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Szanowni Państwo,
Niniejszy katalog przedstawia nasze propozycje w zakresie produkcji dygestoriów i mebli laboratoryjnych,
natomiast rozwiązania, które w nim stworzyliśmy zawierają jedną podstawową zasadę, a mianowicie
Wasze bezpieczeństwo i wygodę.
Do wykonania dygestoriów i mebli używamy materiałów światowych producentów, których najwyższa
jakość gwarantuje wysoki standard i niezawodność naszych produktów.
Mamy nadzieję, że przedstawione w tym katalogu rozwiązania pomogą Państwu skutecznie zaplanować
przestrzeń laboratorium i przyspieszą skutecznie jego kompletację.
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 i PN-EN 14727, Dyrektywy 2014/35/UE (LVD).
Posiadają Atest/Certyfikat PZH.
Z wyrazami szacunku
Igor Dudzik
Właściciel
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WYPOSAŻENIE

Blat roboczy

- lita ceramika techniczna (LCT)
- ceramika monolityczna (LCM)
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- żywica epoksydowa Durcon
- polipropylen
- stal nierdzewna OH18N9

Wykładka komory

- lita ceramika techniczna wielkogabarytowa
- polipropylen
- stal nierdzewna OH18N9
- blacha stalowa, malowana farbą epoksydową
- żywica fenolowa

System wentylacji
komory

Szczelinowy - podwójna tylna ściana.
Górna szczelina umieszczona przy suficie odprowadza frakcje lekkie, dolna szczelina
umieszczona nad blatem odprowadza frakcje ciężkie.
Podwójna tylna ściana (układ wentylacji dygestorium) wykonana jest w całości z materiału,
którym wyłożona jest od wewnątrz komora robocza. Szczelinowy system wentylacji powoduje
pełny przedmuch komory i uniemożliwia wydostanie się toksycznych oparów na zewnątrz.

Okno przednie

Szkło bezpieczne hartowane, umieszczone na przeciwwagach. Odporny na korozję i kwasy
okienny system „Gregg” pozwalający na ustawieniu okna w dowolnym położeniu /góra-dół/,
zapobiegający niekontrolowanemu opadnięciu okna. Okno zawieszone na podwójnym
układzie linek kwasoodpornych w oplocie z chemoodpornego tworzywa.

Instalacja wody

- zawór wody z chemoodporną wylewką
- zlewik ceramiczny (wym. 300x145mm)

Instalacja elektryczna

- 2 gniazda elektryczne 230V 16A
- oświetlenie LED
Instalacja elektryczna (trójprzewodowa) 230V 50Hz, 16A
Opcjonalnie:
- dodatkowe gniazda elektryczne 230V,
- dodatkowe gniazda elektryczne 230V bryzgoszczelne, umieszczone na tylnej ścianie
- gniazdo elektryczne 400V

Szafka podblatowa

- laminowana (wentylowana grawitacyjnie)
Opcjonalnie:
- laminowana wyłożona od wewnątrz chemoodpornym polipropylenem
- metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową

Klapa bezpieczeństwa

Klapa zapewniająca dekompresję w momencie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia
(redukcja nadmiernego ciśnienia np. na wypadek wybuchu)

Czujnik przepływu

Jest kompletnym urządzeniem pomiarowym wskazującym na wyświetlaczu bieżącą prędkość
przepływu powietrza w m3/h. Wyposażony jest w sygnalizację akustyczną i optyczną
ostrzegającą o nieprawidłowym działaniu wyciągu.
Funkcje alarmowe: przepływ wyższy lub niższy od ustalonej granicy, okno otwarte powyżej
500mm, przekroczenie w kanale temp. 50°C sygnalizowane są wizualnie i akustycznie.
Funkcja sterowania oświetleniem. Czujnik posiada własne zasilanie bateryjne w przypadku
spadku napięcia. Urządzenie zgodne z PN-EN 14175:2006. Spełnia wymogi dotyczące
kontroli oraz monitoringu przepływu powietrza.

Pozostałe wyposażenie
opcjonalne

● instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni z zaworami i wylewkami
● wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium) wyposażony w
przełącznik regulujący pracę wentylatora
● lampa bakteriobójcza UV z wyłącznikiem
● zlew ceramiczny lub stalowy montowany w blacie, z baterią laboratoryjną [model blatowy]
● osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35L z polipropylenu) połączony osobną instalacją
ze zlewikiem ceramicznym, do którego spływają chemikalia bezpośrednio z blatu.
Osadnik umieszczony na podeście jezdnym w szafce pod blatem.
● kratownica montażowa stalowa (montowana na tylnej ścianie)

Kolorystyka

● stelaż RAL 7035 (standardowy)
● fronty szafek 0112 jasny szary (standardowy)
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BLATY ROBOCZE - RODZAJE
Lita
Litaceramika
ceramikatechniczna
techniczna(LCT)
(LCT)
•
•
•
•
•
•
•

wyjątkowa twardość powierzchni
wysoka odporność na kwasy (z wyjątkiem kwasu HF) i zasady
wysoka odporność na barwniki i rozpuszczalniki
wysoka odporność termiczna i mechaniczna
wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
odporność na promieniowanie UV
bardzo niska nasiąkliwość

Ceramika
Ceramikamonolityczna
monolityczna(LCM)
(LCM)
•
•
•
•
•
•

wyjątkowa twardość powierzchni
wysoka odporność na kwasy (z wyjątkiem kwasu HF) i zasady
wysoka odporność na barwniki i rozpuszczalniki organiczne
wysoka odporność termiczna i mechaniczna
wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
bardzo niska nasiąkliwość

Konglomerat
Konglomeratkwarcowo-granitowy
kwarcowo-granitowyAglodrom
Aglodrom
•
•
•
•
•
•
•

twardość powierzchni
dobra odporność na kwasy i zasady
dobra odporność na barwniki i rozpuszczalniki
wysoka odporność termiczna i mechaniczna
wysoka odporność na zarysowania oraz ścieranie
odporność na promieniowanie UV
całkowita nienasiąkliwość

Żywica
Żywicaepoksydowa
epoksydowaDurcon
Durcon
•
•
•
•
•
•
•

twardość powierzchni
średnia odporność na kwasy, wysoka na zasady
wysoka odporność na barwniki i rozpuszczalniki
wysoka odporność termiczna
niska odporność mechaniczna
odporność na zarysowania oraz ścieranie
bardzo niska nasiąkliwość

Stal
Stalnierdzewna
nierdzewnaOH18N9
OH18N9
•
•
•
•
•
•

wysoka odporność na korozję
średnia odporność na kwasy, zasady, barwniki, rozpuszczalniki
wysoka odporność termiczna i mechaniczna
dobra odporność na zarysowania oraz ścieranie
odporność na promieniowanie UV
całkowita nienasiąkliwość

Polipropylen
Polipropylen
•
•
•
•
•
•
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wysoka twardość powierzchni
wysoka odporność na kwasy (także HF) i zasady
wysoka odporność na barwniki i rozpuszczalniki
niska odporność termiczna i mechaniczna
niska odporność na ścieranie oraz zarysowania
wysoka odporność na wilgoć

