/zásuvka sv. šedá

90x120x275 9770.9222.21 67,30 €

Elektrické vývody
Elektrické vývody ponúkame stolné – stĺpikové, osadené na pracovnej doske. Elektrokazety 
osadené v mediálnom stĺpiku kovo alebo lamino sú na dopyt.

Elektrovývody 230 V
Typ Rozmer š/hl/v  

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
Jednostranné – stolné stĺpikové
- stĺpik s 1 zásuvkou 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečko biele

60x98x220 9770.9222.01 49,00 €

- stĺpik s 2 zásuvkami 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečka biele

125x98x220 9770.9222.02 51,40 €

- stĺpik s 3 zásuvkami 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečka biele

190x98x220 9770.9222.03 54,30 €

Obojstranné – stolné stĺpikové
- stĺpik s 2x1 zásuvkou 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečka biele

60x136x220 9770.9223.01 65,60 €

- stĺpik 2x2 zásuvky 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečka biele

125x136x220 9770.9223.02 70,20 €

- stĺpik 2x3 zásuvky 230V, pre montáž z pracovnej dosky, IP 44, 
farba biela / viečka biele

190x136x220 9770.9223.03 76,30 €

Plynové armatúry s poistným ventilom (zemný plyn)
Typ Rozmer ramienko/výška 

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
Plynová armatúra stolná s 1 poistným ventilom 95x90 9710.9210 57,00 €
Plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 180° 95x90 9710.9212 93,20 €
Plynová armatúra stolná s 2 poistnými ventilmi po 90° 95x90 9710.9211 93,20 €
Plynová armatúra stolná so 4 poistnými ventilmi po 90° 95x90 9710.9213 146,00 €

Ihlové ventily pre vákuum a stlačené plyny (stlačený vzduch, dusík, argón, atď.)
Typ Rozmer ramienko/výška  

mm
Kat.číslo Cena  

za kus
Stlačený vzduch
Armatúra stolná s 1 ihl. ventilom 140x60 9710.9240 72,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 180° 140x60 9710.9241 112,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 90° 140x60 9710.9242 112,00 €
Armatúra stolná s 4 ihl. ventilmi po 90° 140x60 9710.9243 197,00 €

Vákuum
Armatúra stolná s 1 ihl. ventilom 140x60 9710.9250 72,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 180° 140x60 9710.9251 112,00 €
Armatúra stolná s 2 ihl. ventilmi po 90° 140x60 9710.9252 112,00 €
Armatúra stolná s 4 ihl. ventilmi po 90° 140x60 9710.9253 197,00 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Laboratórne a ordinačné stoličky
FORMED - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 490 do 670 mm, se-
dadlo a operadlo poťah koženka, konštrukcia chrómovaná, nosnosť 150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
FORMED, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9332.01 248,00 €
FORMED, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9332.02 248,00 €
FORMED, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9332.03 248,00 €

FORMEX - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 530 do 720 mm, se-
dadlo (zvýšené čalúnenie) a operadlo koženkový poťah, konštrukcia chrómovaná, nosnosť 
150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
FORMEX, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9333.01 255,00 €
FORMEX, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9333.02 255,00 €
FORMEX, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9333.03 255,00 €

FORMEKA -  Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 540 do 740 mm, 
sedadlo (zvýšené čalúnenie) a operadlo koženkový poťah, konštrukcia chrómovaná, nastavi-
teľný oporný kruh pre nohy, nosnosť 150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
FORMEKA, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9340.01 255,00 €
FORMEKA, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9340.02 255,00 €
FORMEKA, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9340.03 255,00 €

KOVONA PLUS - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 430 do 560 mm, 
sedadlo a operadlo koženkový poťah, konštrukcia chrómovaná, nastaviteľný oporný kruh pre 
nohy.

Typ Kat. číslo Cena za kus
KOVONA PLUS, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9443.01 256,00 €
KOVONA PLUS, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9443.02 256,00 €
KOVONA PLUS, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9443.03 256,00 €

MONA - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 490 do 670 mm, se-
dadlo poťah koženka, konštrukcia aj operadlo chrómované, nosnosť 150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MONA, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9334.01 219,00 €
MONA, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9334.02 219,00 €
MONA, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9334.03 219,00 €

MONA II - Pojazdná ordinačná stolička otočná, výškovo nastaviteľná od 540 do 730 mm, 
sedadlo (zvýšené čalúnenie) poťah koženka, konštrukcia a operadlo chrómované, nosnosť 
150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MONA II, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9335.01 242,00 €
MONA II, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9335.02 242,00 €
MONA II, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9335.03 242,00 €

FORM F - Pojazdné sedadlo otočné, výškovo nastaviteľné od 480 do 620 mm, sedadlo poťah 
koženka, konštrukcia chrómovaná.

Typ Kat. číslo Cena za kus
FORM F, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9444.01 152,00 €
FORM F, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9444.02 152,00 €
FORM F, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9444.03 152,00 €

FORM PLUS - Pojazdné ordinačné sedadlo otočné, výškovo nastaviteľné od 520 do 710 mm, 
sedadlo (zvýšené čalúnenie) poťah koženka, konštrukcia chrómovaná, kruhová trnož výškovo 
nastaviteľná, nosnosť 150 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
FORM PLUS, koženkový poťah farba šípkovo červená (V4) 9802.9337.01 191,00 €
FORM PLUS, koženkový poťah farba modrá (V6) 9802.9337.02 191,00 €
FORM PLUS, koženkový poťah farba biela (V1) 9802.9337.03 191,00 €

1540 ASYN - Pojazdná pracovná stolička s vysokým operadlom, asynchrónny mechanizmus 
- nezávislé nastavenie uhla sedadla a operadla, nastavenie výšky operadla mechanizmom up-
down, plynový piest, kolieska na tvrdý povrch, poťah syntetická koža (SK), nosnosť 120 kg. 
Opierky na ruky sa objednávajú zvlášť.

Typ Kat. číslo Cena za kus
1540 ASYN, poťah farba podľa výberu 9805.0253 97,00 €
Opierky na ruky BR 06, výškovo nastaviteľné 9805.0238 18,20 €

Laboratórne stoličky a sedadlá

SK1 SK2 SK4 SK8 SK10 SK11

Vzorkovník koženkových poťahov
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RX 37 RX 55 RX 60RX 56 RX 51

MEDISIT 1142

MEDISIT 1152

MEDISIT 1162

MEDISIT 4302

TECHNOLAB 1500

TECHNOLAB 1530

LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Laboratórne stoličky MEDISIT a stoličky TECHNOLAB, popredného českého výrobcu 
sedacieho nábytku sú dodávané v zmontovanom stave, záručná lehota je 5 rokov (pri 
jednosmennej prevádzke).

MEDISIT 1142 - Laboratórne sedadlo pojazdné s čalúneným kruhovým sedadlom (priemer 
410 mm), bez operadla, výškovo nastaviteľné sedadlo od 440 do 570 mm, poťah koženka KX, 
hliníkový kríž leštený, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MEDISIT 1142, poťah koženka KX 30 - biela 9802.9350.01 152,00 €
MEDISIT 1142, poťah koženka KX 34 - sv. zelená 9802.9350.05 152,00 €
MEDISIT 1142, poťah koženka KX 36 - sv. oranžová 9802.9350.07 152,00 €
MEDISIT 1142, poťah koženka KX 37 - modrá 9802.9350.08 152,00 €
MEDISIT 1142, poťah koženka KX 38 - šedá 9802.9350.09 152,00 €

MEDISIT 1152 - Laboratórna stolička pojazdná s čalúneným kruhovým sedadlom (priemer 
410 mm) a operadlom, naklápacie operadlo výškovo nastaviteľné, výškovo nastaviteľné se-
dadlo od 440 do 570 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, kolieska na tvrdý povrch, 
nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MEDISIT 1152, poťah koženka KX 30 - biela 9802.9360.01 182,00 €
MEDISIT 1152, poťah koženka KX 34 - svetlo zelená 9802.9360.05 182,00 €
MEDISIT 1152, poťah koženka KX 36 - sv. oranžová 9802.9360.07 182,00 €
MEDISIT 1152, poťah koženka KX 37 - modrá 9802.9360.08 182,00 €
MEDISIT 1152, poťah koženka KX 38 - šedá 9802.9360.09 182,00 €

MEDISIT 1162 - Laboratórna stolička nepojazdná zvýšená s čalúneným kruhovým sedadlom 
(priemer 410 mm) a operadlom, naklápacie operadlo výškovo nastaviteľné, výškovo nastavi-
teľné sedadlo od 580 do 830 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, klzáky, nosnosť 
110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MEDISIT 1162, poťah koženka KX 30 - biela 9802.9370.01 219,00 €
MEDISIT 1162, poťah koženka KX 34 - svetlo zelená 9802.9370.05 219,00 €
MEDISIT 1162, poťah koženka KX 36 - sv. oranžová 9802.9370.07 219,00 €
MEDISIT 1162, poťah koženka KX 37 - modrá 9802.9370.08 219,00 €
MEDISIT 1162, poťah koženka KX 38 - šedá 9802.9370.09 219,00 €

MEDISIT 4302 - Laboratórna stolička pojazdná s čalúneným sedadlom a operadlom, výškovo 
nastaviteľné sedadlo od 450 do 580 mm, poťah koženka KX, hliníkový kríž leštený, kolieska na 
tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
MEDISIT 4302, poťah koženka KX 30 - biela 9802.9390.01 182,00 €
MEDISIT 4302, poťah koženka KX 34 - svetlo zelená 9802.9390.05 182,00 €
MEDISIT 4302, poťah koženka KX 36 - sv. oranžová 9802.9390.07 182,00 €
MEDISIT 4302, poťah koženka KX 37 - modrá 9802.9390.08 182,00 €
MEDISIT 4302, poťah koženka KX 38 - šedá 9802.9390.09 182,00 €

Špeciálne pracovné stoličky TECHNOLAB a priemyslové sedadlá s extrémnou odolnosťou PUR 
sedadiel voči vlhkosti, nečistotám, chemikáliám, bio-toxínom a mechanickému poškodeniu. 
Povrchy je možné kompletne dezinfikovať a umývať.

