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KATALOG  2022/2023

Szanowni Państwo,

Odpowiednie wyposażenie szkolnej pracowni chemicznej, fizycznej ma zapewniać bezpieczeństwo oraz 
ułatwiać uczniom przyswajanie wiedzy. Bardzo ważny jest także komfort pracy nauczyciela i jego wygoda. 
Dlatego kluczowe znaczenie ma wybór zarówno mebli, jak i samych akcesoriów. Wszystkie muszą 
odznaczać się najwyższą jakością, a także trwałością. 
Do wykonania dygestoriów i mebli używamy materiałów światowych producentów, których najwyższa jakość 
gwarantuje wysoki standard i niezawodność naszych produktów.
Niniejszy katalog przedstawia nasze propozycje w zakresie dygestoriów i mebli laboratoryjnych do szkolnych 
pracowni. Prezentujemy wszystko co powinno się znaleźć w szkolnej pracowni chemicznej lub fizycznej
- dygestoria szkolne
- stoły demonstracyjne
- stoły ćwiczeniowe dla uczniów przyścienne i wyspowe
- stoły do mycia 
- szafy na odczynniki chemiczne
- szafy na pomoce naukowe

Mamy nadzieję, że przedstawione w tym katalogu rozwiązania pomogą Państwu skutecznie zaplanować 
przestrzeń szkolnej pracowni i przyspieszą skutecznie jej kompletację. Każdy produkt posiada Nr katalogowy.
Do każdego rozwiązania podchodzimy indywidualnie - od projektu poprzez produkcję i montaż, uwzględniając 
Państwa sugestie, potrzeby oraz wymagania.
Produkowane przez nas dygestoria i meble laboratoryjne spełniają wymagania: 
norm PN-EN 14175, PN-EN 13150, PN-EN 14056, Dyrektywy 2014/35/UE (LVD).
Posiadają Atest/Certyfikat PZH dopuszczający do użytkowania w szkolnych laboratoriach i pracowniach.
Atest PZH nr B-BK-60210-1256/20 ważny do 2023.09.01

Z wyrazami szacunku
Igor Dudzik
Właściciel 
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KOLORYSTYKA FRONTÓW  - bez dodatkowej opłaty

Jasny szary   Jasny niebieski     Niebieski           Piaskowy              Żółty               Oliwka           Czerwony              Lime          Mamba green           Buk
(Standard)
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Nr
Wymiary zewnętrzne

(gł. x wys.)

Wys. maks.
z króćcem 

wentylacyjnym

Wylot kanału 
wentylacyjnego

Rodzaj blatu roboczego

1
2

1500x2400mm
1500x2400mm

2500mm
2500mm

Ø250mm
Ø250mm

- konglomerat kwarcowy-granitowy Aglodrom
- żywica epoksydowa Durcon
Odległość blatu od podłogi: 900mm 

1111 2222

Konstrukcja dygestorium oparta na  samonośnym stelażu (4 profile stalowe 
malowane proszkowo farbą epoksydową). Stelaż zakończony stopkami do 
poziomowania w zakresie 0-50mm.
Płyty bazowe laminowane – pokryte obustronnie laminatem o
wzmocnionej strukturze w technologii wysokociśnieniowej. Wszystkie 
widoczne krawędzie płyt oklejone są maszynowo obrzeżem  twardym z 
PCV gr. 2mm.

Komora robocza okrągła przeszklona przeźroczystymi giętymi szybami   z 
poliwęglanu. Stanowisko robocze zamykane przesuwnymi szybami.

Układ wentylacji stropowy (szczelina wentylacyjna umieszczona w suficie). 

Sterowanie mediami na panelu instalacyjnym pod blatem roboczym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz, sprężone 
powietrze, azot, próżnia
    ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazów, próżni)  - G 1/2”  
    ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja                   - Ø 50mm

Chemoodporne wylewki wody, gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni

Wyposażenie dodatkowe:
●  instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
●  dodatkowe gniazda elektryczne: 230V, 400V
●  szafki metalowe malowane proszkowo farbą epoksydową

DYGESTORIUM JEDNO STANOWISKOWE
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

DYGESTORIUM DWU STANOWISKOWE
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

jedno stanowisko robocze dwa przeciwległe symetrycznie stanowiska robocze

blat konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom blat konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom

1 okno rozsuwane na prowadnicach 2 okna rozsuwane na prowadnicach

2 gniazda el. 230V, 16A 4 gniazda el. 230V, 16A

1 instalacja wody 2 instalacje wody 

1 wylewka wody stojąca nablatowa z zaworem 2 wylewki wody stojące nablatowe z zaworami

1 zlewik ceramiczny 2 zlewiki ceramiczne

2 zintegrowane lampy oświetleniowe LED 2 zintegrowane lampy oświetleniowe LED

1 szafka laminowana z drzwiczkami 2 szafki laminowane z drzwiczkami

czujnik przepływu powietrza typu Q-Flow czujnik przepływu powietrza typu Q-Flow

1 dolny panel sterowania mediami 2 dolne panele sterowania mediami

DYGESTORIA SZKOLNEDYGESTORIA SZKOLNE

DYGESTORIUM OKRĄGŁE CYLINDRYCZNE
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Nr
Wymiary zewnętrzne

(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie 
otwartym

Wylot kanału 
wentylacyjnego

Odległość blatu 
od podłogi

3
4

1200x900x2100mm
1200x800x2100mm

2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø150mm

900mm
 900mm 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami 
do poziomowania w zakresie 0-50mm.
Komora robocza z bokami przeszklonymi, od przodu zamykana oknem 
przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. Tylna ściana wyłożona 
chemoodporną wykładką.

Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana)

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz

   ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazu)  - G 1/2”  

   ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja    - Ø 50mm

»   blat roboczy: lita ceramika techniczna (LCT) lub płytki ceramiczne
»   w blacie zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)
»   laboratoryjna wylewka wody na tylnej ścianie, zawór na dolnym panelu
»   2 gniazda elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu 
»   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu 
»   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
»   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
     przełącznikiem na dolnym panelu
»   szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie

Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami 
do poziomowania w zakresie 0-50mm.

Komora robocza z przeszkloną tylną ścianą i  jednym bokiem, od przodu 
zamykana oknem przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. 

Układ wentylacji sufitowy (górny szyber wentylacyjny w komorze). 

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz

   ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazu)  - G 1/2”  

   ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja    - Ø 50mm

»   blat roboczy: lita ceramika techniczna (LCT) lub płytki ceramiczne
»   w blacie zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)
»   laboratoryjna bateria wody blatowa 
»   1 gniazdo elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu
»   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu 
»   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
»   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
     przełącznikiem na dolnym panelu
»   szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie

Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.

DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-1
przeszklone z trzech stron

DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz -2
przeszklone z trzech stron przylegające bokiem do ściany

3333

4444

DYGESTORIA SZKOLNEDYGESTORIA SZKOLNE
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Nr
Wymiary zewnętrzne

(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie 
otwartym

Wylot kanału 
wentylacyjnego

Odległość blatu 
od podłogi

5
6

1200x800x2100mm
1000x800x2100mm

2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø150mm

900mm
  900mm  
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DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-3
wolnostojące przeszklone z czterech stron

DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-4
przeszklone z trzech stron 

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami 
do poziomowania w zakresie 0-50mm.

Komora robocza z przeszkloną tylną ścianą i  bokami, od przodu 
zamykana oknem przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. 

Układ wentylacji sufitowy (górny szyber wentylacyjny w komorze). 

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz
    ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazu) - G 1/2”  
    ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja   - Ø 50mm

»   blat roboczy: lita ceramika techniczna (LCT) lub płytki ceramiczne
»   w blacie zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)
»   laboratoryjna bateria wody blatowa 
»   2 gniazda elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu
»   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu
»   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
»   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
     przełącznikiem na dolnym panelu
»   szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie

Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami 
do poziomowania w zakresie 0-50mm.

Komora robocza z przeszklonymi bokami, od przodu zamykana oknem 
przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. Tylna ściana wyłożona 
chemoodporną wykładką.

Układ wentylacji sufitowy (górny szyber wentylacyjny w komorze). 

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz
   ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazów, próżni)  - G 1/2”  
   ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja                   - Ø 50mm

  »   blat roboczy: płytki ceramiczne 
  »   w blacie zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)
  »   laboratoryjna bateria wody blatowa 
  »   1 gniazdo elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu
  »   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu
  »   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
  »   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
       przełącznikiem na dolnym panelu

Instalacja gazu dodatkowo

Dygestorium bez szafki pod blatem (możliwość pracy siedzącej)

DYGESTORIA SZKOLNEDYGESTORIA SZKOLNE

5555

6666
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DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-5
przeszklone z trzech stron

DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-6 nastołowe
przeszklone z czterech stron 

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami 
do poziomowania w zakresie 0-50mm.

Komora robocza z bokami przeszklonymi, od przodu zamykana oknem 
przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. Tylna ściana wyłożona 
chemoodporną wykładką.

Układ wentylacji sufitowy (górny szyber wentylacyjny w komorze). 

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A hermetyczne, gaz
   ► przyłącza rurowe dopływ: (wody, gazu)  - G 1/2”  
   ► przyłącza rurowe odpływ: kanalizacja    - Ø 50mm

  »   blat roboczy: płytki ceramiczne 
  »   zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)
  »   laboratoryjna bateria wody blatowa
  »   1 gniazdo elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu
  »   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu
  »   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
  »   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
       przełącznikiem na dolnym panelu
  »   szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie

Instalacja gazu dodatkowo (laboratoryjny zawór gazu blatowy). 
W przypadku instalacji gazu z butli - część szafki przeznaczona do 
przechowywania butli.

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie płyt 
oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione na stelażu stalowym. 

Dygestorium nastołowe z przeszklonymi bokami i tylną ścianą, od przodu 
zamykane oknem przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. 

Dygestorium ustawiane na blacie stołu roboczego

Układ wentylacji sufitowy (górny szyber wentylacyjny w komorze). 

»   blat roboczy: płytki ceramiczne lub lita ceramika techniczna (LCT)
»   1 gniazdo elektryczne 230V 16A hermetyczne na panelu instalacyjnym
»   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
»   oświetlenie LED IP 65  z wyłącznikiem na dolnym panelu
»   wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z   
     przełącznikiem na dolnym panelu instalacyjnym

7777

Nr
Wymiary zewnętrzne

(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie 
otwartym

Wylot kanału 
wentylacyjnego

Odległość blatu 
od podłogi

7
8

1000x800x2100mm
1000x700x1300mm

2500mm
1600mm

Ø150mm
Ø150mm

900mm
  xxx

8888

DYGESTORIA SZKOLNEDYGESTORIA SZKOLNE
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DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz-7
przeszklone z czterech stron

DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz -6
przeszklone z trzech stron 
DYGESTORIUM SZKOLNE  DSz -6
przeszklone z trzech stron 

Dygestorium szkolne DSz-7 nie wymaga podłączania do kanału (komina) 
wentylacyjnego w budynku szkolnym. Nie wymaga również wykonywania 
w klasie przyłączy dopływu wody i odpływu ścieków w ścianie czy 
podłodze. Idealne do klas, w których jest problem z przygotowaniem 
instalacji wentylacyjnej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Konstrukcja dygestorium wykonana z płyty meblowej trójwarstwowej gr. 
25mm laminowanej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie 
płyt oklejone twardym obrzeżem PCV gr.2mm.
Płyty usadowione od podłoża na stelażu stalowym.

DYGESTORIUM MOBILNE umieszczone jest na czterech kauczukowych
kołkach z blokadami. (Nr 9)

DYGESTORIUM STACJONARNE  umieszczone jest na stopkach
poziomujących w zakresie 0-50mm.  (Nr 10)

Komora robocza z przeszklonymi bokami i tylną ścianą, od przodu 
zamykana oknem przesuwnym góra/dół. Szyby szkło bezpieczne. 

Wentylacja komory odbywa się przez wyciąg mechaniczny z systemem 
filtracji (filtr z aktywnym węglem + filtr wstępny) umieszczony na dachu 
dygestorium.

Natomiast dopływ wody i odpływ ścieków w dygestorium tworzą dwa
zbiorniki umieszczone w szafce pod blatem. Jeden zbiornik na czystą
wodę wyposażony w pompę wody, drugi zbiornik przeznaczony na ścieki.