5

DYGESTORIA
DYGESTORIA

LAMINOWANE
Przeznaczone do użytkowania w laboratoriach, w których nie są
wykonywane prace z substancjami o charakterze wybuchowym i nie jest
wymagana konstrukcja o właściwościach niepalnych czyli w całości
metalowa.
Konstrukcja dygestorium wykonana z płyt melaminowych, usadowionych
od podłoża na stelażu stalowym, zakończonym stopkami do
poziomowania w zakresie 0-50mm.
Płyty melaminowe pokryte są obustronnie laminatem o wzmocnionej
strukturze w technologii wysokociśnieniowej. Wszystkie widoczne
krawędzie płyt oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV gr. 2mm.
Komora robocza pełna, od wewnątrz w całości wyłożona chemoodporną
wykładką lub w całości przeszklona.
Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana).
Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
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 podstawowe:
»
»
»
»
»
»
»

zawór wody z wylewką
zlewik ceramiczny
2 gniazda elektryczne 230V
oświetlenie LED (sterowanie oświetleniem z panelu czujnika)
czujnik przepływu powietrza
klapa bezpieczeństwa
szafka laminowana wentylowana grawitacyjnie

Wyposażenie dodatkowe:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

dodatkowy zawór wody
instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
dodatkowe gniazda elektryczne: 230V, 230V bryzgoszczelne, 400V
szafka laminowana wyłożona od wewnątrz polipropylenem
szafka metalowa
wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium)
z przełącznikiem na dolnym panelu instalacyjnym
lampa bakteriobójcza UV z wyłącznikiem na dolnym panelu
osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35L z polipropylenu)
zlew ceramiczny lub stalowy montowany w blacie, z baterią laborat.
kratownica montażowa stalowa (montowana na tylnej ścianie)

11

22

33

44

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

Wylot kanału
wentylacyjnego

1
2
3
4

900x800x2100mm
1200x900x2100mm
1500x900x2100mm
1800x900x2100mm

2500mm
2500mm
2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø200mm
Ø200mm
Ø250mm

Rodzaj wykładki komory

Rodzaj blatu roboczego

- polipropylen
- lita ceramika techniczna
- żywica fenolowa HPL

- lita ceramika techniczna (LCT)
- lita ceramika monolityczna (LCM)
- konglomerat kwarcowy Aglodrom
- żywica epoksydowa Durcon
Odległość blatu od podłogi: 900mm
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METALOWE
Dygestorium wykonane jest w całości z elementów stalowych, bez
wykorzystania jakichkolwiek materiałów drewnopochodnych. Pozwala na
pracę w podwyższonych warunkach termicznych i chemicznych.
Dostosowane do wymagań dotyczących niepalności.
Konstrukcja dygestorium oparta na samonośnym stelażu wykonanym z
zamkniętych profili stalowych 30x30mm, malowanych proszkowo farbą
epoksydową. Stelaż zakończony stopkami do poziomowania w zakresie
0-50mm.
Komora robocza wykonana w całości ze stali malowanej proszkowo
farbą epoksydową. Od wewnątrz w całości wyłożona wykładką.
Na życzenie boki komory mogą być przeszklone.
Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana)
Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
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 podstawowe:
»
»
»
»
»
»
»

zawór wody z wylewką
zlewik ceramiczny
2 gniazda elektryczne 230V
oświetlenie LED (sterowanie oświetleniem z panelu czujnika)
czujnik przepływu powietrza
klapa bezpieczeństwa
szafka metalowa malowana proszkowo farbą epoksydową,
wentylowana grawitacyjnie lub podłączona do układu wentylacji
dygestorium

Wyposażenie dodatkowe:
●
●
●
●
●
●
●
●

dodatkowy zawór wody
instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
dodatkowe gniazda elektryczne: 230V, 230V bryzgoszczelne, 400V
wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium)
z przełącznikiem na dolnym panelu instalacyjnym
lampa bakteriobójcza UV z wyłącznikiem na dolnym panelu
osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35L z polipropylenu)
zlew ceramiczny lub stalowy montowany w blacie, z baterią laborat.
kratownica montażowa stalowa (montowana na tylnej ścianie)

55

66

77

88

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

Wylot kanału
wentylacyjnego

5
6
7
8

900x800x2100mm
1200x900x2100mm
1500x900x2100mm
1800x900x2100mm

2500mm
2500mm
2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø200mm
Ø200mm
Ø250mm

Rodzaj wykładki komory

- stal pokryta proszkowo
farbą epoksydową
- lita ceramika techniczna
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Rodzaj blatu roboczego

- lita ceramika techniczna (LCT)
- lita ceramika monolityczna (LCM)
- żywica epoksydowa Durcon
- stal nierdzewna OH18N9
Odległość blatu od podłogi: 900mm
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DWUKOMOROWE
Dygestorium dwukomorowe laminowane oraz metalowe (wykonane w całości z
elementów stalowych bez zużycia materiałów drewnopochodnych).
Dygestorium posiada dwie komory, dwa systemy wentylacji, dwie lampy
oświetleniowe, dwie szafki oraz dwa okna frontowe.
W środkowej zewnętrznej części stelaż stanowiący dodatkową konstrukcję
obydwu okien.

DWUKOMOROWE

Komora robocza pełna, od wewnątrz w całości wyłożona chemoodporną
wykładką lub przeszklona.
Komora dygestorium może być dzielona w środku demontowalną przegrodą
ze szkła lub polipropylenu.
Układ wentylacji szczelinowy (2 podwójne tylne ściany).
Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
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 podstawowe:
»
»
»
»
»
»
»

zawór wody z wylewką
zlewik ceramiczny
4 gniazda elektryczne 230V
oświetleniowe LED (sterowanie oświetleniem z panelu czujnika)
czujnik przepływu powietrza
klapa bezpieczeństwa
szafki laminowane lub metalowe wentylowane grawitacyjnie

Wyposażenie dodatkowe:
● dodatkowy zawór wody
● instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
● dodatkowe gniazda elektryczne: 230V, 230V bryzgoszczelne, 400V
● wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium)
z przełącznikiem na dolnym panelu instalacyjnym
● lampa bakteriobójcza UV z wyłącznikiem na dolnym panelu
● osadnik na chemikalia/zlewnia (zbiornik 35L z polipropylenu)
● zlew ceramiczny lub stalowy montowany w blacie, z baterią laborat.
● kratownica montażowa stalowa (montowana na tylnej ścianie)

99

Nr

9
10
11
12

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

2100x900x2100mm
2400x900x2100mm
2700x900x2100mm
3000x900x2100mm

10
10 11
11

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

2500mm
2500mm
2500mm
2500mm

12
12

Wylot kanału
wentylacyjnego

2 x Ø200mm
2 x Ø200mm
2 x Ø200mm
2 x Ø200mm

Rodzaj wykładki komory

Rodzaj blatu roboczego

- polipropylen
- lita ceramika techniczna
- stal nierdzewna OH18N9
- żywica fenolowa HPL

- lita ceramika techniczna (LCT)
- lita ceramika monolityczna (LCM)
- konglomerat kwarcowy Aglodrom
- żywica epoksydowa Durcon
- polipropylen
- stal nierdzewna OH18N9
Odległość blatu od podłogi: 900mm
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WERSJA Ex
Konstrukcja dygestorium oparta na samonośnym stelażu wykonanym z
zamkniętych profili stalowych 30x30mm, malowanych proszkowo farbą
epoksydową. Stelaż zakończony stopkami do poziomowania w zakresie
0-50mm.
Komora robocza - pełna lub przeszklona.
Rodzaj materiału użytego do budowy komory roboczej uzależniony
jest od specyfiki prowadzonych prac.
Komora może być metalowa lub ceramiczna.
Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana).
Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
Media/opcje: woda, gniazda el. 230V 16A Ex, 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 podstawowe:
»
»
»
»
»
»

