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MEBLE LABORATORYJNE

PROFESJONALNY SYSTEM MEBLI LABORATORYJNYCH

Oferujemy meble specjalistyczne, kompletne wyposażenie pracowni chemicznych,  mikrobiologicznych, 
ochrony środowiska, badawczych oraz laboratoriów szkolnych i szpitalnych.
Proponujemy nowoczesny sposób zabudowy laboratorium, Modułowy system mebli, dzięki 
zastosowaniu narożników, pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń laboratorium przy zapewnieniu 
maksymalnej ergonomii i wygody pracy. Zastosowanie narożników umożliwia łączenie różnego 
rodzaju stołów. Montaż mediów w pionowych nadstawkach instalacyjnych pozwala na poprawę 
higieny ze względu na eliminację elementów montowanych na blacie i łatwość utrzymania w czystości 
powierzchni roboczej. Do nadstawek montowane są dwie półki oraz opcjonalnie oświetlenie.

Sposób podwieszania szafek pozwala na swobodne organizowanie stanowisk dla pracowników dzięki 
możliwości swobodnego przesuwania. 
Możliwe wymiary szerokości szafek z drzwiczkami to 400, 600, 900, 1200;
z jedną szufladą to 400 i 600; 
z dwiema szufladami to 400 i 600; 
z 3 lub 4 szufladami to 400 i 600 (wymiary podano w mm). 
Można je stosować zarówno do stołów o wysokości h=900 mm, przeznaczonych do pracy stojącej, 
jak i do stołów o wysokości h=750 mm, przeznaczonych do pracy siedzącej.

Blaty stosowane w stołach laboratoryjnych:

Laminat: płyta wiórowa pokryta laminatem chemoodpornym, wykończona doklejką PCV

Trespa TopLab Plus: płyta wyjątkowo odporna na wszystkie związki chemiczne dzięki sprasowanej 
wielowarstwowej i elektronowo utwardzonej powierzchni. Jednocześnie płyta jest niezwykle trwała 
i wytrzymała udarowo. Trespa TopLab Plus została zastosowana już w wielu laboratoriach chemicznych 
i analitycznych w Polsce i Europie. Dostępne kolory to czarny, popielaty, biały, beżowy, ceglasty.

Płyta robocza ceramiczna wykonana jest z wielkogabarytowych kształtek o grubości 8mm 
naklejanych na nośnik lub płytek ceramicznych o wymiarach 297x297x8 naklejanych na płytę nośną. 
Płyty występują z obrzeżem ceramicznym, PCV oraz z doklejką PCV.

Płyta robocza ze stali kwasoodpornej: wykonana jest ze stali typu N10H18 grubości 1mm na rdzeniu 
drewnopodobnym.

Płyta robocza z konglomeratu kwarcowo-granitowego: wykonana jest z mączki kwarcowo-
granitowej z dodatkiem żywic poliestrowych, wierzchnia warstwa szlifowana i polerowana.

Płyta z żywicy epoksydowej: posiada odporność chemiczną na większość związków chemicznych 
przy twardości porównywalnej z kamieniem. Oferowane kolory to biały, szary i czarny.
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MEBLE LABORATORYJNE

Meble laboratoryjne
- projekty i aranżacje wnętrz
- systemy bezpieczeństwa
- kompleksowe rozwiązania

Modułowość to cecha 
dzięki której z łatwością 
możemy skompletować 
wygodne i funkcjonalne 
laboratorium
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MEBLE LABORATORYJNE

Meble są tworzone poprzez składanie ich z gotowych elementów. Cały system można podzielić na poszczególne 
grupy asortymentowe wymienione poniżej.

KONSTRUKCJE PROSTE PRZYŚCIENNE I WYSPOWE

Stoły, konstrukcje stołów

KONSTRUKCJA NAROŻNA
WEWNĘTRZNA

KONSTRUKCJA NAROŻNA
ZEWNĘTRZNA

Podstawą na której budujemy meble jest konstrukcja stołu.
Stosujemy klasyczną ramę C w celu zapewnienia maksymalnej 
ergonomii pracy.
Podstawową konstrukcją jest prosty stół przyścienny.
Dodając do niego elementy uzupełniające można zwiększać długość 
stołu. Zestawiając dwa stoły możemy stworzyć stół wyspowy.
Dodatkowymi elementami rozszerzającymi możliwości aranżacji są 
narożniki.
Narożnik wewnętrzny możemy użyć na dwa sposoby. Pierwszym jest 
zabudowanie rogu pomieszczenia. Natomiast zestawiając dwa możemy 
przejść ze stołu przyściennego do wyspowego tworząc konstrukcje 
w kształcie litery T.
Narożniki zewnętrzne wykorzystujemy do kończenia stołu. Dzięki 
symetrii można tworzyć zaokrąglone wyspy i wyeliminować kanty 
stołów stojących przy drzwiach.