Stoličky TECHNOLAB 1500  sú pojazdné s ergonomickým PUR sedadlom a operadlom (výš-
kovo nastaviteľné posuvom UP-DOWN), naklápanie sedadla a operadla synchrónnym me-
chanizmom s aretáciou polohy a reguláciou tuhosti, výškovo nastaviteľné sedadlo od 480 do 
610 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 130 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
TECHNOLAB 1500, bez opierok na ruky, hliníkový čierny kríž 9803.0630 241,00 €
TECHNOLAB 1530, s opierkami na ruky, hliníkový čierny kríž 9803.0640 278,00 €

Pracovné stoličky
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TECHNOLAB 1600 TECHNOLAB 1630

TECHNOLAB 1310

1290 PU TABURET

1290 PU ASYN

BR 25 BR 06

TECHNOLAB 1320

1290 PU TABURET EXT

1290 PU ASYN zvýšená

TECHNOLAB 1400

LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Stoličky TECHNOLAB 1600 - sú nepojazdné zvýšené s ergonomickým PUR sedadlom a ope-
radlom (výškovo nastaviteľné posuvom UP-DOWN), naklápanie sedadla a  operadla syn-
chrónnym mechanizmom s aretáciou polohy a reguláciou tuhosti, nastaviteľný oporný kruh 
pre nohy, výškovo nastaviteľné sedadlo od 630 do 890 mm (nastavovací piest pre zdvih),  
PUR čierny, klzáky, nosnosť 130 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
TECHNOLAB 1600, bez opierok na ruky, hliníkový čierny kríž 9803.0650 278,00 €
TECHNOLAB 1630, s opierkami na ruky, hliníkový čierny kríž 9803.0660 315,00 €

TECHNOLAB 1310 - Pojazdné laboratórne sedadlo s PUR naklápacím sedadlom, výškovo na-
staviteľné od 420 do 550 mm (nastavovací piest pre zdvih), PUR čierny, hliníkový kríž čierny, 
kolieska na tvrdý povrch, nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
TECHNOLAB 1310  pojazdné 9803.0670 149,00 €

TECHNOLAB 1320 - Nepojazdné laboratórne sedadlo zvýšené s oporným kruhom pre nohy, 
PUR naklápacie sedadlo výškovo nastaviteľné od 530 do 790 mm (nastavovací piest pre 
zdvih), PUR čierny, hliníkový kríž čierny, klzáky, nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
TECHNOLAB 1320 nepojazdné 9803.0680 186,00 €

TECHNOLAB 1400 - Skladacia priemyslová stolička na podporu pri státí, výškovo nastaviteľná 
posuvom sedadla od 670 do 840 mm, sklopné PUR  sedadlo čierne, kostra čierna alebo čer-
vená, nosnosť 110 kg.

Typ Kat. číslo Cena za kus
TECHNOLAB 1400 nepojazdná 9803.0130 152,00 €

Pracovné stoličky WORKSHOP radu 1290 PU s polyuretánovým sedadlom a operadlom ponú-
ka optimálnu konfiguráciu stoličky podľa Vašich prianí a potrieb. Stoličky sú dodávané v de-
montovanom stave (balené v krabici po 1 kuse), záručná lehota 2 roky.

1290 PU TABURET  - Jednoduchá priemyselná stolička pojazdná s kruhovým polyuretáno-
vým sedadlom ø320 mm (bez operadla), výškovo nastaviteľná od 410 do 540 mm (nastaviteľ-
ný piest pre zdvih), plastový kríž, kolieska na tvrdý povrch. 

Typ Kat.číslo Cena za kus
1290 PU TABURET 9803.0615 50,40 €

1290 PU TABURET EXT - Jednoduchá pracovná stolička pojazdná zvýšená s kruhovým poly-
uretánovým sedadlom ø320 mm (bez operadla), plynový piest pre nastavenie výšky sedenia 
od 570 do 825 mm, nastaviteľný oporný kruh na nohy, plastový kríž, kolieska na tvrdý povrch.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1290 PU TABURET EXT 9803.0615.03 74,20 €

1290 PU ASYN - Pojazdná stolička s PUR sedadlom a operadlom, naklápanie sedadla a ope-
radla asynchrónnym mechanizmom, bez opierok na ruky, výškovo nastaviteľná od 440 do 
570 mm, plastový kríž, PUR čierny, kolieska na tvrdý povrch.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1290 PU ASYN 9803.0614 95,20 €

1290 PU ASYN EXT KTP - Priemyslová pracovná stolička pojazdná zvýšená s PUR sedadlom 
a výškovo nastaviteľným operadlom, naklápanie sedadla a operadla asynchrónnym mecha-
nizmom, bez opierok na ruky, plynový piest pre nastavenie výšky sedenia od 570 do 845 mm, 
nastaviteľný oporný kruh pre nohy, kríž plast/chróm, kolieska na tvrdý povrch.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1290 PU ASYN EXT PLAST KTP zvýšená, plastový kríž 9803.0614.03 107,00 €
1290 PU ASYN EXT CHROM KTP zvýšená, chrómový kríž 9803.0614.07 118,00 €

Typ Kat.číslo Cena za kus
Opierky na ruky BR 06, výškovo nastaviteľné 9805.0238 18,20 €
Opierky na ruky BR 25 9803.0621 11,20 €
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1580 SYN GALA PLUS

1380 SYN FLUTE 

Taurus TN

AOKI 2160 PC

B600 B300

B303 B840

1850 SYN OMNIA

LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Kancelárske stoličky

TAURUS - Konferenčná kancelárska stolička čalúnená, stohovateľná (max. 5 ks), oceľový rám 
(profil ovál), bez opierok na ruky, kostra lakovaná čierna alebo chrómovaná, nosnosť 120 kg.

Typ Kat.číslo Cena za kus
Stolička Taurus TN, kostra lakovaná čierna, poťah B600 šedá 9805.0050.11 26,60 €
Stolička Taurus TN, kostra lakovaná čierna, poťah B300 červená 9805.0050.12 26,60 €
Stolička Taurus TN, kostra lakovaná čierna, poťah B303 modrá 9805.0050.13 26,60 €
Stolička Taurus TN, kostra lakovaná čierna, poťah B840 čierna 9805.0050.14 26,60 €

AOKI 2160 PC - Moderná rokovacia stolička vrátane opierok na ruky, plastový korpus v odtie-
ňoch biela, béžová RAL 1019, čierna RAL 9017, červená RAL 3020, modrá RAL 5009, RAL 7011, 
oranžová PANT.1505C, zelená PANT.361C, oceľový rám chrómovaný (lakovanie iba na dopyt), 
stohovateľná (po 5 kusov), nosnosť 120 kg, český výrobok.

Typ Kat.číslo Cena za kus
AOKI 2160 PC rokovacia stohovateľná stolička 9805.0052 78,00 €

Konferenčné a rokovacie stoličky

BN 1 -
tehlová

BN 5 -
šedá

BN 2 -
oranžová

BN 6 -
tmavo šedá

BN 3 -
tmavo modrá

BN 4 -
svetlo modrá

1580 SYN GALA PLUS - Pracovná stolička s ergonomickým tvarovaním, čalúnené sedadlo 
a operadlo, synchrónny mechanizmus ZEP s nastavením sily protiváhy, výškové nastavenie 
operadla mechanizmom up-down, nastavenie výšky sedadla plynovým piestom od 430 do 
550 mm, pyramídový kríž s kolieskami ø65 mm na tvrdý povrch, bez opierok, nosnosť 130 kg. 
Opierky sa objednávajú zvlášť.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1580 SYN GALA PLUS, poťah farba BN 5 šedá 9805.0250.01 161,00 €
1580 SYN GALA PLUS, poťah farba BN 1 tehlová 9805.0250.02 161,00 €
1580 SYN GALA PLUS, poťah farba BN 3 tmavo modrá 9805.0250.03 161,00 €
1580 SYN GALA PLUS, poťah farba BN 7 čierna 9805.0250.04 161,00 €
Opierky na ruky AR 08, výškovo a pozdĺžne nastaviteľné 9805.0226 29,40 €

1850 SYN OMNIA - Kancelárska stolička, operadlo so sieťovinou a výškovo nastaviteľnou 
bedrovou výstuhou, nastavenie výšky operadla s uzamykaním, na sedadle použitá studená 
pena, synchrónny mechanizmus s päťnásobnou aretáciou, možnosť plynulej zmeny uhla se-
dadla a operadla, plastová báza, kolieska s väčším priemerom, bez opierok rúk, nosnosť 130 kg.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1850 SYN OMNIA, poťah farba BN 5 šedá 9805.0254.01 180,00 €
1850 SYN OMNIA, poťah farba BN 1 tehlová červená 9805.0254.02 180,00 €
1850 SYN OMNIA, poťah farba BN 3 tmavo modrá 9805.0254.03 180,00 €
1850 SYN OMNIA, poťah farba BN 7 čierna 9805.0254.04 180,00 €
Opierky na ruky BR 06, výškovo nastaviteľné 9805.0238 19,00 €
Opierky na ruky  AR 08, výškovo a pozdĺžne nastaviteľné 9805.0226 28,00 €

1380 SYN FLUTE - Pracovná stolička s vysokým kvadratickým operadlom a synchrónnym me-
chanizmom ZEP s nastavením sily protiváhy, výškové nastavenie operadla mechanizmom up-
down, nastavenie výšky sedadla plynovým piestom od 480 do 560 mm, bez opierok na ruky, 
nosnosť 120 kg. Opierky sa objednávajú zvlášť.