1 gniazdo elektryczne 230V wersja Ex
lampa oświetleniowa wersja Ex
wyłącznik oświetlenia wersja Ex na dolnym panelu instalacyjnym
czujnik przepływu powietrza (wyprowadzony poza strefę Ex/komorę)
klapa bezpieczeństwa
szafka metalowa wentylowana grawitacyjnie

Wyposażenie dodatkowe:
●
●
●
●
●

instalacja wody (zawór, wylewka, zlewik)
instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
dodatkowe gniazda elektryczne: 230V wersja Ex
szafka laminowana wyłożona od wewnątrz polipropylenem
wentylator w wersji Ex (montowany na dachu dygestorium) z
wyłącznikiem w wersji Ex na dolnym panelu instalacyjnym

Instalacja
Instalacjaiskro-bezpieczna
iskro-bezpiecznado
doodprowadzania
odprowadzaniaładunków
ładunkówelektrostatycznych,
elektrostatycznych,
podłączana
do
instalacji
odprowadzającej
(uziemienia/uziomu),
podłączana do instalacji odprowadzającej (uziemienia/uziomu),zainstalowazainstalowanej
nejwwpomieszczeniu
pomieszczeniuroboczym.
roboczym.
Blat,
Blat,komora
komorai istelaż
stelażpołączone
połączonesą
sązzukładem
układemodprowadzania
odprowadzaniaładunków
ładunków
elektrostatycznych
elektrostatycznych(elektryczność
(elektrycznośćstatyczna).
statyczna).
Gniazda,
Gniazda,wtyczki,
wtyczki,wyłączniki
wyłącznikielektryczne,
elektryczne,elementy
elementyinstalacji
instalacjielektrycznej
elektrycznej
wwwersji
wersjiEX
EXatestowane
atestowane- -(Certyfikaty
(CertyfikatyATEX,
ATEX,IECEx).
IECEx).
Dygestoria
Dygestoriawykonane
wykonanezgodnie
zgodniezzdyrektywą
dyrektywą2014/34/UE
2014/34/UE(ATEX).
(ATEX).

13
13

14
14

15
15

16
16

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

Wylot wentylacji /
rurę spiro

13
14
15
16

900x800x2100mm
1200x900x2100mm
1500x900x2100mm
1800x900x2100mm

2500mm
2500mm
2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø200mm
Ø200mm
Ø250mm

Rodzaj wykładki komory

Rodzaj blatu roboczego

- stal nierdzewna OH18N9
- lita ceramika techniczna LCT

- stal nierdzewna OH18N9
- lita ceramika techniczna (LCT)
Odległość blatu od podłogi: 900mm

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

NASTOŁOWE
Dygestorium nastołowe laminowane oraz metalowe wykonane w całości z
elementów stalowych bez użycia materiałów drewnopochodnych.
Dygestorium nastołowe nie posiada dolnego stelaża i szafki.
Ustawiane bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego.
Konstrukcja dygestorium oparta na stelażu wykonanym z zamkniętych
profili stalowych 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Komora robocza pełna od wewnątrz w całości wyłożona chemoodporną
wykładką lub przeszklona szkłem bezpiecznym.
► Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana).
► Układ wentylacji stropowy (szyber umieszczony w suficie).

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
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 podstawowe:
» 1 gniazdo elektryczne 230V
» lampa oświetleniowa LED (sterowanie oświetleniem z panelu czujnika)
» czujnik przepływu powietrza

Wyposażenie dodatkowe:
● instalacja wody z zaworem, wylewką i zlewikiem
● instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
● dodatkowe gniazda elektryczne: 230V, 230V bryzgoszczelne, 400V
● wentylator kanałowy dwubiegowy (montowany na dachu dygestorium)
z przełącznikiem na panelu instalacyjnym

Dygestorium pełne

Dygestorium przeszklone

17
17

Dygestorium bez blatu

18
18

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wymiary wewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

17-19

Szer. 600-1500mm
Gł.
600-900mm
Wys. 1200-1500mm

Szer. 500-1400mm
Gł.
500-750mm
Wys. 1100-1400mm

Wys. maks.
Wylot kanału
przy oknie
wentylac.
otwartym

1600mm

Ø150mm

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

19
19
Rodzaj wykładki komory

Rodzaj blatu roboczego

- polipropylen
- lita ceramika techniczna
- stal nierdzewna
- żywica fenolowa HPL

- lita ceramika techniczna
- konglomerat kwarcowy
Aglodrom
- stal nierdzewna OH18N9

10

DYGESTORIA
DYGESTORIA

NASTOŁOWE wersja Ex
Dygestorium nastołowe metalowe do prac z substancjami chemicznymi
o właściwościach wybuchowych.
Dygestorium nastołowe nie posiada dolnego stelaża i szafki.
Ustawiane bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego.
Konstrukcja dygestorium oparta na stelażu wykonanym z zamkniętych
profili stalowych 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową.
Komora robocza pełna od wewnątrz w całości wyłożona chemoodporną
wykładką lub przeszklona szkłem bezpiecznym.
► Układ wentylacji szczelinowy (podwójna tylna ściana).
► Układ wentylacji stropowy (szyber umieszczony w suficie).

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
Media/opcje: woda, gniazda el. 230V Ex, 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 podstawowe:
» 1 gniazdo elektryczne 230V wersja Ex
» lampa oświetleniowa wersja Ex z wyłącznikiem Ex na panelu
» czujnik przepływu powietrza (wyprowadzony poza strefę Ex/komorę)

Wyposażenie dodatkowe:
●
●
●
●

instalacja wody z zaworem, wylewką i zlewikiem
instalacja gazu, sprężonego powietrza, azotu, próżni
dodatkowe gniazdo elektryczne 230V w wersji Ex
wentylator w wersji Ex z wyłącznikiem Ex na panelu instalacyjnym

20
20

Gniazda,
Gniazda,wtyczki,
wtyczki,wyłączniki
wyłącznikielektryczne,
elektryczne,elementy
elementyinstalacji
instalacji
elektrycznej
elektrycznejwwwersji
wersjiEX
EXatestowane
atestowane––Certyfikaty
CertyfikatyATEX,IECEx
ATEX,IECEx
Dygestoria
Dygestoriawykonane
wykonanezgodnie
zgodniezzdyrektywą
dyrektywąATEX
ATEX2014/34/UE
2014/34/UE
Instalacja
Instalacjaiskro-bezpieczna
iskro-bezpiecznado
doodprowadzania
odprowadzaniaładunków
ładunków
elektrostatycznych,
podłączana
elektrostatycznych, podłączanado
doinstalacji
instalacjiodprowadzającej
odprowadzającej
(uziemienia/uziomu),
(uziemienia/uziomu),zainstalowanej
zainstalowanejwwpomieszczeniu.
pomieszczeniu.
Blat
i
komora
połączone
Blat i komora połączonezzukładem
układemodprowadzania
odprowadzaniaładunków
ładunków
elektrostatycznych
elektrostatycznych(elektryczność
(elektrycznośćstatyczna).
statyczna).

Dygestorium pełne

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wymiary wewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

20-21

Szer. 600-1500mm
Gł.
600-900mm
Wys. 1200-1500mm

Szer. 500-1400mm
Gł.
500-750mm
Wys. 1100-1400mm

21
21
Wys. maks.
Wylot kanału
przy oknie
wentylac.
otwartym

1600mm

Ø150mm

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

Dygestorium przeszklone

Rodzaj wykładki komory

stal nierdzewna OH18N9
lita ceramika techniczna

Rodzaj blatu roboczego

- stal nierdzewna OH18N9
- lita ceramika techniczna

11

DYGESTORIA
DYGESTORIA

OKRĄGŁE / CYLINDRYCZNE
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

22
22

23
23

Nr

Wymiary zewnętrzne
(gł. x wys.)