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym

»   blat roboczy: lita ceramika techniczna (LCT) lub płytki ceramiczne
»   bateria laboratoryjna blatowa
»   zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm) umieszczony w blacie
»   1 gniazdo elektryczne 230V 16A hermetyczne na dolnym panelu
»   oświetlenie LED IP 65 z wyłącznikiem na dolnym panelu
»   czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją optyczną i akustyczną
»   wyciąg mechaniczny z systemem filtracji. Wydajność 1040m3/h. 
     Załączanie wyciągu na dolnym panelu.
»   szafka z dwoma zbiornikami 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
»   instalacja gazu miejskiego (tylko w dygestorium stacjonarnym)
»   instalacja gazu propan-butan z butli / część szafki na 3 kg butle gazową
»   kamera Wi-Fi obrotowa bezprzewodowa z interfejsem umieszczona

   w komorze. Sterowanie kamerą przez komputer
»   sterowanie wyciągiem zdalnie za pomocą pilota

Nr
Wymiary zewnętrzne

(szer. x gł. x wys.)
Wysokość z 
wyciągiem

Minimalna 
wysokość 

pomieszczenia

Odległość blatu 
od podłogi

9
10

1200x800x2300mm
1200x800x2300mm

2750mm
2750mm

2900mm
2900mm

900mm
  900mm  

DYGESTORIA SZKOLNEDYGESTORIA SZKOLNE

9999

10101010

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

Jasny szary   Jasny niebieski    Niebieski        Piaskowy           Żółty              Oliwka          Czerwony            Lime         Mamba green        Buk
(Standard)

KOLORYSTYKA - bez dodatkowej opłaty

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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SZAFKI LABORATORYJNE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Szafka Rodzaj szafki Długość Głębokość Wysokość

S-1 Pojedyncza. Drzwiczki z półką 400-600mm 500mm 620-670mm

S-2 Pojedyncza. Szuflada, drzwiczki z półką 400-600mm 500mm 620-670mm

S-3 Pojedyncza. Cztery szuflady 400-600mm 500mm 620-670mm

S-4 Podwójna. Drzwiczki z półką 700-1100mm 500mm 620-670mm

S-5 Podwójna. Szuflady, drzwiczki z półką 700-1100mm 500mm 620-670mm

SZAFKI LAMINOWANE PODBLATOWE - mobilne na kółkach z blokadami

Szafka Rodzaj szafki Długość Głębokość Wysokość

S-6 Cztery szuflady 600mm 500mm 620mm

S-7 Drzwiczki z półką 600mm 500mm 620mm

SZAFKI LAMINOWANE WISZĄCE

Szafka Rodzaj szafki Długość Głębokość Wysokość

S-8 Pojedyncza. Drzwiczki z półką/ przeszklone lub pełne 600mm 300mm 600mm

S-9 Podwójna.   Drzwiczki z półką/ przeszklone lub pełne 900mm 300mm 600mm

S-1S-1S-1S-1 S-2S-2S-2S-2 S-3S-3S-3S-3 S-4S-4S-4S-4 S-5S-5S-5S-5

S-6S-6S-6S-6
S-7S-7S-7S-7

S-8S-8S-8S-8 S-9S-9S-9S-9

SZAFKI LAMINOWANE PODBLATOWE - ZABUDOWANE W STELAŻU

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

BLATY ROBOCZE
Lita ceramika techniczna (LCT)
Płyty z litej ceramiki (spiek ceramiczny) zabudowane na płycie 
bazowej łączone chemoodporną fugą. Blat posiada bardzo 
wysoką odporność chemiczną na wszystkie kwasy, zasady i 
rozpuszczalniki (poza kwasem HF), na uderzenia, zarysowania, 
ścieranie, obciążenia mechaniczne oraz na promieniowanie UV. 
Krawędzie brzegowe oklejone maszynowo trwałym obrzeżem 
PCV o gr. 2 mm

Płytki ceramiczne
Płytki ceramiczne wielkogabarytowe zabudowane na płycie 
bazowej łączone chemoodporną fugą. Blat posiada dobrą 
odporność chemiczną, termiczną, na obciążenia mechaniczne 
oraz na promieniowanie UV. Krawędzie brzegowe oklejone 
maszynowo trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Laminat HPL
Wysokociśnieniowy laminat HPL (z dodatkiem żywicy fenolowej 
gr. 8mm) zabudowany jednostronnie na płycie bazowej 
melaminowej. Krawędzie brzegowe obu płyt oklejone 
maszynowo trwałym obrzeżem PCV o gr. 2 mm tworząc 
jednolity blat roboczy grubości 26mm. Blat posiada  odporność 
na lekkie związki chemiczne, wysoką odporność termiczną, na 
obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia i zarysowania.

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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STOŁY DEMONSTRACYJNE

NAUCZYCIELSKIE PRZEZNACZONE

DO WYKONYWANIA POKAZÓW

DYDAKTYCZNYCH, DOŚWIADCZEŃ

ORAZ ĆWICZEŃ W SZKOLNYCH

PRACOWNIACH CHEMICZNYCH

FIZYCZNYCH I BIOLOGICZNYCH.

SOLIDNE, ESTETYCZNE I TRWAŁE.

WYPOSAŻONE W MEDIA

WYKORZYSTYWANE W TRAKCIE

DOŚWIADCZEŃ

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY DEMONSTRACYJNE

Stoły demonstracyjne oparte są na stelażu podszafkowym IGO 
wykonanym z profilu stalowego 30x30mm malowanego 
proszkowo farbą epoksydową. Stelaż od dołu zakończonym 
stopkami poziomującymi 0-50mm. Do stelaża mocowane są 
szafki, całość od góry łączona jest blatem.
Stoły demonstracyjne dostarczane są przez producenta w 
elementach i montowane / składane na miejscu.

OPCJE WYPOSAŻENIA:
-  zlew ze stali nierdzewnej

-  zlew z ceramiki technicznej

-  zlew z polipropylenu

-  bateria sanitarna c/z woda

-  bateria laboratoryjna c/z woda

-  panel blatowy z 3 gniazdami el. 230V

-  zawór gazu ziemnego lub propan/butan z butli

-  oczomyjka nakręcana na kran do przemywania oczu i twarzy

-  oczomyjka blatowa NovaLab z wężem dł. 1,5m

-  płyta wagowa antywibracyjna umieszczona w blacie

-  półka pod blatem wysuwana na prowadnicach

-  krzesło laboratoryjne

OPCJE WYPOSAŻENIA:
-  zlew ze stali nierdzewnej

-  zlew z ceramiki technicznej

-  zlew z polipropylenu

-  bateria sanitarna c/z woda

-  bateria laboratoryjna c/z woda

-  panel blatowy z 3 gniazdami el. 230V

-  zawór gazu ziemnego lub propan/butan z butli

-  oczomyjka nakręcana na kran do przemywania oczu i twarzy

-  oczomyjka blatowa NovaLab z wężem dł. 1,5m

-  płyta wagowa antywibracyjna umieszczona w blacie

-  półka pod blatem wysuwana na prowadnicach

-  krzesło laboratoryjne

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Stół demonstracyjny wyposażony w  zlew wymaga przed 
dostawą wykonania w podłodze pomieszczenia doprowadzenia 
podłączeń dopływu c/z wody oraz odpływu do miejsca, w którym 
będzie ustawiony stół. Jeżeli jest problem z wykonaniem w 
klasie w/w podłączeń - oferujemy Stół demonstracyjny nr 11.