Typ Kat.číslo Cena za kus
1380 SYN FLUTE, poťah farba BN 5 šedá 9805.0251.01 121,00 €
1380 SYN FLUTE, poťah farba BN 1 tehlová červená 9805.0251.02 121,00 €
1380 SYN FLUTE, poťah farba BN 3 tmavo modrá 9805.0251.03 121,00 €
1380 SYN FLUTE, poťah farba BN 7 čierna 9805.0251.04 121,00 €
Opierky na ruky BR 29, pevné 9805.0237 12,60 €
Opierky na ruky BR 06, výškovo nastaviteľné 9805.0238 18,20 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezpečnostné skrine na skladovanie chemikálií v laboratóriu
Bezpečnostné skrine na skladovanie chemikálií, alebo skrine z PP na skladovanie agresívnych anorganických kyselín a zásad, sú často dopytova-
ným laboratórnym vybavením. Je to iste aj vďaka tomu, že tlak na rešpektovanie predpisov upravujúcich zaobchádzanie s nebezpečnými látkami 
stále rastie.
Skladovanie je činnosť s cieľom materiál neskôr použiť, alebo ho odovzdať ďalším osobám. Udržiavanie príručného množstva látok je krátkodobá 
činnosť, pri ktorej má byť v dosahu len také množstvo látok, ktorých spotreba sa pri danej operácii očakáva. Z časového hľadiska má byť udržiava-
nie príručného množstva látok obmedzené len na dobu vykonávania operácie.
V laboratóriu môžu byť horľavé látky len ako príručné množstvo! To znamená, že po ukončení operácie je potrebné ich z pracoviska odstrániť. Od-
strániť ich možno do príslušného skladu, alebo ich je možné v určitom množstve uložiť do vhodnej bezpečnostnej skrine.
Skrine na kyseliny a zásady alebo skrine na horľaviny sú rozmerné a ťažké. Je nutné, aby s touto informáciou užívateľ pracoval skôr, ako si skriňu 
objedná. Musí uvážiť, či podlahu v mieste inštalácie skrine môže zaťažiť, zanedbateľná nie je ani otázka sťahovania. Najmä pri ťažkých bezpeč-
nostných skriniach na horľaviny je nutné prihliadnuť na sťahovania skrine na miesto inštalácie. Katalógové ceny nezahrňujú sťahovanie nadmerne 
ťažkých bremien do neprístupných nadzemných poschodí (zaisťuje odberateľ, prípadne dodávateľ doúčtuje náklady na sťahovaciu firmu).

Bezpečnostné skrine Köttermann zodpovedajú všetkým požiadavkám EN 14470-1, štandardom 
je požiarna odolnosť 90 minút, každý typ skrine podstupuje príslušný test v nezávislej odbor-
nej skúšobni. Majú sendvičovú konštrukciu s kvalitnou tepelnou izoláciou. Dvere sú vybavené 
termickou tesniacou páskou, ktorej objem sa pri zvýšení teploty nad 70°C zväčší a tým dôjde 
k utesneniu skrine. Dvere majú závesy so zatváracou automatikou (široko otvorené krídla dverí 
zostávajú vo svojej polohe, ale v určitej pozícii automatika dvere sama uzavrie), takže skriňa ne-
môže zostať bez dozoru pootvorená. Výrobca ponúka každú skriňu s bežnými krídlovými dve-
rami, alebo so skladacími lamelovými dverami (úspora priestoru pred skriňou - postavenej napr. 
na chodbe). Skrine je možné odsávať, aby pri ich otvorení do miestnosti laboratória nevnikal 
zápach. K tomu slúžia odsávacie kanály v konštrukcii skrine a ich vyústenie s priemerom 75 mm 
na napojenie na odťah. Skrine nemajú zabudovaný vlastný ventilátor. Ten je predmetom sa-
mostatnej objednávky, musí byť vo vyhotovení Ex a jeho výkon musí byť taký, aby i pri tlakovej 
strate v skrini a v potrubí bola dosiahnutá výmena vzduchu predpísaná výrobcom – viď tabuľka. 

Vysoké bezpečnostné skrine na horľaviny Köttermann (s požiarnou odolnosťou 90 minút FWF 90)

Technické údaje vysokých skríň na horľaviny
Vonkajšie rozmery  

š/hl/v mm
Vnútorné rozmery  

š/hl/v mm
Vybavenie Výmena vzd. 

m3/h
Hmotnosť  

kg
600 x 615 x 1955 450 x 520 x 1645 3 police s nosnosťou 75 kg 

záchytná vaňa 22 l
4 265

900 x 615 x 1955 750 x 520 x 1645 3 police s nosnosťou 75 kg 
záchytná vaňa 23 l

6 343

1200 x 615 x 1955 1050 x 520 x 1645 3 police s nosnosťou 75 kg 
záchytná vaňa 33 l

9 424

Lamelové dvere sa skladajú do uhla 90° a šetria tak priestor pred skriňou.

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
1200 x 615 x 1955 lamelové 3 police + vaňa 9004.0025 3 560,00 €

 

Skrine sú vybavené policami a záchytnou vaňou. Samotné police je možné priobjednať, a tak 
získať viac plochy pre ukladanie malých nádob a fliaš. Alternatívou vnútorného vybavenia sú 
4 výsuvné zásuvky v podobe záchytných vaní s nosnosťou 60 kg - cena na požiadavku.

Vysoké skrine na horľaviny so skladacími lamelovými dverami (FWF 90)

Dvere je možné otvoriť do uhla 90°. Skrine sú vybavené policami zabezpečenými proti pohy-
bu a na dne skrine je dobre vyberateľná vanička zachytávajúca prípadne rozliatu kvapalinu. 
Tri police a spodná záchytná vaňa tvoria štyri poschodia na ukladanie nádob s horľavinami. 
Alternatívou vnútorného vybavenia sú 4 výsuvné zásuvky v podobe záchytných vaní s nos-
nosťou 60 kg - cena na požiadavku.

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
600 x 615 x 1955 krídlové ľavé 3 police + vaňa 9004.0010 2 610,00 €
600 x 615 x 1955 krídlové pravé 3 police + vaňa 9004.0012 2 610,00 €
900 x 615 x 1955 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9004.0014 3 190,00 €
1200 x 615 x 1955 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9004.0015 3 300,00 €

Vysoké skrine na horľaviny s klasickými krídlovými dverami (FWF 90)

Skrine na horľaviny 
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Vysoké bezpečnostné skrine na horľaviny Köttermann (s požiarnou odolnosťou 90 minút FWF 90)

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarnou odolnosťou 90 minút) 
– v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE

Technicky sú spracované rovnako ako skrine vysoké, vrátane nároku na stupeň požiarnej 
odolnosti, vyústenie s priemerom 50 mm pre napojenie na odťah.

Technické údaje nízkych skríň na horľaviny
Vonkajšie rozmery  

š/hl/v mm
Vnútorné rozmery  

š/hl/v mm
Vybavenie Výmena 

vzd. m3/h
Hmotnosť 

kg
592 x 570 x 720 470 x 450 x 500 1 zásuvka, nosnosť 25 kg 

422 x 442 x 80 mm
1 125

890 x 570 x 720 770 x 450 x 500 1 zásuvka, nosnosť 50 kg 
722 x 442 x 80 mm

1.7 145

1100 x 570 x 720 980 x 450 x 500 1 polica, nosnosť 75 kg 
záchytná vaňa 21 l

2.2 170

1100 x 570 x 720 470 x 450 x 500  
delený priestor

2 zásuvky, nosnosť 25 kg 
422 x 442 x 80 mm

2.2 180

1400 x 570 x 720 770 x 450 x 500 
470 x 450 x 500

1 zásuvka vľavo, nos. 25 kg 
1 zásuvka vpravo, nos. 50 kg

2.8 230

1400 x 570 x 720 770 x 450 x 500 
470 x 450 x 500

Ľavý oddiel 2-dv., 1 polica,  
nos. 75 kg + záchytná vaňa 20 l 
Pravý oddiel - 1 zásuvka, nosnosť 25 kg

2.8 230

Nízke skrine sú svojou výškou určené na zabudovanie pod dosku stola s celkovou výškou 
750 mm. S využitím pracovnej dosky ako preložky je možné tiež nízke skrine stavať na seba 
a tým napr. získať variabilnú zostavu z rôznych druhov bezpečnostných skríň. Vo vnútri majú 
jediné poschodie na ukladanie nádob, ktorým je buď dno zásuvky alebo polica položená pria-
mo na záchytnej vaničke. Policové vyhotovenie má krídlové dvierka s uhlom otvárania 135°, 
vyhotovenie s výsuvnými policami (zásuvkami) má čelá políc také, že kryjú celý čelný profil 
skrinky.