Wys. maks.
z króćcem
wentylacyjnym

Wylot kanału
wentylacyjnego

Rodzaj blatu roboczego

22
23

1500x2400mm
1500x2400mm

2500mm
2500mm

Ø250mm
Ø250mm

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

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

SZKOLNE / EDUKACYJNE
DYGESTORIUM SZKOLNE DSz-1
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 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
szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie
wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z
przełącznikiem na dolnym panelu
Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.

24
24

DYGESTORIUM SZKOLNE DSz -2
przeszklone z trzech stron przylegające bokiem do ściany
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
szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie
wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z
przełącznikiem na dolnym panelu
Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.
Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

Wylot kanału
wentylacyjnego

Odległość blatu
od podłogi

24
25

1200x900x2100mm
1200x800x2100mm

2500mm
2500mm

Ø150mm
Ø150mm

900mm
900mm

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

SZKOLNE / EDUKACYJNE
DYGESTORIUM SZKOLNE DSz-3
wolnostojące 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 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
szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie
wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z
przełącznikiem na dolnym panelu
Instalacja gazu dodatkowo. W przypadku instalacji gazu z butli - część
szafki przeznaczona do przechowywania butli.

26
26

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 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)
Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

26
27

1200x800x2100mm
1000x800x2100mm

2500mm
2500mm

27
27

Wylot kanału Odległość blatu
wentylacyjnego
od podłogi

Ø150mm
Ø150mm

900mm
900mm

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

SZKOLNE / EDUKACYJNE
DYGESTORIUM SZKOLNE DSz-5
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 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
szafka laminowana z półką i zamkiem wentylowana grawitacyjnie
wentylator kanałowy dwubiegowy wydajność 480-590 m3/h z
przełącznikiem na dolnym panelu
Instalacja gazu dodatkowo (laboratoryjny zawór gazu blatowy).
W przypadku instalacji gazu z butli - część szafki przeznaczona do
przechowywania butli.

28
28

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 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

Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wys. maks.
przy oknie
otwartym

Wylot kanału
wentylacyjnego

Odległość blatu
od podłogi

28
29

1000x800x2100mm
1000x700x1300mm

2500mm
1600mm

Ø150mm
Ø150mm

900mm
xxx

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

29
29

15

DYGESTORIA
DYGESTORIA

SZKOLNE / EDUKACYJNE
DYGESTORIUM SZKOLNE DSz-7
przeszklone z czterech 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 30-M)
DYGESTORIUM STACJONARNE umieszczone jest na stopkach
poziomujących w zakresie 0-50mm. (Nr 30-S)
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.

30-M
30-M

Sterowanie mediami na dolnym panelu instalacyjnym
»
»
»
»
»
»
»

blat roboczy: lita ceramika techniczna (LCT) lub płytki ceramiczne
bateria laboratoryjna
blatowa
DYGESTORIUM
SZKOLNE
DSz
-6
DYGESTORIUM
SZKOLNE
DSzumieszczony
-6
zlewik ceramiczny (wym.
300x145mm)
w blacie

przeszklone
zztrzech
stron
przeszklone
trzech230V
stron
1 gniazdo elektryczne
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:
» kamera Wi-Fi obrotowa bezprzewodowa z interfejsem umieszczona
w komorze. Sterowanie kamerą przez komputer
» sterowanie wyciągiem zdalnie za pomocą pilota

30-S
30-S
Nr

Wymiary zewnętrzne
(szer. x gł. x wys.)

Wysokość z
wyciągiem

30-M
30-S

1200x800x2300mm
1200x800x2300mm

2600mm
2600mm

Minimalna
Odległość blatu
wysokość
od podłogi
pomieszczenia

2800mm
2800mm

900mm
900mm

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

BLATY ROBOCZE - RODZAJE
Konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
Aglodrom jest materiałem złożonym w 95% z naturalnego kwarcu oraz 5% żywicy poliestrowej.
Taki skład gwarantuje bardzo dużą wytrzymałość na ścieranie oraz zarysowania, pod względem
twardości klasyfikuje go zaraz po diamencie. Jest całkowicie nienasiąkliwy. Posiada wysoką
odporność chemiczną na agresywne środki (kwasy, zasady), barwniki, rozpuszczalniki itp., oraz
termiczną i mechaniczną. Odporny na promieniowanie UV. Blat o grubości 20mm, szlifowany
idealnie gładki, samonośny montowany jest bez podkładu. Łatwy w utrzymaniu czystości.

Lita ceramika techniczna (LCT)
(LCT) jest spiekiem ceramicznym wypalanym oraz szkliwionym w temperaturze 1280°C.
Wyjątkowo twardy, odporny na uderzenia, zarysowania, ścieranie oraz obciążenia mechaniczne.
Odporny na wszystkie kwasy (poza kwasem fluorowodorowym), zasady i rozpuszczalniki.
Montowany na podłożu drewnopochodnym (płyta wodoodporna). Grubość płyt ceramicznych
8mm, grubość blatu z podkładem 38mm. Łatwy w utrzymaniu czystości.

Żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
Blat z wysokociśnieniowego laminatu HPL (z dodatkiem żywicy fenolowej gr. 8mm) zabudowany
jednostronnie na płycie bazowej melaminowej. Krawędzie brzegowe obu płyt oklejone maszynowo
trwałym obrzeżem PCV o gr. 2mm tworząc jednolity blat roboczy grubości 26mm. Blat o wysokiej
odporności na uderzenia, temperaturę i UV, odporność chemiczna średnia (na lekkie związki i
rozpuszczalniki), trwałość koloru, łatwość w utrzymaniu czystości i bardzo duża gładkość
powierzchni.

Laminat
Blat wykonany z płyty wiórowej pokrytej wysokociśnieniowym laminatem. Front blatu może być
zaokrąglony krawędzią typu postforming lub prosty. Posiada podwyższoną odporność na
zarysowania. Powierzchnia blatu jest łatwa w utrzymaniu czystości, słaba odporność chemiczna,
świetnie nadaje się jako blat pod aparaturę.

Żywica epoksydowa typu ”Durcon”
DURCON jest materiałem chemicznie obojętnym o strukturze molekularnej zapewniającej bardzo
wysoką odporność na kwasy i inne związki stosowane w laboratoriach, gładka pozbawiona spoin
powierzchnia blatów laboratoryjnych zapewnia łatwość w utrzymaniu czystości. Dostępny w wersji
z prostym lub podniesionym obrzeżem.

Polipropylen
Blat roboczy z polipropylenu (PP) wykazuje wysoką odporność chemiczną. Nie wymaga
dodatkowych konstrukcji podtrzymujących, odporny na pęknięcia. Polipropylen jest materiałem
nietoksycznym o doskonałej stabilności termicznej.
Łatwy w utrzymaniu czystości, gdyż materiał ten nie stanowi medium dla mikroorganizmów.
Dostępny w wersji z prostym lub podniesionym obrzeżem.