WYMIARY Długość Głębokość Wysokość

STANDARDOWE 1800mm 800mm 900mm

Opcje wymiarów  od 1400mm 
do 2200mm

od  800mm
do 1000mm

 od 700mm 
do 900mm

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY DEMONSTRACYJNE BEZ PODŁĄCZEŃ (OBIEG ZAMKNIĘTY)

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Stół demonstracyjny nie wymagający wykonywania w podłodze 
pomieszczenia  podłączeń - rur doprowadzających ciepłą i zimną 
wodę oraz instalacji odpływowej odprowadzającej ścieki.

Dopływ wody i odpływ ścieków umieszczony jest w szafce stołu. 
Tworzą go dwa zbiorniki 25L. Jeden zbiornik na czystą wodę 
wyposażony w pompę wody 12V, drugi zbiornik na ścieki.

● 1 zbiornik na czystą wodę z umieszczoną w środku pompą wody
    zanurzeniową połączony jest z baterią wody

●  włącznik pompy wody na panelu pod blatem

●  1 zbiornik na ścieki połączony jest ze zlewem

●  zlew umieszczony z prawej lub lewej strony

●  bateria laboratoryjna z/wody

●  szafka z szufladą i drzwiczkami  

●  miejsce do siedzenia (prześwit) zabudowane z tyłu maskownicą

Opcjonalnie panel z 3 gniazdami el. 230V.

11111111

Po włączeniu pompy wystarczy uruchomić baterię i woda popłynie
ze zbiornika do baterii. Odpływ nastąpi przez zlew bezpośrednio 
do zbiornika na ścieki.

Jedyne co musi przygotować Zamawiający to gniazdo el. 230V 
z uziemieniem do podłączenia kabla zasilającego pompę wodną.

W komplecie kabel z wtyczką o długości 3m.

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

11 1800mm 800mm 900mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

Laboratoryjna z/woda
  Sanitarna z/ woda

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY DEMONSTRACYJNE
ze zlewem

● Opcjonalnie pod blatem półka wysuwana na prowadnicach

12121212

STOŁY DEMONSTRACYJNE
ze zlewem i gniazdami el.

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

12-19 1800mm 800mm 900mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

● Opcjonalnie pod blatem półka wysuwana na prowadnicach

13131313

14141414

15151515

16161616

17171717

18181818

19191919

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY DEMONSTRACYJNE
z gniazdami el.

● Opcjonalnie pod blatem półka wysuwana na prowadnicach

STOŁY DEMONSTRACYJNE
bez mediów

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy

20-27 1800mm 800mm 900mm   Płytki ceramiczne, Lita ceramika techniczna, Laminat HPL

● Opcjonalnie pod blatem półka wysuwana na prowadnicach

20202020

21212121

22222222

23232323

24242424

25252525

26262626

27272727

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY DEMONSTRACYJNE „TOP”

Stoły demonstracyjne z pełnym wyposażeniem

●  zlew z baterią (z prawej lub lewej strony) 
●  oczomyjka model G1100 mocowana na wylewce baterii
●  płyta wagowa umieszczona w blacie, na dodatkowym stelażu
●  panel blatowy z 3 gniazdami el. 230V
●  instalacja gazu propan-butan, zawór gazu
●  szafka do przechowywania butli

28282828 29292929

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

28 1800mm 800mm 900mm   Lita ceramika techniczna
  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Laboratoryjna c/z woda
  Sanitarna c/z woda

29 2200mm 800mm 900mm   Lita ceramika techniczna
  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Laboratoryjna c/z woda
  Sanitarna c/z woda

Krzesło na kółkach lub stopkach antypoślizgowych
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym
- siedzisko wym. 46cm x 42cm (szer. x gł.), zakres regulacji wys. 45-58cm
- regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm
- oparcie wym. 41cm x 31cm (szer. x gł.)
Mechanizm CPT - regulacja położenia oparcia względem siedziska

KRZESŁA DO STOŁÓW DEMONSTRACYJNYCH

Krzesło na stopkach antypoślizgowych lub kółkach
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym
Chromowany podnóżek o średnicy 45cm bez możliwości regulacji
- siedzisko wym. 46cm x 42cm (szer. x gł.), zakres regulacji wys. 56-69cm
- regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm
- oparcie wym. 41cm x 31cm (szer. x gł.)
Mechanizm CPT - regulacja położenia oparcia względem siedziska

Siedzisko i oparcie pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny) odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz 
działanie szkodliwych czynników chemicznych. Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.

30303030

31313131

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


17

OPCJE WYPOSAŻENIA
Blat:
»   płytki ceramiczne
»   lita ceramika techniczna
»   laminat HPL
Pod blatem:
»   szafki z drzwiczkami
»   szuflady

Nadstawki:
»   z dwoma półkami (laminowane lub szklane)
»   z jedną półką (laminowaną lub szklaną)
»   z szafkami

Instalacja wod.-kan.
»   bateria sanitarna lub laboratoryjna c/z woda
»   zlew stal nierdzewna, ceramika, polipropylen

Instalacja elektryczna
»   gniazda el. 230V montowane w nadstawkach
»   panel blatowy z trzema gniazdami 230V
»   oświetlenie montowane w nadstawkach

Instalacja gazowa
»   zawór gazu blatowy

Pozostałe wyposażenie
»   oczomyjka nakręcana na kran

Nadstawka z dwoma półkami laminowanymi

Nadstawka z dwoma półkami szkło bezpieczne

Nadstawka z jedną półką laminowaną       

Nadstawka z dwoma szafkami pełnymi      

Nadstawka z trzema szafkami pełnymi           

Nadstawka z jedną półką szkło bezpieczne

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Nadstawka z dwoma szafkami przeszklonymi

Stoły laboratoryjne przyścienne dla uczniów do przeprowadzania 
ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych w szkolnych pracowniach. 
Uatrakcyjniają zajęcia, gdyż umożliwiają uczniom pogłębianie wiedzy 
przedmiotowej w praktyce.

Solidne, funkcjonalne, zapewniające uczniom komfort pracy oraz 
maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Oparte na solidnej konstrukcji/stelażu, wykonanym z profili stalowych 
30x30mm malowanych proszkowo farbą epoksydową, od dołu 
zakończonym stopkami poziomującymi. 