Nízke bezpečnostné skrine na horľaviny (FWF 90)

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
592 x 570 x 720 - 1 zásuvka 9004.0051 1 890,00 €
890 x 570 x 720 - 1 zásuvka 9004.0052 2 270,00 €
1100 x 570 x 720 dvojkrídlové 1 polica 9004.0054 2 470,00 €
1100 x 570 x 720 - 2 zásuvky 9004.0058 2 830,00 €
1400 x 570 x 720 - 2 zásuvky 9004.0059 2 900,00 €
1400 x 570 x 720 dvojkrídlové 1 polica, 1 zásuvka 9004.0060 3 220,00 €

Konštrukcia:
• robustná konštrukcia s trojitými dverami s pántami, povrch odolný voči poškriabaniu a ná-

razom, ľahké čistenie, svetlo šedá farba (RAL 7035)
• dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou a  indikátorom stavu uzam-

knutia (červený / zelený)
• možnosti regulácie pre vyrovnanie na nerovnej podlahe
• integrované vetracie potrubie (pr. 75 mm) pripravené pre pripojenie k technickému odsá-

vaciemu zariadeniu
• plášť skrine antracitovo šedá farba RAL 7016 (vysoké skrine), svetlo šedá farba RAL 7035 

(nízke)
• krídlové dvere sa zastavujú v  ľubovoľnej polohe, jednoduchá a  pohodlná manipulácia, 

automatické zatváranie v prípade požiaru pomocou integrovaného tepelne aktivovaného 
systému

Vnútorné vybavenie:
• 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa s perforovanou vložkou
• 4 výsuvné vane (počet voliteľný)

Vysoké skrine – Typ 90
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
600 x 615 x 1955 krídlové ľavé 3 police + vaňa 9005.9001 2 240,00 €
600 x 615 x 1955 krídlové pravé 3 police + vaňa 9005.9002 2 240,00 €
895 x 615 x 1955 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9005.9003 2 680,00 €
1195 x 615 x 1955 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9005.9004 2 760,00 €

600 x 615 x 1955 krídlové ľavé 4 výsuvné vane 9005.9005 2 590,00 €
600 x 615 x 1955 krídlové pravé 4 výsuvné vane 9005.9006 2 590,00 €
895 x 615 x 1955 dvojkrídlové 4 výsuvné vane 9005.9007 3 290,00 €
1195 x 615 x 1955 dvojkrídlové 4 výsuvné vane 9005.9008 3 360,00 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarnou odolnosťou 90 minút)  
- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE

Nízke skrine – Typ 90
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
595 x 575 x 600 krídlové ľavé vaňa 9005.9009 1 473,00 €
595 x 575 x 600 krídlové pravé vaňa 9005.9010 1 473,00 €
595 x 575 x 600 1 zásuvka 9005.9011 1 490,00 €
895 x 575 x 600 dvojkrídlové vaňa 9005.9012 1 881,00 €
895 x 575 x 600 1 zásuvka 9005.9013 1 801,00 €
1102 x 575 x 600 dvojkrídlové vaňa 9005.9014 1 948,00 €
1102 x 575 x 600 1 zásuvka 9005.9015 1 874,00 €
1102 x 575 x 600 2 zásuvky 9005.9016 2 340,00 €
1402 x 575 x 600 dvojkrídlové vaňa + 1 zásuvka 9005.9017 2 440,00 €
1402 x 575 x 600 2 zásuvky 9005.9018 2 450,00 €

Vysoké skrine – Typ 30
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
565 x 620 x 1950 krídlové ľavé 3 police + vaňa 9005.3001 1 593,00 €
565 x 620 x 1950 krídlové pravé 3 police + vaňa 9005.3002 1 593,00 €
865 x 620 x 1950 krídlové ľavé 3 police + vaňa 9005.3003 1 746,00 €
865 x 620 x 1950 krídlové pravé 3 police + vaňa 9005.3004 1 746,00 €
1165 x 620 x 1950 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9005.3005 2 060,00 €

565 x 620 x 1950 krídlové ľavé 4 výsuvné vane 9005.3006 1 949,00 €
565 x 620 x 1950 krídlové pravé 4 výsuvné vane 9005.3007 1 949,00 €
865 x 620 x 1950 krídlové ľavé 4 výsuvné vane 9005.3008 2 350,00 €
865 x 620 x 1950 krídlové pravé 4 výsuvné vane 9005.3009 2 350,00 €
1165 x 620 x 1950 dvojkrídlové 4 výsuvné vane 9005.3010 2 660,00 €

9005.9015

9005.9017

Konštrukcia:
• robustná konštrukcia s trojitými dverami s pántami
• čelná strana dverí so štrukturovaným povrchovým náterom odolným voči poškriabaniu, 

svetlo šedá farba (RAL 7035)
• dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
• integrované vetracie potrubie (pr. 75 mm) pripravené pre pripojenie k technickému odsá-

vaciemu zariadeniu
• plášť skrine antracitovo šedá farba RAL 7016 (vysoké skrine), svetlo šedá farba RAL 7035 

(nízke)
• krídlové dvere sa zastavujú v ľubovoľnej polohe, jednoduchá a pohodlná manipulácia, auto-

matické zatváranie v prípade požiaru pomocou integrovaného tepelne aktivovaného systému

Vnútorné vybavenie:
• 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa s perforovanou vložkou
• 4 výsuvné vane (počet voliteľný)9005.3001

9005.3006

9005.3005

9005.3010

9005.9009

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarnou odolnosťou 30 minút)  
- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Vzhľadom na zvýšené riziko unikania agresívnych pár kyselín, alebo koróziu pri postriekaní 
políc a stien, sú tieto skrine zhotovené z chemicky odolného polypropylénu (PP). Skriňa je 
vo vnútri rozdelená tak, že umožňuje ukladať oddelene kyseliny od zásad. Nádoby s chemiká-
liami sa ukladajú na výsuvné police s nosnosťou 30 kg, ktoré sú tvarované ako záchytné zber-
né vane pre prípad úniku chemikálie z obalu. Čelá zásuviek sú kryté dverami. Niektoré mode-
ly sú vybavené zabudovaným ventilátorom, ktorý je umiestnený v hornej časti skríň (vysoké 
skrine hore, ale pri nízkych skriniach smerom dozadu, takže je potrebné pamätať na to, že za 
nízkou skriňou bude potrebný ešte priestor pre vedenie vetracej trubice) a jeho vyústenie má 
priemer 75 mm. Odvetrávanie skrine môže predĺžiť životnosť skrine a predovšetkým pomôže 
zamedziť úniku pár látok do prostredia laboratória.

Nízke skrine – Typ 30
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
1102 x 575 x 600 dvojkrídlové vaňa 9005.3011 1 530,00 €
1102 x 575 x 600 2 zásuvky 9005.3012 1 718,00 €
1102 x 575 x 600 1 zásuvka 9005.3013 1 543,00 €
1402 x 575 x 600 2 zásuvky 9005.3014 1 843,00 €

Skrine na kyseliny a zásady (polyprolénové) Köttermann

Skrine na kyseliny a zásady

Bezpečnostné skrine na horľaviny asecos (s požiarnou odolnosťou 30 minút)  
- v súlade s EN 14470-1, certifikácia GS, zhoda CE

Technické údaje skríň na kyseliny a zásady
Vonkajšie rozmery š/hl/v  

mm
Vybavenie Výmena vzd. 

m3/h
Hmotnosť  

kg
450 x 520 x 720 2 výsuvné police s plochou 354 x 430 mm,  

na výšku fľaše 230/290 mm, bez ventilátora
8 33

600 x 520 x 720 2 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm,  
na výšku fľaše 230/290 mm, bez ventilátora

9 44

900 x 520 x 720 4 výsuvné police 354 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej 
dvojici polí, bez ventilátora

15 66

900 x 520 x 720 3 výsuvné police 354 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom

15 71

1100 x 520 x 720 3 výsuvné police 454 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom

18 90

1100 x 520 x 720 4 výsuvné police 454 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej 
dvojici políc, bez ventilátora

18 85

1200 x 520 x 720 4 výsuvné police 504 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej 
dvojici políc, bez ventilátora

20 88

1200 x 520 x 720 3 výsuvné police 504 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom

20 93

1400 x 520 x 720 4 výsuvné police 604 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm na spodnej dvojici políc a 230 mm na hornej 
dvojici políc, bez ventilátora

23 94

1400 x 520 x 720 3 výsuvné police 604 x 430 mm s max. výškou fľaše 
290 mm, 230 mm a 320/550 mm, s ventilátorom

23 99

600 x 520 x 1920 4 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm,  
na výšku fľaše max. 340 mm, s ventilátorom

23 111

600 x 520 x 1920 4 výsuvné police s plochou 504 x 430 mm,  
na výšku fľaše max. 340 mm, s ventilátorom

23 116
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Skrine na kyseliny a zásady vysoké

Skrine na kyseliny a zásady nízke

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
600 x 520 x 1920 krídlové, ľavé s ventilátorom 9004.0061 3 200,00 €
600 x 520 x 1920 krídlové, pravé s ventilátorom 9004.0062 3 200,00 €

600 x 520 x 1920 krídlové, ľavé bez ventilátora 9004.0065 2 500,00 €
600 x 520x 1920 krídlové, pravé bez ventilátora 9004.0066 2 500,00 €

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
450 x 520 x 720 krídlové, ľavé bez ventilátora 9004.0096 1 080,00 €
450x 520x 720 krídlové, pravé bez ventilátora 9004.0097 1 080,00 €

600 x 520 x 720 krídlové, ľavé bez ventilátora 9004.0073 1 130,00 €
600 x 520x 720 krídlové, pravé bez ventilátora 9004.0074 1 130,00 €

900 x 520 x 720 dvojdverová bez ventilátora 9004.0076 1 890,00 €
900 x 520 x 720 dvojdverová s ventilátorom 9004.0075 2 580,00 €

1100 x 520 x 720 dvojdverová bez ventilátora 9004.0079 1 950,00 €
1100 x 520 x 720 dvojdverová s ventilátorom 9004.0095 2 640,00 €

1200 x 520 x 720 dvojdverová bez ventilátora 9004.0078 2 010,00 €
1200 x 520 x 720 dvojdverová s ventilátorom 9004.0077 2 700,00 €

1400 x 520 x 720 dvojdverová bez ventilátora 9004.0093 2 210,00 €
1400 x 520 x 720 dvojdverová s ventilátorom 9004.0094 2 900,00 €

Konštrukcia:
• robustná konštrukcia s bezpečnostnými prvkami pre zvýšenú ochranu proti korózii, jed-

noduché čistenie
• vonkajší plášť a dvere vyrobené z oceľového plechu, svetlo šedé vyhotovenie (RAL 7035)
• dve samostatne odsávané oddelené skladovacie priehradky
• dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
• integrované nekovové vetracie potrubie (pr. 75/50 mm) pripravené pre pripojenie k tech-

nickému odsávaciemu zariadeniu
• možnosti regulácie pre vyrovnanie na nerovnej podlahe

Vnútorné vybavenie:
• 2, 4, 8 vysúvacích políc vr. plastovej olejovej vane (PP), (počet voliteľný podľa typu skrine)
• bez vstavaného ventilátora