Stal nierdzewna
Blat wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na podkładzie drewnopochodnym. Idealny
do środowiska o niewielkich wymaganiach pod względem odporności chemicznej oraz
dużych pod względem odporności mechanicznej i termicznej. Obrzeże blatu może być
proste lub podwyższone.

www.labdud.pl e-mail:labdud@interia.pl
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KONSTRUKCJA STELAŻY
Stelaż jest podstawowym elementem nośnym i konstrukcyjnym stołu laboratoryjnego. Stanowi solidną i trwałą konstrukcję stalową,
na której wspiera się stół. Podstawą stołów laboratoryjnych mogą być stelaże wykonane w technologii "A", "C"-kształtnej oraz "IGO".
Wybór technologii stelaża zależy od zamawiającego.
Takie stoły robocze pozwalają na skomponowanie estetycznie wyglądających stanowisk pracy. Dzięki dowolności ich konfiguracji
umożliwiają wolnostojącą i przyścienną zabudowę pomieszczeń laboratoryjnych.

Stelaż typu "IGO"
Stelaż IGO (podest) wykonany jest z kształtownika stalowego 30X30mm malowanego
proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035.
Szafka laminowana nakładana jest na stelaż i mocowana do niego od spodu.
Od góry szafki połączone są blatem roboczym. Stelaż wyposażony w stopki do
poziomowania i regulacji wysokości w zakresie 0-50mm.

Stelaż typu "A"
Konstrukcja stelaża A-kształtnego wykonana jest z zamkniętych profili stalowych o
przekroju 30x30mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035.
Konstrukcja stelaża jest stabilna i wytrzymała, w stelaż wsuwane są szafki laminowane.
Stelaż wyposażony w stopki do poziomowania i regulacji wysokości w zakresie 0-50mm

Stelaż typu "C"
Konstrukcja stelaża C-kształtnego wykonana jest z zamkniętych profili stalowych
o przekroju 30x50mm malowanych proszkowo farbą epoksydową w kolorze RAL 7035.
Pod stelaż podwieszane są szafki laboratoryjne. Stelaż wyposażony w stopki do
poziomowania i regulacji wysokości w zakresie 0-50mm.

Kolor standardowy stelaży
RAL 7035 - Jasno szary

KOLORYSTYKA FRONTÓW SZAFEK (DRZWICZEK)

Kolor standardowy
0112 Jasny szary

0121 Jasno niebieski

0515 Piaskowy

0134 Żółty

8367 Oliwka jasna

0125 Niebieski

5549 Lime

7190 Mamba green

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

S-1
S-1

S-2
S-2

S-3
S-3

S-4
S-4

S-5
S-5

SZAFKI LAMINOWANE PODBLATOWE - ZABUDOWANE W STELAŻU
Rodzaj szafki

Szafka

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
Rodzaj szafki

Długość

Głębokość

Wysokość

S-6

Cztery szuflady

600mm

500mm

620mm

S-7

Drzwiczki z półką

600mm

500mm

620mm

Szafka

SZAFKI LAMINOWANE WISZĄCE
S-6
S-6

S-8
S-8

S-7
S-7

S-9
S-9

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

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

Nadstawki
Nadstawki stołów
stołówlaboratoryjnych
laboratoryjnychjedno
jednoi idwupółkowe
dwupółkowe

Nadstawka:
» jednopółkowa (półka laminowana lub szklana)
» dwupółkowa (półki laminowane lub szklane)
» z szafkami pełnymi lub przeszklonymi
Instalacja wod.-kan.
» baterie laboratoryjne c/z woda
» nablatowe lub podwieszane zawory wody zimnej
» zlewy, zlewiki
» oczomyjka blatowa lub nakręcana na kran
Instalacja gazowa
» nablatowe lub podwieszane zawory gazów
Instalacja elektryczna
» gniazda el. 230V/400V nablatowe
» gniazda el. 230V/400V montowane w nadstawkach
» oświetlenie montowane w nadstawkach
Pozostałe wyposażenie
» ociekacz laboratoryjny typu jeż
» ekran do miareczkowania

Nadstawki
Nadstawki stołów
stołówlaboratoryjnych
laboratoryjnychzzszafkami
szafkami

www.labdud.pl e-mail:labdud@interia.pl
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „IGO”

32
32

30
30

33
33

31
31

36
36
34
34

37
37
35
35

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

30 - 31

900mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

32 - 33

1200mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

34 - 35

2400mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

36 - 37

3000mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „A”

40
40

38
38

41
41

39
39

45
45

42
42

46
46

43
43

47
47

44
44

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

38 - 39

900mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

40 - 41

1200mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

42 - 44

1500mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

45 - 47

1800mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „A”

50
50

48
48

51
51

49
49

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

48 - 49

2100mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

50 - 51

2400mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „A”

55
55

52
52

56
56

53
53

57
57

54
54

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

52 - 54

2700mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

55 - 57

3000mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STANOWISKA DO MYCIA - STELAŻ „A”
Stanowiska jedno, dwu lub trzykomorowe
Stanowiska jedno, dwu lub trzykomorowe
Opcje wyposażenie:
Opcje wyposażenie:
- bateria laboratoryjna ciepła/zimna woda
- bateria laboratoryjna ciepła/zimna woda
- miska zlewowa ceramika techniczna, stal nierdzewna,
- miska zlewowa ceramika techniczna, stal nierdzewna,
żywica epoksydowa Durcon
żywica epoksydowa Durcon
- ociekacz typu jeż
- ociekacz typu jeż
- oczomyjka
- oczomyjka

Stanowisko do mycia trzykomorowe

58
58

61
61

60
60

59
59

63
63

62
62
Nr

Dł.
(mm)

Gł.
(mm)

Wys.
(mm)

Rodzaj blatu roboczego
(obrzeże proste lub podniesione)

58

600

700/750

900

59-60

1200

700/750

900

61

1500

700/750

900

Lita ceramika techniczna,
Konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom,
Stal nierdzewna,
Żywica epoksydowa Durcon

62

1800

700/750

900

63

2400

700/750

900

Oczomyjka blatowa
www.labdud.pl e-mail:labdud@interia.pl
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STOŁY PRZYŚCIENNE Z NADSTAWKĄ - STELAŻ „A”

64
64

65
65

66
66

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Nadstawka

64

2400mm

600/700mm

1800mm

Półkowa

65-66

2400mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa

67

3000mm

600/700mm

1800mm

Półkowa

68-69

3000mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa
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67

68
68

69
69

Opcje wyposażenia:
Opcje wyposażenia:
- nadstawka półkowa, szafkowa (pełna lub przeszklona)
- nadstawka półkowa, szafkowa (pełna lub przeszklona)
- gniazda elektr. 230V umieszczone w nadstawce
- gniazda elektr. 230V umieszczone w nadstawce
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
(miska z ceramiki technicznej lub żywicy epoksydowej)
(miska z ceramiki technicznej lub żywicy epoksydowej)
- ociekacz typu jeż
- ociekacz typu jeż
- oczomyjka
- oczomyjka
Rodzaj blatu:
Rodzaj blatu:
- żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
- żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- lita ceramika techniczna
- lita ceramika techniczna
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STOŁY WYSPOWE Z NADSTAWKĄ - STELAŻ „A”
Opcje wyposażenia:
Opcje wyposażenia:
- nadstawka półkowa lub szafkowa
- nadstawka półkowa lub szafkowa
- gniazda elektr. 230V umieszczone w nadstawce po
- gniazdastronach
elektr. 230V umieszczone w nadstawce po
obydwu
obydwu stronach
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
(miska zlewowa z ceramiki technicznej lub żywicy
(miska zlewowa
z ceramiki technicznej lub żywicy
epoksydowej
Durcon)
epoksydowej Durcon)
- zawory wody podwieszane podwójne
- zawory wody podwieszane podwójne
- zlewiki ceramiczne
- zlewiki ceramiczne
- ociekacz typu jeż
- ociekacz typu jeż
- oczomyjka
- oczomyjka