Blaty robocze stołów dopasowane są do rodzaju wykonywanych 
prac i ćwiczeń w danej pracowni. Szafki wykonane z laminatu o 
wzmocnionej strukturze z okleiną PCV 2mm, zamykane na zamki 
patentowe.

RODZAJ STOŁU Długość Głębokość Wysokość

 Dla większej grupy 3000-6500mm 600-1000mm 750-900mm

 1- osobowe 1200mm 500-650mm 750-900mm

 3- osobowe 2400-3000mm 650-700mm 750-900mm

 4- osobowe 3000mm 650-750mm 750-900mm

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

32-36 1200mm 500-650mm 750-900mm xxx
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

             xxx   xxx

37-38 1200mm 700mm 750-900mm xxx
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

39 1200mm 750-800mm 750-900mm 1800mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Zlewik ceramiczny   Laboratoryjna z/ woda

33333333

32323232

35353535

39393939

34343434

36363636

37373737
38383838

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE 1-osobowe

39393939

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy

40 1800mm 500-650mm 750-900mm xxx   Płytki ceramiczne, Lita ceramika techniczna, Laminat HPL

41-43 3000mm 500-650mm 750-900mm xxx j.w.

44-45 3000mm 500-650mm 750-900mm 1800mm j.w.

46 3000mm 500-650mm 750-900mm 1400mm j.w.

44444444

45454545

46464646

43434343

40404040

41414141

42424242

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

47 2400mm 750mm 750-900mm 1800mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

48 3000mm 700mm 750-900mm 1800mm  j.w.  j.w.  j.w

49 3400mm 700mm 750-900mm 1800mm  j.w.  j.w.  j.w

50 3600mm 700mm 750-900mm 1800mm  j.w.  j.w.  j.w

51 4400mm 700mm 750-900mm 1800mm  j.w.  j.w.  j.w

52 5000mm 700mm 750-900mm 1800mm  j.w.  j.w.  j.w

47474747 48484848

49494949 50505050

51515151
52525252

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE

53535353

54545454

55555555

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

53 3000mm 750mm 750-900mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

54 4000mm 750mm 750-900mm j.w.   j.w.  j.w.

55 4600mm 750mm 750-900mm                   j.w.  j.w.  j.w.

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE PRZYŚCIENNE

56565656

57575757

58585858

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

56 5200mm 500-650mm 750-900mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

 xxx  xxx

57 5200mm 750mm 750-900mm j.w.  
  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

58 5200mm 750mm 750-900mm                   j.w.  j.w.  j.w.

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


23

OPCJE WYPOSAŻENIA

Blat:
»   płytki ceramiczne
»   lita ceramika techniczna
»   laminat HPL

Pod blatem:
»   szafki z drzwiczkami
»   szuflady

Nadstawki:
»   z dwoma półkami (laminowane lub szklane)
»   z jedną półką (laminowaną lub szklaną)
»   z szafkami

Instalacja wod.-kan.
»   bateria sanitarna lub laboratoryjna c/z woda
»   zlew stal nierdzewna, ceramika, polipropylen

Instalacja elektryczna
»   gniazda el. 230V montowane w nadstawkach
»   panel blatowy z trzema gniazdami 230V
»   oświetlenie montowane w nadstawkach

Instalacja gazowa
»   zawór gazu blatowy

Pozostałe wyposażenie
»   oczomyjka nakręcana na kran

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE WYSPOWE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Stoły laboratoryjne wyspowe dla większej grupy uczniów do 
przeprowadzania ćwiczeń w szkolnych pracowniach. Posiadają 
zwiększoną powierzchnię roboczą z dostępem z trzech lub czterech 
stron. Uatrakcyjniają zajęcia, gdyż umożliwiają uczniom pogłębianie 
wiedzy przedmiotowej w praktyce.

Solidne, funkcjonalne, zapewniające uczniom komfort pracy oraz 
maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Oparte na solidnej konstrukcji/stelażu, wykonanym z profili stalowych 
30x30mm malowanych proszkowo farbą epoksydową, od dołu 
zakończonym stopkami poziomującymi. 

Blaty robocze stołów dopasowane są do rodzaju wykonywanych 
prac i ćwiczeń w danej pracowni. Szafki wykonane z laminatu o 
wzmocnionej strukturze z okleiną PCV 2mm, zamykane na zamki 
patentowe.

Długość Głębokość Wysokość Wysokość z 
nadstawką

1200-5000mm 900-1800mm 750-900mm 1600-1900mm

Nadstawka z dwoma półkami laminowanymi

Nadstawka z jedną półką szkło bezpieczneNadstawka z jedną półką laminowaną       

Nadstawka z dwoma półkami szkło bezpieczne

Nadstawka z dwoma półkami szkło bezpieczne Nadstawka z dwoma szafkami przeszklonymi

Nadstawka z trzema szafkami przeszklonymiWYMIARY STOŁÓW WYSPOWYCH

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE WYSPOWE

61616161

59595959

60606060

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

59-61 3000mm 1200-1500mm800-900mm 1800mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

http://www.labdud.pl/
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE WYSPOWE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

62 2500mm 1200mm 800-900mm 1800mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

63 3000mm 1500mm 800-900mm 1800mm j.w. j.w. j.w.

64 3000mm 1200mm 800-900mm 1400mm j.w. j.w. j.w.

65 4200mm 1200mm 800-900mm 1400mm j.w. j.w. j.w.

66 4800mm 1300mm 800-900mm 1400mm j.w. j.w. j.w.

67 6200mm 1300mm 800-900mm 1400mm j.w. j.w. j.w.

62626262 63636363

64646464 65656565

66666666 67676767

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


26www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE WYSPOWE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy Inne wyposażenie

68 2500mm 1200mm 800-900mm 1800mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

 

69 3000mm 1200mm 800-900mm 1800mm j.w.  

70 4200mm 1200mm 800-900mm 1800mm j.w.

71 4700mm 1400mm 800-900mm 1700mm j.w.

72 4800mm 1300mm 800-900mm 1800mm j.w. Zlewiki,baterie labor. z/w, zawory gazu

73 4800mm 1500mm 800-900mm 1800mm j.w. Zlewiki,baterie labor. z/w, zawory gazu

70707070 71717171

72727272 73737373

68686868
69696969
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE WYSPOWE

Nr Długość Głębokość Wysokość z nadstawką Blat roboczy

74 5600mm 1200mm 800-900mm 1400mm   Płytki ceramiczne, Lita ceramika techniczna, Laminat HPL

75 5600mm 1200mm 800-900mm 1400mm j.w.