Výsuvná polica
vysoko kvalitná a robustná 
konštrukcia s odnímateľnou 
plastovou olejovou vaňou

Skrine na kyseliny a zásady vysoké
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
600 x 600 x 1965 krídlové ľavé 4 výsuvné police 9005.2001 1 755,00 €
600 x 600 x 1965 krídlové pravé 4 výsuvné police 9005.2002 1 755,00 €
1200 x 600 x 1965 dvojkrídlové 8 výsuvných políc 9005.2003 2 560,00 €

Skrine na kyseliny a zásady nízke
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
590 x 570 x 630 krídlové ľavé 2 výsuvné police 9005.2004 856,00 €
590 x 570 x 630 krídlové pravé 2 výsuvné police 9005.2005 856,00 €
1100 x 570 x 630 dvojkrídlové 4 výsuvné police 9005.2006 1 164,00 €
1400 x 570 x 630 dvojkrídlové +dv. pravé 4 výsuvné police 9005.2007 1 379,00 €

Skrine na kyseliny a zásady asecos  
- vyhovujúce norme EN 14 727, certifikácia GS
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Skrine na chemikálie vysoké
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus

600 x 600 x 1965 krídlové, ľavé 3 police + vaňa 9005.1001 885,00 €
600 x 600 x 1965 krídlové, pravé 3 police + vaňa 9005.1002 885,00 €
1200 x 600 x 1965 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9005.1003 994,00 €
1200 x 600 x 1965 dvojkrídlové 3 police + vaňa 9005.1004 1 039,00 €

Skrine na chemikálie nízke 
Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus

590 x 570 x 630 krídlové, ľavé 2 police + vaňa 9005.1005 806,00 €
590 x 570 x 630 krídlové, pravé 2 police + vaňa 9005.1006 806,00 €
1100 x 570 x 630 dvojkrídlové 2 police + vaňa 9005.1007 883,00 €
1400 x 570 x 630 dvojkrídlové 2 police + vaňa 9005.1008 918,00 €

Ide o kovové skrine povrchovo upravené epoxidovým lakom, ktoré sú vhodné pre skladovanie 
neagresívnych látok. Tieto skrine sú uzamykateľné, štandardne vybavené štyrmi policami v tvare 
záchytnej vane s nosnosťou 30 kg, dno skrine tvorí piatu policu, kde je možné priobjednať hlbšiu 
záchytnú vaňu. Súčasťou každej tejto skrine je vyústenie pr. 75 mm pre napojenie na odťah. 
Alternatívou vnútorného vybavenia sú výsuvné police - cena na dopyt.

Technické údaje skríň na chemikálie
Vonkajšie rozmery š/hl/v  

mm
Vybavenie Výmena vzd. 

m3/h
Hmotnosť  

kg
600 x 520 x 720 1 polica, jednodverová 10 24
900 x 520 x 720 1 polica, dvojdverová 15 31

1200 x 520 x 720 1 polica, dvojdverová 20 38
600 x 520 x 1920 4 police, jednodverová 15 80
900 x 520 x 1920 4 police, dvojdverová 20 110

1200 x 520 x 1920 4 police, dvojdverová 25 130

Skrine na chemikálie Köttermann

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
1200 x 520 x 1920 dvojkrídlové s ventilátorom 9004.0080 2 130,00 €
1200 x 520 x 1920 dvojkrídlové bez ventilátora 9004.0081 1 470,00 €

900 x 520 x 1920 dvojkrídlové s ventilátorom 9004.0082 1 970,00 €
900 x 520 x 1920 dvojkrídlové bez ventilátora 9004.0083 1 310,00 €

600 x  520 x 1920 krídlové, ľavé s ventilátorom 9004.0084 1 770,00 €
600 x  520 x 1920 krídlové, pravé s ventilátorom 9004.0085 1 770,00 €

600 x  520 x 1920 krídlové, ľavé bez ventilátora 9004.0087 1 112,00 €
600 x  520 x 1920 krídlové, pravé bez ventilátora 9004.0088 1 112,00 €

Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Typ dverí Vybavenie Kat.číslo Cena za kus
1200 x 520 x 720 dvojkrídlové bez ventilátora 9004.0089 759,00 €
900 x 520 x 720 dvojkrídlové bez ventilátora 9004.0090 715,00 €
600 x 520 x 720 krídlové, ľavé bez ventilátora 9004.0098 565,00 €
600 x 520 x 720 krídlové, pravé bez ventilátora 9004.0099 565,00 €

Skrine na chemikálie vysoké

Skrine na chemikálie nízke

Skrine na chemikálie asecos (skladovanie nehorľavých chemikálií a toxických látok)

Konštrukcia:
• vyššia životnosť vďaka robustnej konštrukcii, telo z oceľového plechu s vysoko štruktúrova-

ným povrchovým náterom v antracitovo šedej farbe (RAL 7016)
• čelná strana dverí so štruktúrovaným povrchovým náterom odolným proti poškriabaniu, 

žltá farba (RAL 1004)
• krídlové dvere uzamykateľné pomocou zámku s cylindrickou vložkou
• police + zberná vaňa z oceľového plechu s povrchovým náterom, svetlo šedé (RAL 7035)
• vyústenie pre napojenie na odťah (pr. 75 mm)
• možnosť regulácie pre vyrovnanie nerovnej podlahy

Vnútorné vybavenie:
• 2 alebo 3 police, 1 spodná zberná olejová vaňa
• bez vstavaného ventilátora

Skrine na chemikálie
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Kovové skrine a nadstavce
Kovové skrine ponúkame policové na ukladanie spisov. Vhodné aj pre ukladanie laboratór-
nych pomôcok. Skrine je možné využiť pre príručné alebo archivačné sklady. Štandardné fa-
rebné vyhotovenie korpusu a dverí je svetlo šedá RAL 7035.

Policové skrine   
Jedná sa o celokovové robustné zvárané skrine so soklom, so 4 voľne prestaviteľnými polica-
mi (po 50 mm), uzamykateľné pomocou 2-rázvorového uzáveru so vstavaným cylindrickým 
zámkom. Oceľové police majú nosnosť 60 kg, alternatívne možné doplniť ďalšími policami. 
Nosnosť korpusu vysokých skríň je max. 300 kg. Na vysoké kovové skrine je možné dokúpiť 
skriňový nástavec pre zväčšenie úložných priestorov. Z dôvodu bezpečnosti odporúčame 
skrine kotviť k stene, aby nedošlo k ich nežiadúcemu prevrhnutiu. Skrine sú dodávané vcelku. 

Kovové skrine

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat.číslo Cena za kus
Vysoká skriňa - s krídlovými dverami
Skriňa jednodverová pravá, 4 police 505x400x1950 9600.6160 132,00 €
Skriňa dvojdverová, 4 police 800x400x1950 9600.6161 175,00 €
Skriňa dvojdverová, 4 police 950x400x1950 9600.6162 186,00 €
Skriňa dvojdverová, 4 police 1200x400x1950 9600.6163 242,00 €

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat.číslo Cena za kus
Skriňová nadstavba - s krídlovými dverami
Skriňová nadstavba jednodverová pravá 505x400x500 9600.6164 72,30 €
Skriňová nadstavba dvojdverová 800x400x500 9600.6165 96,30 €
Skriňová nadstavba dvojdverová 950x400x500 9600.6166 103,00 €
Skriňová nadstavba dvojdverová 1200x400x500 9600.6167 133,00 €

Policové regále
Kovové policové regále českého výrobcu ponúkame v základných šírkových a výškových mo-
duloch (šírka - 600, 800, 1000, 1200, 1300, 1500 mm a výška - 1500, 2000, 2500 mm). Nosnosť 
políc sa pohybuje v rozmedzí 50 - 250 kg so zreteľom na šírku a hĺbku police. Hĺbka políc podľa 
potreby - 300, 400, 500, 600, 800 mm. Policové regále sú dodávané v demontovateľnom stave. 
Odbornú montáž vykonávajú preškolení technici priamo u  zákazníka. Regále sú zostavené 
zo stĺpov, priečneho prepojenia a políc, ktoré umožňujú výškovú nastaviteľnosť po 25 mm. 
Povrchová úprava stĺpov sa štandardne vykonáva pozinkovaním alebo práškovými farbami 
v odtieni RAL modrá 5010, police, pätky stĺpov a zavetrovacie kríže sú štandardne pozinkova-
né. Policové regály sú vhodné ako príručné sklady k laboratóriám pre ukladanie laboratórnych 
pomôcok a chemikálií prípadne ako archivačné sklady ku kanceláriám na šanóny a písomnos-
ti. Cenu regálových zostáv vám radi spracujeme na dopyt.

Príklad regálovej zostavy

na dopyt

Typ Rozmer š/hl/v mm Kat.číslo Cena za kus
Skrine na chemikálie
SCH 01 A - Skriňa na uskladnenie chemikálií, 4 police, 1 vanička 950x500x1950 9600.6108 272,00 €
SCH 01 B - Skriňa na uskladnenie chemikálií, 2 police, 1 vanička 950x500x1150 9600.6109 193,00 €

Hodia sa najmä do laboratórií, chemických prevádzok, lekární a ordinácií. Skrine sú štandard-
ne vybavené prestaviteľnými policami v tvare vaničky s robustným perforovaným pozinko-
vým roštom a jednou hlbšou vaničkou na dne skrine bez roštu. Veko skrine je vybavené ko-
vovým rámčekom a ryhovanou gumou pre odloženie predmetov (nižší model). Dvere skrine 
sú perforované a zaisťujú tak prirodzené odvetranie skrine (skriňu nie je možné napojiť na 
technickú ventiláciu), vo dverách je kapsa pre uloženie dokumentov k uskladneným che-
mikáliám. Tvar políc je navrhnutý pre zachytenie unikajúcich kvapalín, objem zachytených 
kvapalín je 20 l na vaničku v polici a 30 l pre hlbšie vaničku na dne skrine. Technické paramet-
re: nosnosť korpusu 300 kg, nosnosť police 60 Kg. Uzamykanie dverí je riešené cylindrickým 
zámkom BURG C5 s dvojbodovým uzamykacím mechanizmom.