70
70

Rodzaj blatu:
Rodzaj blatu:
- żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
- żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- lita ceramika techniczna
- lita ceramika techniczna

71
71

72
72

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Nadstawka

70

3000mm

1500mm

1800mm

Półkowa

71

3000mm

1500mm

2100mm

Szafkowa pełna

72

3000mm

1500mm

2100mm

Szafkowa przeszklona
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „C”

73
73

74
74

75
75

76
76

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

73 - 74

900mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

75 - 76

1200mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STOŁY PRZYŚCIENNE - STELAŻ „C”

78
78

77
77

80
80

79
79

82
82

81
81

84
84

83
83

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu roboczego

77 - 78

1500mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

79 - 80

1800mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

81 - 82

2100mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika

83 - 84

2400mm

600/700mm

900mm

Laminat, żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, Aglodrom, lita ceramika
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STANOWISKA DO MYCIA - STELAŻ „C”
Stanowiska jedno lub dwukomorowe
Stanowiska jedno lub dwukomorowe
Opcje wyposażenie:
Opcje wyposażenie:
- bateria laboratoryjna ciepła/zimna woda
- bateria laboratoryjna ciepła/zimna woda
- miska zlewowa ceramika techniczna, stal nierdzewna,
- miska zlewowa ceramika techniczna, stal nierdzewna,
żywica epoksydowa Durcon
żywica epoksydowa Durcon
- ociekacz typu jeż
- ociekacz typu jeż
- oczomyjka
- oczomyjka

85
85

86
86

87
87

88
88

Nr

Dł.
(mm)

Gł.
(mm)

Wys.
(mm)

Rodzaj blatu roboczego
(obrzeże proste lub podniesione)

85

600

700/750

900

Lita ceramika, Aglodrom, stal nierdzewna, żywica epoksydowa Durcon

86

1200

700/750

900

Lita ceramika, Aglodrom, stal nierdzewna, żywica epoksydowa Durcon

87

1200

700/750

900

Lita ceramika, Aglodrom, stal nierdzewna, żywica epoksydowa Durcon

88

1800

700/750

900

Lita ceramika, Aglodrom, stal nierdzewna, żywica epoksydowa Durcon
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STOŁY PRZYŚCIENNE Z NADSTAWKĄ - STELAŻ „C”

92
92
89
89

93
93
90
90

94
94
91
91

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Nadstawka

89

2400mm

600/700mm

1800mm

Półkowa

90

2400mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa pełna

91

2400mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa przeszklona

92

3000mm

600/700mm

1800mm

Półkowa

93

3000mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa pełna

94

3000mm

600/700mm

2100mm

Szafkowa przeszklona
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Rodzaj blatu

- żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV
- konglomerat kwarcowo-granitowy Aglodrom
- lita ceramika techniczna
Opcje wyposażenia:
Opcje wyposażenia:
- nadstawka półkowa lub szafkowa
- nadstawka półkowa lub szafkowa
- gniazda elektr. 230V umieszczone w nadstawce
- gniazda elektr. 230V umieszczone w nadstawce
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
- 1 zlew z baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
- miska ceramika techniczna, żywica epoksydowa
- miska ceramika techniczna, żywica epoksydowa
- ociekacz typu jeż
- ociekacz typu jeż
- oczomyjka
- oczomyjka
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STOŁY WYSPOWE Z NADSTAWKĄ - STELAŻ „C”
Opcje wyposażenia:
wyposażenia:
- Opcje
nadstawka
półkowa lub szafkowa
nadstawka
półkowa
lub szafkowa w nadstawce
- -gniazda
elektr.
230V umieszczone
gniazda
elektr.
230V
umieszczone
w nadstawce
- podwójne zawory zimnej
wody podwieszane
w nadstawce
podwójne
zawory zimnej wody podwieszane w nadstawce
- -zlewiki
ceramiczne
- -1 zlewiki
zlew zceramiczne
baterią laboratoryjną ciepła/zimna woda
- (miska
1 zlewzlewowa
z bateriąz laboratoryjną
ciepła/zimna
woda
ceramiki technicznej
lub żywicy
(miska
zlewowa
z
ceramiki
technicznej
lub
żywicy
epoksydowej Durcon)
epoksydowej
Durcon)
- ociekacz
typu jeż
ociekacz
typu
jeż
- oczomyjka
- oczomyjka
Rodzaj blatu:
- Rodzaj
żywica blatu:
fenolowa HPL z obrzeżem PCV
żywica fenolowa
HPL z obrzeżemAglodrom
PCV
- konglomerat
kwarcowo-granitowy
konglomerat
kwarcowo-granitowy Aglodrom
- -lita
ceramika techniczna
- lita ceramika techniczna

95
95

96
96

97
97

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Nadstawka

95

3000mm

1500mm

1500mm

Półkowa

96

3000mm

1500mm

2100mm

Szafkowa pełna

97

3000mm

1500mm

2100mm

Szafkowa przeszklona
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STOŁY WAGOWE ANTYWIBRACYJNE

98
98

LAMINOWANE
Obudowa i blat zewnętrzny wykonane z płyty laminowanej.
Konstrukcja części wagowej oparta na wzmocnionym
i stabilnym stelażu wykonanym z zamkniętego profilu
stalowego 30x30mm, malowanego proszkowo farbą
epoksydową. Stelaż posiada system poziomowania
w zakresie od 0-40mm
DODATKOWE OPCJE:
● przedłużona płyta wagowa
● szafka o długości 400mm z szufladą i drzwiczkami
● przedłużony blat stołu

Z BLATEM STANOWIĄCYM BAZĘ WAGOWĄ
(bez dolnej obudowy)
Konstrukcja zestawu oparta na jednym wzmocnionym i stabilnym
stelażu wykonanym ze stalowego profilu zamkniętego o przekroju
30x30mm, malowanego proszkowo farbą epoksydową. Stelaż
posiada niezależny system poziomowania w zakresie od 0-40mm.
Płyta wagowa umieszczona na plastycznych elastometrach
zamontowanych w stelażu.
Osłony bazy wagowej wykonane z płyty laminowanej.
Wymiary płyty wagowej (długość i głębokość) są tożsame
z wymiarem stołu.

99
99

Z PŁYTĄ WAGOWĄ UMIESZCZONĄ W BLACIE
Płyta wagowa antywibracyjna umieszczona w blacie stołu
laboratoryjnego. Zainstalowana na plastycznych elastometrach
w dodatkowym wzmocnionym i stabilnym stalowym stelażu.
Stelaż posiada niezależny system poziomowania w zakresie od
0-40mm.
Blat stołu oraz płyta wagowa wykonane z tego samego
materiału: konglomeratu kwarcowo-granitowego Aglodrom.