76 4200mm 1200mm 800-900mm 1400mm j.w.

77 3500mm 1200mm 800-900mm 1400mm j.w.

78 3400mm 1200mm 800-900mm 1800mm j.w.

79 2600mm 1500mm 800-900mm 1800mm j.w.

76767676 77777777

78787878 79797979

74747474
75757575
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Taboret na kółkach lub stopkach antypoślizgowych.

Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym

Siedzisko pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny) odporne na 

uszkodzenia mechaniczne oraz działanie szkodliwych czynników chemicznych.

Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.

● średnica siedziska 33cm

● zakres regulacji siedziska 42-55cm

● regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Taboret na stopkach antypoślizgowych lub kółkach

Chromowany podnóżek o średnicy 45cm bez możliwości regulacji

Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym

Siedzisko pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny) odporne na 

uszkodzenia mechaniczne oraz działanie szkodliwych czynników chemicznych.

Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.

● średnica siedziska 33cm

● zakres regulacji siedziska 56-69cm

● regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

Taboret na ślizgach do powierzchni twardych. 

Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym

Siedzisko wykonane ze sklejki brzozowej w kolorze buku lakierowanej, 

odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie szkodliwych 

czynników chemicznych.

Łatwe do utrzymania w czystości i odporne na środki dezynfekujące.

● średnica siedziska 34cm

● zakres regulacji siedziska 40-53cm 

● regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

80808080

81818181

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

TABORETY DO STOŁÓW PRZYŚCIENNYCH I WYSPOWYCH

82828282
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»   oczomyjka nakręcana na kran
»   ociekacz kołkowy typu „jeż”

OPCJE WYPOSAŻENIA

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOŁY SZKOLNE DO MYCIA

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

Stanowiska do mycia stanowią niezbędne wyposażenie szkolnej 
pracowni chemicznej. Przeznaczone do mycia sprzętu, szkła oraz 
naczyń laboratoryjnych używanych podczas doświadczeń.

Estetyczne, funkcjonalne, zapewniające uczniom komfort pracy oraz 
maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Oparte na solidnej konstrukcji/stelażu, wykonanym z profili stalowych 
30x30mm malowanych proszkowo farbą epoksydową, od dołu 
zakończonym stopkami poziomującymi. 

Szafki wykonane z laminatu o wzmocnionej strukturze z okleiną PCV 
2mm, zamykane na zamki patentowe.

83838383

Nr Długość Głębokość Wysokość Blat roboczy Miska zlewowa Bateria wody

83 600mm 700mm 750-900mm
  Płytki ceramiczne
  Lita ceramika techniczna
  Laminat HPL

  Stal nierdzewna
  Ceramika techniczna
  Polipropylen

  Sanitarna c/z woda
  Laboratoryjna c/z woda

84 900mm 700mm 750-900mm j.w. j.w. j.w.

85-86 1200mm 700mm 750-900mm j.w. j.w. j.w.

87 1500mm 700mm 750-900mm j.w. j.w. j.w.

88 1800mm 700mm 750-900mm j.w. j.w. j.w.

89 2600mm 700mm 750-900mm j.w. j.w. j.w.

84848484 85858585 86868686

87878787 88888888 89898989
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MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

STOLIKI UCZNIOWSKIE DO PRACOWNI

KRZESŁA SZKOLNE DO STOŁÓW UCZNIOWSKICH

Krzesło szkolne wykonane z rury fi 25, malowanej proszkowo. 
Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 
8mm. W oparciu krzesła uchwyt ułatwiający przenoszenie 
krzesła. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. 

Rozmiar nr 6.

Krzesło szkolne wykonane z rury 20x20mm, malowanej 
proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o 
grubości 8 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed 
zarysowaniem.                                                       

Rozmiar nr 6.

93939393 95959595

Stoły uczniowskie przeznaczone do zajęć teoretycznych w szkolnych 
pracowniach. Estetyczne, funkcjonalne, zapewniające uczniom 
komfort pracy oraz maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Oparte na solidnej konstrukcji/stelażu, wykonanym z profili stalowych 
25x25mm malowanych proszkowo farbą epoksydową, od dołu 
zakończonym stopkami poziomującymi. 

Blat wykonany z laminatu gr. 18mm z trwałą okleiną PCV 2mm.

94949494

90909090

92929292

91919191

Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj

90   700mm 500mm 760mm 1-osobowy

91 1200mm 500mm 760mm 2-osobowy

92 1800mm 500mm 760mm 3-osobowy

http://www.labdud.pl/
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   Na całej długości  blatu zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
  ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
  ●  1 gniazdo 3-fazowe 400V (PE, N, L1,L2,L3)
  ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
  ●  2 komplety zacisków laboratoryjnych PE, N, L1,L2,L3
  ●  4 gniazda elektryczne 230V, (PE, N, L1) 
  ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A
  ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
  ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
  ●  przyciski załącz/wyłącz

   Na blacie zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
   ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
   ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
   ●  4 gniazda elektryczne 230 V, (PE, N, L1)
   ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A 
   ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
   ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
   ●  przyciski załącz/wyłącz 

Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj blatu

96-99 1400 - 2400mm 700 - 1100mm 700 - 900mm Laminat HPL, konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom

STOŁY ELEKTROTECHNICZNE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

   TYP LABDUD E-1     TYP LABDUD E-1  

   TYP LABDUD E-2     TYP LABDUD E-2  

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

Na blacie po prawej stronie zabudowana nadstawka 
z konsolą dwu-modułową wyposażoną w:

1. Panel dolny :  
    ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
    ●  zaciski laboratoryjne PE, N, L1,L2,L3
    ●  przyciski załącz/wyłącz
2. Panel górny :
    ●  lampę sygnalizacyjną           
    ●  2 gniazda el. 230V;
    ●  wyłącznik bezpieczeństwa 

Zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A
Po lewej stronie nadstawki w połowie wysokości półka laminowana.
Na środku stołu pod blatem wysuwana półka pod klawiaturę.
1 szafka laminowana mobilna na 4 kółkach (dwa z hamulcami).