Univerzálne skrine na uskladnenie chemikálií a toxických látok

(je možné objednať vo vyhotovení svetlo šedá RAL 7035)

Malá kovová skrinka na ukladanie jedov, s dvierkami so zámkom.   

Názov Vonkajšie rozmery š/hl/v mm Kat.číslo Cena za kus
Skrinka na jedy 500x395x400 9004.0092 225,00 €

Skrinka na jedy Köttermann
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Príručné bezodťahové skrinky na chemikálie Ministore 812

Bezodťahové skrinky na chemikálie Ministore 822 a Smart 822

Policová skrinka s odťahom vnútorného priestoru cez uhlíkový filter. Do priestoru laboratória sa 
teda neuvoľňujú žiadne výpary a ide o bezpečné a správne skladovanie napríklad rozpúšťadiel. 
Často používané chemikálie sú takto rýchlo dostupné blízko pracovného miesta. Dodávajú sa 
v troch variantoch - voľne stojace pre postavenie na stôl alebo policu, so stojanom pre postave-
nie na stôl alebo pod neho príp. na zem a verzia montovateľná na stenu. Skladovacia kapacita 
je až 10 litrových fliaš chemikálií, ktorých prípadné výpary nemajú tendenciu spolu reagovať 
a tvoriť napr. výbušnú zmes. Skrinku s filtrom podľa druhu skladovaných chemikálií ponúkneme 
na požiadanie. Druhy ponúkaných filtrov nájdete nižšie na tejto strane pri skriniach radu 822.

• skladovanie najčastejšie používaných chemikálií po ruke
• nie je nutné pripojenie skrine k odsávaniu výparov
• vybavené ventiláciou s uhlíkovým filtrom odlučujúcim nebezpečné výpary
• z nerezovej ocele s poťahom z polyesteru, dvere z akrylátu vybavené zámkom
Smart 822
• určené pre umiestnenie pod pracovný stôl alebo digestor
• 2 varianty vyhotovení, s 2 policami a klasickými dvierkami alebo výsuvný systém s jednou policou
• manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
• hlásenie prevádzkových problémov svetelnou pulzáciou
• iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
• nastavenie a online monitoring cez Ethernet
• aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)
• kapacita 50 litrových fliaš (systém s dvierkami), 50 + 25 fliaš (výsuvný systém)
• tichý ventilátor s výkonom 70 m3/h, spotreba len 35 W
• vonkajšie rozmery (š/hl/v) 652 x 580 x 755 mm (s vysunutou zásuvkou hĺbka 955 mm)

Ministore 822
• 4 varianty vyhotovenia, na pracovný stôl, pod stôl, na stenu alebo stojace na nožičkách
• kapacita až 48 litrových fliaš s chemikáliami, dve nastaviteľné police
• polica na dne vybavená absorpčnou podložkou (až 2 litre tekutiny)
• tichý ventilátor s výkonom 75 m3/h, spotreba len 20 W

Varianty skriniek Ministore 822 nástenných, stojanových a pod stôl, ponúkneme na požiadanie.

AS - filter na organické výpary
BE - filter na organické a kyslé výpary
F - filter na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)
K - filter na amoniak a amíny
HEPA 14 - filter na prachové častice (odlúčenie 99.995% častíc)

Technické údaje
Vnútorné rozmery š/hl/v 783 x 202 x 348 mm
Vonkajšie rozmery š/hl/v 820 x 285 x 575 mm; 820 x 295 x 785 mm (model s nožičkami)
Prietok vzduchu 75 m³/h
Skladovacia kapacita až 10 fliaš s objemom 1 liter
Napájanie 230 V
Príkon 20 W

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skrinka Ministore 812 A, stolná, bez filtra 9794.0100 873,00 €
Bezodťahová skrinka Ministore 812 B, so stojanom, bez filtra 9794.0102 1 076,00 €
Bezodťahová skrinka Ministore 812 C, nástenná, bez filtra 9794.0104 907,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter AS 9794.0402 2 480,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter BE + 9794.0404 2 590,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter F 9794.0406 2 580,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter K 9794.0408 2 640,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, policový systém, filter HEPA 14 9794.0410 2 570,00 €

Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter AS 9794.0420 2 820,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter BE + 9794.0422 2 930,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter F 9794.0424 2 910,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter K 9794.0426 2 970,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 822, výsuvný systém, filter HEPA 14 9794.0428 2 910,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter AS 9794.0302 1 758,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter BE + 9794.0304 1 875,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter F 9794.0306 1 857,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter K 9794.0308 1 916,00 €
Bezodťahová skriňa Ministore 822 A, stolný, filter HEPA 14 9794.0310 1 847,00 €

Ministore 822 rozmery 822 A 822 B 822 C 822 D
Vonkajšie š/hl/v mm 819 x 350 x 725 819 x 433 x 911 819 x 350 x 725 819 x 350 x 725
Vnútorné š/hl/v mm 753 x 322 x 519 753 x 322 x 519 753 x 322 x 519 753 x 322 x 519

Smart 822 policový systém

Smart 822 výsuvný systém
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Skladovacie bezodťahové skrine Captair® Smart

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter AS 9794.0500 3 560,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter BE + 9794.0502 3 680,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter F 9794.0504 3 660,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter K 9794.0506 3 720,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 832, policový systém, filter HEPA 14 9794.0508 3 650,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter AS 9794.0520 4 600,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter BE + 9794.0522 4 780,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter F 9794.0524 4 750,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter K 9794.0526 4 840,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, policový systém, filter HEPA 14 9794.0528 4 710,00 €

Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter AS 9794.0530 5 220,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter BE + 9794.0532 5 400,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter F 9794.0534 5 360,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter K 9794.0536 5 450,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 834, výsuvný systém, filter HEPA 14 9794.0538 5 330,00 €

Názov Kat.číslo Cena za kus
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter AS 9794.0550 6 870,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter BE + 9794.0552 7 050,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter F 9794.0554 7 020,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter K 9794.0556 7 110,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x policový systém, filter HEPA 14 9794.0558 6 980,00 €

Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter AS 9794.0560 8 110,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter BE + 9794.0562 8 290,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter F 9794.0564 8 250,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter K 9794.0566 8 340,00 €
Bezodťahová skriňa Smart 1634, 2x výsuvný systém, filter HEPA 14 9794.0568 8 210,00 €

• bezpečné a správne skladovanie chemikálií s odťahom vnútorného priestoru cez uhlíkový filter
• bez nutnosti pripojenia na centrálne odsávanie
• z nerezovej ocele s poťahom z polyesteru, dvere z akrylátu vybavené zámkom
• manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
• hlásenie prevádzkových problémov svetelnou pulzáciou
• iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
• nastavenie a online monitoring cez Ethernet
• aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)
• minimálna elektrická spotreba

Captair® 832 Smart
• ekonomický variant, inštaluje sa iba jeden druh filtra
• je možné teda použiť len pre kvapalné chemikálie alebo len pre pevné látky
• možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
• policový systém s klasickými dverami
• tichý ventilátor s výkonom 70 m3/h, spotreba len 35 W
• kapacita 100 - 120 ks litrových fliaš
• vonkajšie rozmery 900 x 500 x 2050 mm (š/hl/v)

Captair® 834 Smart
• rôzne kombinácie filtrov (vr. HEPA filtra) umožňujú použiť pre kvapalné chemikálie i pevné látky
• možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
• vyhotovenie ako policový systém s klasickými dverami alebo výsuvný systém
• tichý ventilátor s výkonom 220 m3/h, spotreba len 45 W
• kapacita 100 - 120 ks litrových fliaš
• vonkajšie rozmery 900 x 500 x 2050 mm (š/hl/v)

Captair® 1634 Smart
• rôzne kombinácie filtrov (vr. HEPA filtra) umožňujú použiť pre kvapalné chemikálie i pevné 

látky
• možnosť inštalovať predfilter zachytávajúci 40% častíc nad 0.3 µm
• vyhotovenie ako policový systém s klasickými dverami alebo výsuvný systém
• policový a výsuvný systém je možné kombinovať
• tichý ventilátor s výkonom 220 m3/h, spotreba len 45 W
• kapacita 200 - 240 ks litrových fliaš
• vonkajšie rozmery 1800 x 500 x 2140-2300 mm (š/hl/v)

Vzhľadom na veľký počet možných kombinácií filtrov sú tu uvedené iba varianty s jedným filtrom. 
Ďalšie ponúkneme na požiadanie.

Vzhľadom na veľký počet možných kombinácií filtrov sú tu uvedené iba varianty s jedným filtrom. 
Ďalšie ponúkneme na požiadanie, rovnako tak varianty s kombináciou policového a výsuvného 
systému.  