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj blatu

98

900 - 2200mm

600 - 800mm

650 - 900mm

Aglodrom, granit, marmur

99

600 - 1200mm

600 - 800mm

650 - 900mm

Aglodrom, granit, marmur
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STOŁY ELEKTROTECHNICZNE
TYP LABDUD E-1
TYP LABDUD E-1
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

100
100

TYP LABDUD E-2
TYP LABDUD E-2
W poprzek blatu w osi symetrii stołu 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

101
101

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

100

1400 - 2400mm

700 - 1100mm

700 - 900mm

żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, konglomerat
kwarcowo-granitowy Aglodrom

101

1400 - 2400mm

700 - 1100mm

700 - 900mm

żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, konglomerat
kwarcowo-granitowy Aglodrom
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Rodzaj blatu
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STOŁY
STOŁYLABORATORYJNE
LABORATORYJNE

STOŁY ELEKTROTECHNICZNE
TYP LABDUD E-3
TYP LABDUD E-3
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).

102
102

TYP LABDUD E-4
TYP LABDUD E-4

103
103

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

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

102

1400 - 2400mm

700 - 1100mm

700 - 900mm

żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, konglomerat
kwarcowo-granitowy Aglodrom

103

1400 - 2400mm

700 - 1100mm

700 - 900mm

żywica fenolowa HPL z obrzeżem PCV, konglomerat
kwarcowo-granitowy Aglodrom
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Rodzaj blatu
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SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY LAMINOWANE
Szafy
Szafylaboratoryjne
laboratoryjneprzeznaczone
przeznaczonedo
doprzechowywania
przechowywaniaszkła
szkłalaboratoryjnego,
laboratoryjnego,
sprzętu,
dokumentów
oraz
materiałów
biurowych.
Wykonane
z
sprzętu, dokumentów oraz materiałów biurowych. Wykonane zpłyt
płytlaminowanych,
laminowanych,
zzdrzwiami
drzwiamipełnymi
pełnymilub
lubprzeszklonymi
przeszklonymizamykanymi
zamykanymina
nazamki
zamkipatentowe.
patentowe.
Wyposażone
w
cztery
półki
laminowane.
Od
dołu
stopki
poziomujące.
Wyposażone w cztery półki laminowane. Od dołu stopki poziomujące.

104
104

107
107

105
105

106
106

108
108

109
109

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj drzwi

104

600mm

500-600mm

1800mm

Pojedyncze pełne

105

800mm

500-600mm

1800mm

Podwójne pełne

106

900mm

500-600mm

1800mm

Podwójne pełne

107

600mm

500-600mm

1800mm

Pojedyncze w połowie dzielone. Góra przeszklona

108

800mm

500-600mm

1800mm

Podwójne w połowie dzielone. Góra przeszklona

109

900mm

500-600mm

1800mm

Podwójne w połowie dzielone. Góra przeszklona
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SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY METALOWE
Szafy
Szafyprzeznaczone
przeznaczonedo
doprzechowywania
przechowywaniadrobnego
drobnegosprzętu
sprzętuoraz
orazaparatury
aparatury
laboratoryjnej.
Wykonane
z
blachy
ocynkowanej
malowanej
proszkowo
laboratoryjnej. Wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo
farbą
farbąepoksydową.
epoksydową.Wyposażone
Wyposażonewwcztery
czterypółki
półkimetalowe.
metalowe.
Drzwi
Drzwizzklamką
klamkąobrotową
obrotowązz22punktowym
punktowymzamknięciem
zamknięciemna
nazamek
zamekpatentowy.
patentowy.

110
110

111
111

112
112

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj drzwi

110

600mm

450mm

1900mm

Pojedyncze

111

800mm

450mm

1900mm

Podwójne

112

1000mm

450mm

1900mm

Podwójne

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

38

SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY LAMINOWANE NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE (KWASY I ZASADY)
Szafy
Szafyod
odwewnątrz
wewnątrzwyłożone
wyłożonechemoodporną
chemoodpornąwykładką
wykładkązzpolipropylenu
polipropylenuoogrubości
grubości4-5mm.
4-5mm.
Wyposażone
w
cztery
półki
również
wyłożone
polipropylenem.
Wnętrze
szaf
Wyposażone w cztery półki również wyłożone polipropylenem. Wnętrze szafpodzielone
podzielonena
na
dwie
dwieniezależnie
niezależnieotwierane
otwieranekomory.
komory.Każda
Każdazznich
nichzamykana
zamykanana
nazamek
zamekpatentowy
patentowyryglowy.
ryglowy.
W
Wczęści
częścidachowej
dachowejkróciec
króciecwentylacyjny
wentylacyjnyoośrednicy
średnicyØ100mm,
Ø100mm,umożliwiający
umożliwiającypodłączenie
podłączenie
do
istniejącej
zewnętrznej,
sprawnej
wentylacji
mechanicznej.
do istniejącej zewnętrznej, sprawnej wentylacji mechanicznej.
Szafy
Szafyosadzone
osadzonena
nastelażu
stelażustalowym
stalowymmalowanym
malowanymproszkowo
proszkowofarbą
farbąepoksydową,
epoksydową,od
oddołu
dołu
zakończonym
stopkami
poziomującymi.
zakończonym stopkami poziomującymi.
WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIEOPCJONALNE:
OPCJONALNE:wentylator
wentylatorkanałowy
kanałowydwubiegowy
dwubiegowy

114
114

113
113

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj drzwi

113

600mm

550mm

1800mm

Pojedyncze w połowie dzielone

114

900mm

550mm

1800mm

Podwójne w połowie dzielone
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SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY METALOWE NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE (KWASY I ZASADY)
Szafy
Szafyzzblachy
blachyocynkowanej
ocynkowanejmalowanej
malowanejproszkowo
proszkowofarbą
farbąepoksydową.
epoksydową.
Wyposażone
Wyposażonewwcztery
czterypółki
półkimetalowe
metalowei idodatkowe
dodatkowekuwety
kuwetyzzpolipropylenu.
polipropylenu.
Drzwi
Drzwizzklamką
klamkąobrotową
obrotowązz22punktowym
punktowymzamknięciem
zamknięciemna
nazamek
zamekpatentowy.
patentowy.
W
Wczęści
częścidachowej
dachowejkróciec
króciecwentylacyjny
wentylacyjnyoośrednicy
średnicyØ100mm,
Ø100mm,umożliwiający
umożliwiający
podłączenie
podłączeniedo
doistniejącej
istniejącejzewnętrznej,
zewnętrznej,sprawnej
sprawnejwentylacji
wentylacjimechanicznej.
mechanicznej.
WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE:
wentylator
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: wentylator

115
115

116
116

117
117

Nr

Długość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj drzwi

115

600mm

450mm

1900mm

Pojedyncze

116

800mm

450mm

1900mm

Podwójne

117

1000mm

450mm

1900mm

Podwójne
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SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY NA BUTLE GAZOWE - WEWNĘTRZNE

Wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm malowanej
WykonaneKolor
z blachy
gr. 0,8mm malowanej
proszkowo.
RALocynkowanej
7035 (jasny szary).
proszkowo.
Kolor są
RAL
7035 (jasny
szary).
Szafy
dostarczane
fabrycznie
zmontowane,
gotowe
Szafy
dostarczane
są
fabrycznie
zmontowane,
gotowe
do użytkowania.
do użytkowania.
Szafy spełniają wymogi TRG 280.
Szafy spełniają wymogi TRG 280.
WYPOSAŻENIE:
WYPOSAŻENIE:
- drzwi pełne jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem
- drzwi pełne jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem
ryglowym patentowym,
ryglowym patentowym,
- uchwyty na butle z łańcuchami zabezpieczającymi,
- uchwyty na butle z łańcuchami zabezpieczającymi,
- podwójna podłoga (górna z blachy ryflowanej),
- podwójna podłoga (górna z blachy ryflowanej),
- system wentylacji grawitacyjnej,
- system wentylacji grawitacyjnej,
- uchwyty w podstawie do zakotwienia w podłożu
- uchwyty w podstawie do zakotwienia w podłożu
OPCJONALNE:
OPCJONALNE:
- przepusty dla rur i kabli zainstalowane w suficie
- przepusty dla rur i kabli zainstalowane w suficie
szafy na tylnej lub bocznej ścianie,
szafy na tylnej lub bocznej ścianie,
- podest z blachy ryflowanej do wtaczania butli,
- podest z blachy ryflowanej do wtaczania butli,
(dostawiany)
(dostawiany)
Szafy posiadają możliwość podpięcia do listwy
Szafy
posiadają możliwość
podpięcia do listwy
odprowadzającej
ładunki elektrostatyczne.
odprowadzającej ładunki elektrostatyczne.