   TYP LABDUD E-3   TYP LABDUD E-3

Na całej długości blatu zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w : 
●  wyłącznik różnicowo-prądowy                                                          
●  1 gniazdo 3-fazowe 400 V (PE, N, L1,L2,L3)
●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
●  2 komplety zacisków laboratoryjnych PE, N, L1,L2,L3           
●  2 gniazda elektryczne 230V;
●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A  
●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli 
●  przyciski załącz/wyłącz
●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia 

   TYP LABDUD E-4   TYP LABDUD E-4

96969696

97979797

98989898

99999999
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Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj drzwi

100 600mm 500-600mm 1800mm Pojedyncze pełne

101 800mm 500-600mm 1800mm Podwójne pełne

102 900mm 500-600mm 1800mm Podwójne pełne

103 600mm 500-600mm 1800mm Pojedyncze w połowie dzielone. Góra przeszklona

104 800mm 500-600mm 1800mm Podwójne w połowie dzielone. Góra przeszklona

105 900mm 500-600mm 1800mm Podwójne w połowie dzielone. Góra przeszklona

Szafy laboratoryjne przeznaczone do przechowywania szkła laboratoryjnego, sprzętu, 

pomocy dydaktycznych, dokumentów oraz materiałów biurowych. Wykonane z płyt 

laminowanych, z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi zamykanymi na zamki patentowe. 

Wyposażone w cztery półki laminowane. Od dołu stopki poziomujące.

Szafy laboratoryjne przeznaczone do przechowywania szkła laboratoryjnego, sprzętu, 

pomocy dydaktycznych, dokumentów oraz materiałów biurowych. Wykonane z płyt 

laminowanych, z drzwiami pełnymi lub przeszklonymi zamykanymi na zamki patentowe. 

Wyposażone w cztery półki laminowane. Od dołu stopki poziomujące.

SZAFY LAMINOWANE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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103103103103 104104104104 105105105105

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE
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Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj drzwi

106 600mm 450mm 1900mm Pojedyncze 

107 800mm 450mm 1900mm Podwójne

108 1000mm 450mm 1900mm Podwójne

SZAFY  METALOWE

Szafy przeznaczone do przechowywania drobnego sprzętu oraz aparatury 

laboratoryjnej. Wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbą 

epoksydową. Wyposażone w cztery półki metalowe.

Drzwi z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy. 

Szafy przeznaczone do przechowywania drobnego sprzętu oraz aparatury 

laboratoryjnej. Wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbą 

epoksydową. Wyposażone w cztery półki metalowe.

Drzwi z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy. 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj drzwi

109 600mm 550mm 1800mm Pojedyncze w połowie dzielone

110 900mm 550mm 1800mm Podwójne w połowie dzielone

SZAFY  LAMINOWANE NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE (KWASY I ZASADY)

Szafy od wewnątrz wyłożone chemoodporną wykładką z polipropylenu o grubości 4-5mm. 
Wyposażone w cztery półki również wyłożone polipropylenem. Wnętrze szaf podzielone na 
dwie niezależnie otwierane komory. Każda z nich zamykana na zamek patentowy ryglowy.
W części dachowej króciec wentylacyjny o średnicy Ø100mm, umożliwiający podłączenie 
do istniejącej zewnętrznej, sprawnej wentylacji mechanicznej.
Szafy osadzone na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową, od dołu
zakończonym stopkami poziomującymi.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 

Wentylator odciągowy montowany na szafie z instalacjami i wyłącznikiem na górnym panelu. 

Szafy od wewnątrz wyłożone chemoodporną wykładką z polipropylenu o grubości 4-5mm. 
Wyposażone w cztery półki również wyłożone polipropylenem. Wnętrze szaf podzielone na 
dwie niezależnie otwierane komory. Każda z nich zamykana na zamek patentowy ryglowy.
W części dachowej króciec wentylacyjny o średnicy Ø100mm, umożliwiający podłączenie 
do istniejącej zewnętrznej, sprawnej wentylacji mechanicznej.
Szafy osadzone na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową, od dołu
zakończonym stopkami poziomującymi.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 

Wentylator odciągowy montowany na szafie z instalacjami i wyłącznikiem na górnym panelu. 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

109109109109 110110110110

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


35

Nr Długość Głębokość Wysokość Rodzaj drzwi

111 600mm 450mm 1900mm Pojedyncze 

112 800mm 450mm 1900mm Podwójne 

113 1000mm 450mm 1900mm Podwójne 

SZAFY  METALOWE NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE (KWASY I ZASADY)

Szafy z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową.

Wyposażone w cztery półki metalowe i dodatkowe kuwety z polipropylenu.

Drzwi z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy. 

W części dachowej króciec wentylacyjny o średnicy Ø100mm, umożliwiający 

podłączenie do istniejącej zewnętrznej, sprawnej wentylacji mechanicznej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 

Wentylator odciągowy montowany na szafie z instalacjami i wyłącznikiem na 
górnym panelu szafy.

Szafy z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową.

Wyposażone w cztery półki metalowe i dodatkowe kuwety z polipropylenu.

Drzwi z klamką obrotową z 2 punktowym zamknięciem na zamek patentowy. 

W części dachowej króciec wentylacyjny o średnicy Ø100mm, umożliwiający 

podłączenie do istniejącej zewnętrznej, sprawnej wentylacji mechanicznej.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: 

Wentylator odciągowy montowany na szafie z instalacjami i wyłącznikiem na 
górnym panelu szafy.

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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OCIEKACZ LABORATORYJNY

Ociekacz laboratoryjny (suszarka) wiszący typu „jeż” 
wyposażony w rynienkę ociekową i wężyk spustowy.
Montowany na ścianie lub w nadstawce stołu
Ilość pozycji: 72
Wym. 450x110x630mm  dł. x gł. x wys.

Ociekacz laboratoryjny (suszarka) wiszący typu „jeż” 
wyposażony w rynienkę ociekową i wężyk spustowy.
Montowany na ścianie lub w nadstawce stołu
Ilość pozycji: 72
Wym. 450x110x630mm  dł. x gł. x wys.

Oczomyjka do przemywania oczu i twarzy oraz całego ciała. 
Montowana na blacie lub ścianie. Przeznaczona do 
użytkowania stacjonarnego lub ruchomego. Wysuwany wąż ze 
stali szlachetnej o dł. 1.5m. Dwie głowice wypływowe
zabezpieczone kapturkiem chroniącym przed pyłem i kurzem.

Oczomyjka do przemywania oczu i twarzy oraz całego ciała. 
Montowana na blacie lub ścianie. Przeznaczona do 
użytkowania stacjonarnego lub ruchomego. Wysuwany wąż ze 
stali szlachetnej o dł. 1.5m. Dwie głowice wypływowe
zabezpieczone kapturkiem chroniącym przed pyłem i kurzem.

OCZOMYJKA  / PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA

OCZOMYJKA MONTOWANA NA KRANIE

Oczomyjka montowana bezpośrednio na wylewce kranu 
laboratoryjnego. Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga 
dodatkowych podłączeń. Oczomyjka nie ogranicza funkcji kranu i 
zlewu. Woda wypływając z dwóch głowic umożliwia przemywanie 
oczu. Na głowicach umieszczone są kapturki chroniące otwory 
wylotowe przed pyłem i kurzem.