AS - filter na organické výpary

BE - filter na organické a kyslé výpary

F - filter na formaldehyd (formol, formalín, 
paraformaldehyd)

K - filter na amoniak a amíny

HEPA 14 - filter na prachové častice (odlúčenie 
99.995% častíc)
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Názov Kat. číslo Cena za kus
ChemTrap H 402 - O1, filter HEPA H14 9793.0002 1 314,00 €
ChemTrap H 402 - O2, filter HEPA H14 9793.0004 1 560,00 €
ChemTrap H 402 - O1, filter AS 9793.0012 1 226,00 €
ChemTrap H 402 - O2, filter AS 9793.0014 1 471,00 €
ChemTrap H 402 - O3, filter AS 9793.0016 2 170,00 €
ChemTrap H 402 - O4, filter AS 9793.0018 1 932,00 €
ChemTrap H 402 - O1, filter BE 9793.0022 1 342,00 €
ChemTrap H 402 - O2, filter BE 9793.0024 1 587,00 €
ChemTrap H 402 - O3, filter BE 9793.0026 2 280,00 €
ChemTrap H 402 - O4, filter BE 9793.0028 2 050,00 €

ChemTrap H 402 - O1, filter F 9793.0132 1 324,00 €
ChemTrap H 402 - O2, filter F 9793.0134 1 569,00 €
ChemTrap H 402 - O3, filter F 9793.0136 2 260,00 €
ChemTrap H 402 - O4, filter F 9793.0138 2 030,00 €
ChemTrap H 402 - O1, filter K 9793.0142 1 383,00 €
ChemTrap H 402 - O2, filter K 9793.0144 1 627,00 €
ChemTrap H 402 - O3, filter K 9793.0146 2 320,00 €
ChemTrap H 402 - O4, filter K 9793.0148 2 090,00 €

Názov Kat. číslo Cena za kus
ChemTrap V 201 - O1, filter HEPA H14 9793.0102 1 560,00 €
ChemTrap V 201 - O2, filter HEPA H14 9793.0104 1 790,00 €
ChemTrap V 201 - O1, filter AS 9793.0112 1 471,00 €
ChemTrap V 201 - O2, filter AS 9793.0114 1 701,00 €
ChemTrap V 201 - O3, filter AS 9793.0116 2 420,00 €
ChemTrap V 201 - O4, filter AS 9793.0118 2 170,00 €
ChemTrap V 201 - O1, filter BE 9793.0122 1 587,00 €
ChemTrap V 201 - O2, filter BE 9793.0124 1 818,00 €
ChemTrap V 201 - O3, filter BE 9793.0126 2 540,00 €
ChemTrap V 201 - O4, filter BE 9793.0128 2 280,00 €

ChemTrap V 201 - O1, filter F 9793.0152 1 569,00 €
ChemTrap V 201 - O2, filter F 9793.0154 1 799,00 €
ChemTrap V 201 - O3, filter F 9793.0156 2 520,00 €
ChemTrap V 201 - O4, filter F 9793.0158 2 260,00 €
ChemTrap V 201 - O1, filter K 9793.0162 1 627,00 €
ChemTrap V 201 - O2, filter K 9793.0164 1 858,00 €
ChemTrap V 201 - O3, filter K 9793.0166 2 580,00 €
ChemTrap V 201 - O4, filter K 9793.0168 2 320,00 €

Vhodné riešenie pre laboratóriá, kde skrine na skladovanie chemikálií a horľavín nie je možné z nejakých dôvodov pripojiť k aktívnemu odťahu. 
Tieto sú vždy vybavené vstupom pre pripojenie odsávania a pokiaľ miestnosť nie je vybavená odťahom, je možné využiť ChemTrapTM. Ide o mobil-
ný odťah vybavený filtrami, pohlcujúcimi nebezpečné výpary z priestoru skrine. Ponúkajú sa v dvoch vyhotoveniach, model H 402 je určený pre 
vysoké skrine (optimálne je položenie na skriňu). Je osadený jedným filtrom a dosahuje vyšší prietok filtrovaného vzduchu. Typ V 201 je vertikálny  
model, určený pre položenie na zem vedľa skrine a využíva dva filtre. Jednotky sú dodávané vrátane filtrov a k dispozícii sú filtre pre organické pary, 
kombináciu kyslých a organických pár alebo HEPA filter pre prachové častice. Životnosť filtrov je zhruba 12 mesiacov a náhradné filtre sa dajú do-
kúpiť, výmena je veľmi jednoduchá. Kontrola saturácie filtrov je možná pomocou vstupu Sampling Probe, do ktorého sa napojí detekčná trubička 
a pomocou nej sa vyhodnotí koncentrácia pár prechádzajúcich filtrom. Prístroje sa dodávajú vždy osadené vstupom Sampling Probe a voliteľne 
s ďalšími modulmi - FanFailure pre sledovanie ventilátora s alarmom v prípade jeho poruchy a Securifilter®, ktorý automaticky vyhodnocuje sa-
turáciu filtrov a alarmom upozorní na nutnosť výmeny. Samotné jednotky sú vyrobené z nerezovej ocele s plastovým povlakom, filtračné moduly 
sú polypropylénové. Napojenie na skriňu je realizované flexibilnou PVC trubicou s dĺžkou 1 meter a priemerom 80 mm, v dodávke je redukcia na 
priemery 75, 80 a 100 mm.

Odsávací systém pre bezpečnostné skrine ChemTrap™

Technické údaje H 402 V 201
Počet filtrov 1 2
Prietok vzduchu 75 m3/h >50 m3/h
Napájanie 230 V  230 V
Spotreba 19 W 19 W
Rozmery (š/hl/v) 390 x 570 x 267 mm 200 x 537 x 587 mm

Vysvetlivky označenia jednotiek ChemTrapTM

Verzia O1 – filtračná jednotka + Sampling Port 
Verzia O2 – filtračná jednotka + Sampling Port + Fan Failure
Verzia O3 – filtračná jednotka + Sampling Port + Fan Failure + Securifilter
Verzia O4 – filtračná jednotka + Sampling Port + Securifilter
HEPA H14 – na prachové častice
Filter AS – na organické výpary
Filter BE – na organické a kyslé výpary 
Filter F - na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)
Filter K - na amoniak a amíny

Modely V 201 s kombináciou dvoch filtrov ponúkneme na požiadanie.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Digestory DS celokovové

Digestory

Skriňové digestory DS sú celokovové montované digestory so zdvojenými bočnými stenami a smerova-
ným odťahom vodiacimi plechmi. Vyrábajú sa v troch šírkových moduloch 1200, 1500 a 1800 mm, je možné 
tiež vyrobiť potrebnú rozmerovú modifikáciu. Sú vybavené výsuvným oknom z bezpečnostného lepené-
ho skla s hrúbkou 6.5 mm. Pracovná plocha je vo výške 900 mm v základnom vyhotovení z kyselinovzdornej 
neglazovanej keramickej dlažby (farba prírodná biela), ďalšími možnosťami sú umelý kameň, nerez, epoxid, 
chemicky odolný vysokotlakový laminát, polypropylén, celokeramická doska. Povrchová úprava vonkajších 
kovových častí digestorov je opatrená vypaľovaným práškovým epoxidovým nástrekom. Povrchová úprava 
pracovného priestoru - poplastovanie - vrstva PP nanesená priamo na kov. Štandardné farebné vyhotovenie 
vnútornej plochy biela RAL 9010, vonkajšia plochy kombinácia modrá RAL 5002 / svetlo šedá RAL 7035. 
Vnútorný pracovný priestor je možné doplniť o vyloženie stien a stropu polypropylénom alebo keramikou. 
Digestory sú štandardne dodávané bez vzduchotechnického napojenia (ventilátor, odťahové potrubie, prí-
slušenstvo) a bez spodnej skrinky. Spodné skrinky je možné dodať plechové alebo Lamino, tieto skrinky nie 
sú vhodné na ukladanie kyselín, zásad a horľavín. Pre tieto účely ponúkame bezpečnostné skrine a skrinky, 
ktoré možno umiestniť pod pracovnú plochu digestora.

Samonosné celodrevené digestory s vertikálne výsuvným čelným oknom (bezpečnostné le-
pené sklo) s  protiváhou, vyrobené z  tvrdého masívneho bukového dreva povrchovo upra-
vené transparentným polyuretánovým lakom. Výplne bokov, chrbta a  stropu sú vyrobené 
z chemicky odolného HPL laminátu. Pracovná plocha je vo výške 900 mm v základnom vy-
hotovení z kyselinovzdornej neglazovanej keramickej dlažby so zvýšeným predným okrajom, 
alternatívne dosky z chemicky odolného vysokotlakového laminátu, umelého kameňa, nere-
zu, epoxidu alebo liatej keramiky. Vybavenie digestora médiami vykonáme podľa požiadaviek 
zákazníka. Priestor pod digestorom je možné doplniť skrinkami na ukladanie laboratórnych 
pomôcok a potrebných chemikálií. Drevené digestory ponúkame v základných šírkových mo-
duloch 1200, 1500 a 1800 mm, možno tiež vyrobiť potrebnú rozmerovú modifikáciu.

Ukážka realizovaných digestorov DS

Digestory z masívu - drevené

(1) – max. hĺbka digestora vrátane ovládacích hlavíc médií, (2) – max. výška vrátane vysunutého okna,  
(3) – max. výška medzi výsuvným oknom a pracovnou doskou

Základná výbava digestora Voliteľná výbava digestora
- 1x žiarivkové osvetlenie - armatúra studená voda
- 3 x zásuvka 230 V s ochranným krytom - výlevka
- 1 x vypínač osvetlenia - armatúra zemný plyn
- 1 x vypínač ventilátora - armatúra vákuum
- 1 x istič 10A pre osvetlenie - armatúra stlačené plyny
- 1 x istič 16A pre zásuvky - zásuvka 230 V / 400 V s ochranným krytom

Technické údaje
Typ digestora DS-12 DS-15 DS-18
Vonkajšie rozmery mm - šírka 1200 1500 1800

- hĺbka 780 / 830 (1) 780 / 830 (1) 780 / 830 (1)

- výška 2200 / 2400 (2) 2200 / 2400 (2) 2200 / 2400 (2)

Vnútorné rozmery mm - šírka 900 1200 1500
- hĺbka 675 675 675
- výška 900 / 665 (3) 900 / 665 (3) 900 / 665 (3)

Výška pracovnej plochy mm 900 900 900
Priemer odťahového potrubia mm 200 250

Ceny  
na dopyt

Ceny  
na dopyt
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Digestory EXPLORIS® sú vyrábané pre vyššiu bezpečnosť a ekonomickú efektívnosť pri práci 
s nebezpečnými látkami v laboratóriu. Všetky digestory sú testované v súlade s STN EN 14175-3.