118
118

119
119

120
120

Nr

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj szafy

118

600mm

450mm

1900mm

Na 2 butle

119

1000mm

450mm

1900mm

Na 3 butle

120

1200mm

450mm

1900mm

Na 4 butle
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SZAFY
SZAFY LABORATORYJNE
LABORATORYJNE

SZAFY NA BUTLE GAZOWE - ZEWNĘTRZNE
Wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,8mm malowanej
WykonaneKolor
z blachy
gr. 0,8mm malowanej
proszkowo.
RALocynkowanej
7035 (jasny szary).
proszkowo.
Kolor
RAL
7035
(jasny
szary).
Szafy dostarczane są fabrycznie zmontowane,
gotowe
Szafy
dostarczane
są
fabrycznie
zmontowane,
gotowe
do użytkowania.
do użytkowania.
Szafy spełniają wymogi TRG 280.
Szafy spełniają wymogi TRG 280.
WYPOSAŻENIE:
WYPOSAŻENIE:
- drzwi pełne jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem
- drzwi pełne jedno lub dwuskrzydłowe z zamkiem
ryglowym patentowym,
ryglowym patentowym,
- uchwyty na butle z łańcuchami zabezpieczającymi,
- uchwyty na butle z łańcuchami zabezpieczającymi,
- podwójna podłoga (górna z blachy ryflowanej),
- podwójna podłoga (górna z blachy ryflowanej),
- system wentylacji grawitacyjnej,
- system wentylacji grawitacyjnej,
- drugi dach dwuspadowy chroniący butle przed
- drugi dach dwuspadowy chroniący butle przed
czynnikami atmosferycznymi
czynnikami atmosferycznymi
- uchwyty w podstawie do zakotwienia w podłożu
- uchwyty w podstawie do zakotwienia w podłożu
OPCJONALNE:
OPCJONALNE:
- przepusty dla rur i kabli zainstalowane w suficie
- przepusty dla rur i kabli zainstalowane w suficie
szafy na tylnej lub bocznej ścianie,
szafy na tylnej lub bocznej ścianie,
- podest z blachy ryflowanej do wtaczania butli,
- podest z blachy ryflowanej do wtaczania butli,
(dostawiany)
(dostawiany)
Szafy posiadają możliwość podpięcia do listwy
Szafy
posiadają możliwość
podpięcia do listwy
odprowadzającej
ładunki elektrostatyczne.
odprowadzającej ładunki elektrostatyczne.

121
121

122
122

123
123

Nr

Szerokość

Głębokość

Wysokość

Rodzaj szafy

121

600mm

450mm

1900mm

Na 2 butle

122

1000mm

450mm

1900mm

Na 3 butle

123

1200mm

450mm

1900mm

Na 4 butle
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WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIE
OCZOMYJKA MONTOWANA NA KRANIE

OCIEKACZ LABORATORYJNY
Ociekacz
Ociekaczlaboratoryjny
laboratoryjny(suszarka)
(suszarka)wiszący
wiszącytypu
typu„jeż”
„jeż”
wyposażony
wyposażonywwrynienkę
rynienkęociekową
ociekowąi iwężyk
wężykspustowy.
spustowy.
Montowany
Montowanyna
naścianie
ścianielub
lubwwnadstawce
nadstawcestołu
stołu
Ilość
Ilośćpozycji:
pozycji:72
72
Wym.
Wym.450x110x630mm
450x110x630mm dł.
dł.xxgł.
gł.xxwys.
wys.

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

125
125
124
124

OCZOMYJKA / PRYSZNIC BEZPIECZEŃSTWA
Oczomyjka
Oczomyjkado
doprzemywania
przemywaniaoczu
oczui itwarzy
twarzyoraz
orazcałego
całegociała.
ciała.
Montowana
Montowanana
nablacie
blacielub
lubścianie.
ścianie.Przeznaczona
Przeznaczonado
do
użytkowania
użytkowaniastacjonarnego
stacjonarnegolub
lubruchomego.
ruchomego.Wysuwany
Wysuwanywąż
wążze
ze
stali
staliszlachetnej.
szlachetnej.Dwie
Dwiegłowice
głowicewypływowe
wypływowe
zabezpieczone
zabezpieczonekapturkiem
kapturkiemchroniącym
chroniącymprzed
przedpyłem
pyłemi ikurzem.
kurzem.

126
126
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WYPOSAŻENIE
WYPOSAŻENIE
KRZESŁO LABORATORYJNE
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym
Krzesło na kółkach lub stopkach antypoślizgowych
Siedzisko i oparcie pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny)
- siedzisko wym. 46cm x 42cm (szer. x gł.), zakres regulacji wys. 45-58cm
- regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

127
127

- oparcie wym. 41cm x 31cm (szer. x gł.)
Mechanizm CPT - regulacja położenia oparcia względem siedziska

KRZESŁO LABORATORYJNE Z PODNÓŻKIEM
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym
Krzesło na stopkach antypoślizgowych lub kółkach
Chromowany podnóżek o średnicy 45cm bez możliwości regulacji

128
128

Siedzisko i oparcie pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny)
- 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

TABORET LABORATORYJNY
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym

129
129

Taboret na kółkach lub stopkach antypoślizgowych
Siedzisko pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny)
- średnica siedziska 33cm
- zakres regulacji siedziska 42-55cm
- regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

TABORET LABORATORYJNY Z PODNÓŻKIEM
Podstawa poliamidowa o średnicy 60cm wzmocniona włóknem szklanym

130
130

Taboret na stopkach antypoślizgowych lub kółkach
Chromowany podnóżek o średnicy 45cm bez możliwości regulacji
Siedzisko pokryte miękką pianką poliuretanową (kolor czarny)
- średnica siedziska 33cm
- zakres regulacji siedziska 55-80cm
- regulacja wys. za pomocą podnośnika pneumatycznego o skoku 13cm

OKAPY LABORATORYJNE
Okap laboratoryjny przyścienny lub sufitowy
Okap laboratoryjny przyścienny lub sufitowy
wiszący
►wiszący
wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9
wykonanyz ze
stali nierdzewnej OH18N9
►►wykonany
polipropylenu
►
wykonany
z
polipropylenu
OPCJONALNE WYPOSAŻENIE: wentylator
OPCJONALNE
WYPOSAŻENIE:
Wymiary
uzgadniane
indywidualniewentylator
z klientem.
Wymiary uzgadniane indywidualnie z klientem.
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NASI PARTNERZY

Użyte do produkcji mebli i dygestoriów materiały posiadają wymagane
atesty i certyfikaty - co stanowi podstawę do akredytacji laboratorium.
Stosowane przez nas materiały posiadają wysoką
odporność chemiczną, termiczną oraz mechaniczną.
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