Oczomyjka montowana bezpośrednio na wylewce kranu 
laboratoryjnego. Instalacja jest bardzo prosta i nie wymaga 
dodatkowych podłączeń. Oczomyjka nie ogranicza funkcji kranu i 
zlewu. Woda wypływając z dwóch głowic umożliwia przemywanie 
oczu. Na głowicach umieszczone są kapturki chroniące otwory 
wylotowe przed pyłem i kurzem.

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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   Na blacie zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
   ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
   ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
   ●  4 gniazda elektryczne 230 V, (PE, N, L1)
   ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A 
   ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
   ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
   ●  przyciski załącz/wyłącz 

SZKOLNE PRACOWNIE

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

PRACOWNIA CHEMICZNA   PRACOWNIA CHEMICZNA   

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Stanowisko do mycia z ociekaczem
  ●  Stoły przyścienne 3 os. z nadstawką
  ●  Szafa metalowa na pomoce naukowe
  ●  Szafa laminowana na odczynniki
  ●  Stoliki uczniowskie 3 osobowe
  ●  Krzesła szkolne

  ●  Szafa metalowa na pomoce naukowe
  ●  Szafa laminowana na odczynniki
  ●  Stoliki uczniowskie 3 osobowe
  ●  Krzesła szkolne

  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Stanowisko do mycia
  ●  Szafa laminowana dwudrzwiowa góra przeszklona
  ●  Stół przyścienny z nadstawką
  ●  Szafa laminowana jednodrzwiowa w połowie dzielona
  ●  Stoliki uczniowskie 3 osobowe
  ●  Krzesła szkolne

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Stanowisko do mycia
  ●  Stoliki uczniowskie 2 osobowe
  ●  Krzesła szkolne
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  ●  Dygestorium szkolne DSz-7 stacjonarne
  ●  Stół demonstracyjny z obiegiem zamkniętym
  ●  Biurko nauczycielskie + krzesło nauczycielskie
  ●  Szafa laminowana jednodrzwiowa dzielona na odczynniki
  ●  Szafa laminowana jednodrzwiowa pełna
  ●  Szafa laminowana dwudrzwiowa góra przeszklona
  ●  Stoliki uczniowskie 3 osobowe + krzesła szkolne

   Na blacie zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
   ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
   ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
   ●  4 gniazda elektryczne 230 V, (PE, N, L1)
   ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A 
   ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
   ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
   ●  przyciski załącz/wyłącz 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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  ●  2 stoły wyspowe z nadstawką
  ●  Stanowisko do mycia 3-komorowe
  ●  Szafa laminowana dwudrzwiowa góra przeszklona
  ●  Szafa metalowa dwudrzwiowa na odczynniki

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  2 stoły przyścienne 3-osobowe z nadstawką
  ●  Stół demonstracyjny, stół wagowy
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  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  3 stoły wyspowe z nadstawkami
  ●  Szafa metalowa  dwudrzwiowa na odczynniki
  ●  2 szafy laminowane dwudrzwiowe góra przeszklona

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stanowisko do mycia z ociekaczami
  ●  Stół wyspowy z nadstawką
  ●  stół przyścienny z 1 szafką wiszącą

  ●  Dygestorium szkolne DSz-3
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Szafa laminowana dwudrzwiowa na odczynniki
  ●  2 szafy laminowane dwudrzwiowe góra przeszklona
  ●  1 stół przyścienny + stanowisko do mycia

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 124124124124
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  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stół wyspowy 8-osobowy z nadstawką
  ●  5 stołów przyściennych 1-osobowych z nadstawką
  ●  Taborety obrotowe (siedzisko ze sklejki)

   Na blacie zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
   ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
   ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
   ●  4 gniazda elektryczne 230 V, (PE, N, L1)
   ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A 
   ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
   ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
   ●  przyciski załącz/wyłącz 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

PRACOWNIA CHEMICZNA   PRACOWNIA CHEMICZNA   

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

  ●  Dygestorium szkolne Dsz-1
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  3 stoły wyspowe 8-osobowe z nadstawką

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  4 stoły przyścienne 4-osobowe z nadstawką
  ●  Taborety obrotowe (siedzisko ze sklejki)
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  ●  Dygestorium szkolne DSz-1
  ●  Stół wyspowy 16-osobowy z nadstawką
  ●  Stół przyścienny
  ●  Taborety obrotowe (siedzisko ze sklejki)

   Na blacie zabudowana konsola/nadstawka wyposażona w:
   ●  wyłącznik różnicowo-prądowy
   ●  zabezpieczenie przeciążeniowe oraz przeciwzwarciowe
   ●  4 gniazda elektryczne 230 V, (PE, N, L1)
   ●  zasilanie sieciowe przewód z wtyczką 3-fazową 16A 
   ●  przycisk bezpieczeństwa umieszczony na środku konsoli
   ●  lampa sygnalizacyjna oznaczająca załączenie urządzenia
   ●  przyciski załącz/wyłącz 

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

PRACOWNIA CHEMICZNA   PRACOWNIA CHEMICZNA   

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Stół wyspowy 16-osobowy z nadstawką
  ●  Stół przyścienny
  ●  Taborety obrotowe (siedzisko ze sklejki)

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

PRACOWNIA CHEMICZNA PRACOWNIA CHEMICZNA 

  ●  Dygestorium szkolne DSz-2
  ●  Stół demonstracyjny
  ●  Stoliki uczniowskie 2-osobowe
  ●  3 stoły przyścienne 1-osobowe + taborety obrotowe
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  ●  Stoły elektrotechniczne LABDUD-E1

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

MEBLE LABORATORYJNE SZKOLNEMEBLE LABORATORYJNE SZKOLNE

133133133133
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131131131131PRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNAPRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNA

  ●  Stoły elektrotechniczne LABDUD-E2PRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNAPRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNA

PRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNAPRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNA
  ●  Stoły elektrotechniczne LABDUD-E3

PRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNAPRACOWNIA  ELEKTROTECHNICZNA 134134134134
  ●  Stoły elektrotechniczne LABDUD-E4

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


43www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl

REFERENCJE

http://www.labdud.pl/
mailto:labdud@interia.pl


44

Do produkcji dygestoriów i mebli używamy materiały najwyższej jakości, 
renomowanych producentów, bezpieczne, posiadające atesty.

Materiały posiadają wysoką odporność chemiczną, termiczną oraz 
mechaniczną.

NASI PARTNERZY

www.labdud.pl  e-mail:labdud@interia.pl
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