Ponúkame šesť typov digestorov EXPLORIS®:
1 -  Digestory pre všeobecné použitie, práca s bežnými chemickými látkami

2 -  Vysoko odolné digestory pre prácu s agresívnymi chemickými látkami

3 -  Digestory pre destiláciu so zníženou pracovnou plochou

4 - Digestory walk-in s  možnosťou umiestnenia veľkého zariadenia priamo do priestoru  
digestora

5 - Digestory VarioTop® s  možnosťou elektronicky ovládať výšku pracovnej plochy od  
750-950 mm (ergonómia)

6 - Digestory pre prácu s rádioaktívnymi látkami

Digestory EXPLORIS® sú vyrábané v  dvoch výškových variantoch (2250 mm a  2550  mm) 
a v 5-tich vyhotoveniach šírky - 1200, 1500, 1800, 2000 a 2100 mm. 

Digestory EXPLORIS® poskytujú veľmi solídny pracovný priestor, ktorý nie je výrazne naru-
šený množstvom vývodov médií, ktoré je možné v nich inštalovať. Základné vývody elektro 
230 V/16A sú umiestnené na čelnom paneli pod pracovnou doskou alebo na stĺpe, prípadne 
vnútri digestora. Vývody vody, plynov, a pod. vo vnútri na boku, pričom ovládané sú ventily na 
zvislom stĺpe mimo digestora. Na prianie je možné do digestora umiestniť množstvo a druhy 
médií podľa potrieb zákazníka. Pre sledovanie všetkých funkcií sú digestory EXPLORIS® štan-
dardne vybavené elektronickým ovládaním a monitorovacím systémom cez dotykový disp-
lej Exploris TouchTronic®, ktorý umožňuje napr. sledovanie prietoku odvádzaného vzduchu 
(m3/h), alebo rýchlosť prúdenia vzduchu (m/s), automatické ovládanie okenného rámu, elek-
trických zásuviek a mnoho ďalších funkcií podľa typu digestora. Okno je dobre vyvážené, ľah-
ko ovládateľné. Čelné okno je vybavené posuvnými sklami, ktoré umožňujú dobrý prístup do 
priestoru komory a súčasne ochranu obsluhy digestora. Ďalej môže byť okno v jednodielnom 
alebo teleskopickom vyhotovení - horizontálne delené a pri vysúvaní sa skladá za seba. Tak 
je možné aj vysoký digestor umiestniť v  pomerne nízkej miestnosti (2.7m). Čelné výsuvné 
okno je štandardne dodávané so systémom automatického otvárania a zatvárania Exploris 
AutoProtect®. Pracovné dosky sa dodávajú celokeramické, so zvýšeným okrajom po celom 
obvode. Výlevka pre odpad vody je z keramiky. Steny štandardného digestora sú rovnako ako 
celý digestor, z  oceľového plechu opatreného epoxidovým vypaľovaným lakom. Pre prácu 
s agresívnejšími látkami výrobca ponúka digestory, v ktorých sú steny komory obložené PP, 
alebo celokeramickým doskami.

Spodná časť digestora sa zvyčajne vypĺňa spodnou skrinkou. Tá môže byť štandardná kovová, 
alebo tiež ako bezpečnostná pre ukladanie horľavín alebo kyselín a zásad.

Digestory EXPLORIS® sa štandardne dodávajú bez ventilátora a bez odťahového potrubia. Vý-
kon ventilátora je potrebné voliť s ohľadom na veľkosť digestora, dĺžku a profil odťahového 
vedenia (resp. tlakovú stratu v tomto vedení).

Ponuku na dodávku digestorov Köttermann EXPLORIS® Vám radi vypracujeme na základe do-
pytu. K  tomu budeme potrebovať základné informácie: požadovanú šírku digestora, výšku 
miestnosti, kde má byť digestor inštalovaný, druh médií a počet ich vývodov, súpis používa-
ných chemických látok pre prácu v digestore.

Digestory EXPLORIS®  Köttermann

Stolné digestory EXPLORIS® Köttermann 
Menší digestor značky Köttermann, pre umiestnenie na stôl s hĺbkou minimálne 600 mm. 
Je vybavený dvomi zásuvkami 230 V, prípojkou studenej vody a plynu. Pracovná doska je 
kovová, bez škár, so zabudovanou výlevkou. Vstup je krytý posuvným oknom z akrylového 
skla. V hornej časti môže byť zabudovaný ventilátor s vývodom s priemerom 110 mm, so sig-
nalizáciou výpadku napätia. Komora je osvetlená. Ďalej ponúkame stolný digestor bez médií 
a pracovnej dosky, taktiež s možnosťou zabudovaného ventilátora. Aj tu je komora osvetlená.

Technické údaje
Vnútorné rozmery š/hl/v 795 x 540 x 900 mm
Vonkajšie rozmery š/hl/v 900 x 640 x 1350 mm
Pripojenie 230 V / 50 Hz
Hmotnosť 80 kg

 Názov Rozmer š/hl/v mm Kat. číslo Cena za kus
Stolný digestor s pracovnou doskou, s ventilátorom 900x640x1350 9004.0100 2 790,00 €
Stolný digestor s pracovnou doskou, bez ventilátora 900x640x1350 9004.0101 2 560,00 €
Stolný digestor bez prac. dosky, s ventilátorom 800x640x1350 9004.0102 1 700,00 €
Stolný digestor bez prac. dosky, bez ventilátora 800x640x1350 9004.0103 1 530,00 €
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.

Bezodťahové digestory Captair Smart
• univerzálne modulové digestory pre ochranu užívateľa pred výparmi
• nevyžadujú pripojenie k centrálnemu odťahu, prevádzka bez emisií škodlivín do atmosféry
• veľmi nízka spotreba energie, jednoduchá a rýchla inštalácia a výmena filtrov
• možnosť umiestnenia menších modelov na pracovnom stole
• k dispozícii filtre proti výparom kvapalín aj prachovým časticiam (HEPA filtre)
• vyhovujú norme AFNOR NFX 15 211 / ANSI Z9.5-2012
• manuálna alebo automatická detekcia nasýtenia filtrov
• vnútorné osvetlenie s krytím IP68, prestupy pre káble a indikátor rýchlosti prúdenia
• bočné steny vyrobené z odolného akrylátu, kryt filtračného modulu z polypropylénu
• iba dva spínače, zapnutie jednotky a zastavenie alarmu
• všetky nastavenia a online monitoring cez Ethernet
• hlásenie prevádzkových stavov alebo problémov svetelnou pulzáciou a zvukovým alarmom
• aplikácia pre vzdialené ovládanie a kontrolu cez internet (mobil, tablet, PC)

Dostupné druhy filtrov:
HEPA H14 - na prachové častice (účinnosť 99.995%)
ULPA U17 - na prachové častice (účinnosť 99.999995%)
Filter AS - na organické výpary
Filter BE+ - na organické a kyslé výpary
Filter F - na formaldehyd (formol, formalín, paraformaldehyd)
Filter K - na amoniak a amíny

Voliteľné príslušenstvo:
• pracovná plocha z tvrdeného skla
• pracovná plocha z nerez ocele
• pracovná plocha Trespa Top Lab Plus
• pracovná plocha Trespa Top Lab Plus s otvorom na drez 30x15 cm
• elektronická detekcia nasýtenia filtra Molecode
• prípoje pre vodu alebo technické plyny, ventily na prednej strane digestora
• pojazdný stojan Mobicap
• stacionárny stojan Benchcap
• zásuvky pre Mobicap alebo Benchcap
• priehľadný zadný panel digestora

Model Počet filtr.  
jednotiek

Prietok vzduchu 
m3/h

Spotreba  
W

Vonkajšie rozmery  
š/hl/v mm *

Smart 321 1 220 65 780 x 620 x 1110/1285
Smart 391 1 220 65 1000 x 620 x 1110/1285
Smart 481 1 220 65 1260 x 620 x 1110/1285
Smart 392 2 440 105 1005 x 750 x 1340/1515
Smart 483 3 660 160 1280 x 750 x 1340/1515
Smart 633 3 660 160 1600 x 750 x 1340/1515
Smart 714 4 880 220 1800 x 750 x 1340/1515

* bez / s osadenými filtrami

Názov Kat.číslo Cena za kus
Captair Smart 321, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0400 3 230,00 €
Captair Smart 321, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0402 3 460,00 €
Captair Smart 391, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0404 3 860,00 €
Captair Smart 391, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0406 4 090,00 €
Captair Smart 481, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0408 4 910,00 €
Captair Smart 481, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0409 5 180,00 €
Captair Smart 392, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0410 5 180,00 €
Captair Smart 392, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0412 5 380,00 €
Captair Smart 483, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0414 6 460,00 €
Captair Smart 483, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0416 6 710,00 €
Captair Smart 633, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0420 6 900,00 €
Captair Smart 633, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0422 7 120,00 €
Captair Smart 714, pracovná plocha tvrdené sklo 9792.0430 7 760,00 €
Captair Smart 714, pracovná plocha "Trespa Top Lab Plus" 9792.0432 8 020,00 €

Digestor sa nedá objednať bez uvedenia chemikálií, s ktorými sa bude pracovať, ich 
množstvom a spôsobom a dobou práce! Pre tento účel zasielame dotazník, ktorý po 
vyplnení odovzdávame výrobcovi na posúdenie vhodnosti vybraného digestora, odpo-
rúčania vhodnej kombinácie filtrov a odhadu ich životnosti. Uvedené ceny sú teda len 
informatívne, za samotný digestor s pracovnou doskou. Je nutné počítať naviac s cenou 
filtrov, inou pracovnou doskou prípadne stojanom alebo ďalším vybraným príslušen-
stvom. Kompletnú ponuku spracujeme individuálne.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.
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LABORATÓRNY NÁBYTOK

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú len orientačné a môžu podliehať zmenám.