System

STÓŁ PRZYŚCIENNY (PÓŁWYSPA) T

STÓŁ NAROŻONY

STÓŁ WYSPOWY STÓŁ WYSPOWY OKRĄGŁYBUDOWA:
- noga lub dwie nogi
- zaślepki nóg
- łącznik przedni
- łącznik tylny górny
- łącznik tylny dolny

WYKONANIE:
- nogi oraz łączniki wykonane są z metalowych kształtowników 
  o grubości: nogi 2mm, łączniki 3.0mm, elementy te pokryte są 
  farbami piecowymi (mieszanka farb poliestrowych i epoksydowych) 
  kolor RAL:7035 popiel (komputerowy)
- zaślepki z plastiku kolor biały

WYSOKOŚCI KONSTRUKCJI DO STOŁÓW [cm]:
- 90 - do pracy stojącej
- 75 - do pracy siedzącej

WYMIARY KONSTRUKCJI PROSTYCH  [cm]
z jedną lub dwoma nogami:
- 60/90/120/150 x 56 x 88/73 

WYMIARY KONSTRUKCJI NAROŻNYCH  [cm]
zewnętrznych i wewnętrznych:
- 60 x 60 x 88
- 85 x 85 x 88
- 60 x 60 x 73
- 85 x 85 x 73

Osłony do  stołów
OPIS:
osłony do konstrukcji stołów laboratoryjnych
wykonane są z melaminy HPL
kolor popiel, doklejka PCV popiel 2mm

Przykłady:
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MEBLE LABORATORYJNE

Szafki pełnią podstawową rolę magazynową w laboratorium. Aby 
maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod stołami oferujemy szereg 
możliwości magazynowania. Szafki podwieszane pozwalają wygodnie 
stać przy stole i zachować czystość w laboratorium.
Szafki o szerokości 40 cm można montować w konstrukcjach narożników.
Oferujemy szafki o szerokościach 40, 50, 60, 90, 120 cm.
W niektórych laboratoriach następują częste zmiany programów badań. 
Wyposażenie części stołów w szafki mobilne jest wtedy idealnym 
rozwiązaniem.
Proponujemy nowy sposób mocowania uchwytów. Ukośne mocowanie 
uchwytów jest znacznie wygodniejsze od tradycyjnego. Ręka nie jest 
zmuszana do nadmiernego skręcania przedramienia i pozostaje w pozycji 
neutralnej.

Szafki Szafki podwieszane z melaminy
BUDOWA:
- korpus i front szafki z melaminy
- zaczep tylni
- uchwyt metalowy
- zawiasy
- prowadnice

WYKONANIE:
- korpusy oraz fronty szafek wykonane są z melaminy HPL,
  kolor korpusów - popiel, 
  kolor frontów pod indywidualne zamówienie klienta, 
  doklejka PCV popiel 2 mm
- zawiasy oraz prowadnice szuflad są produkcji niemieckiej
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)

Szafki z melaminy na cokołach 

Przykłady:
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André Marie Ampére (1775-1836) był człowiekiem 
bardzo roztargnionym często oddającym się roz-
myślaniom. Pewnego razu zdążając na wykłady
znalazł na drodze ciekawy mały kamyk i z zaintereso-
waniem przyglądał się jego fakturze. W pewnej chwi-
li w nagłym przebłysku przypomniał sobie, że prze-
cież śpieszy się na wykład. Wyciągnął zegarek i oce-
niwszy, że zostało mu bardzo niewiele czasu, zde-

cydowanie przyśpieszył kroku. Jednocześnie ostrożnie włożył kamyk 
do kieszeni, a zegarek wyrzucił przez barierkę Pont des Arts wprost 
do Sekwany.

MEBLE LABORATORYJNE

Szafki mobilne z melaminy
BUDOWA:
- korpus i front szafki z melaminy
- zaczep tylni
- uchwyt metalowy
- zawiasy
- prowadnice
- kółka

WYKONANIE:
- korpusy oraz fronty szafek wykonane są z melaminy HPL,
  kolor korpusów - popiel,
  kolor frontów pod indywidualne zamówienie klienta, 
  doklejka PCV popiel 2 mm
- zawiasy oraz prowadnice szuflad są produkcji niemieckiej
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)
- kółka produkcji niemieckiej, kolor popiel

Szafki wiszące z melaminy
BUDOWA:
- korpus i front szafki z melaminy
- uchwyt metalowy
- zawiasy

WYKONANIE:
- korpusy oraz fronty szafek wykonane są z melaminy HPL,
  kolor korpusów - popiel,
  kolor frontów pod indywidualne zamówienie klienta, 
  doklejka PCV popiel 2 mm
- zawiasy  produkcji niemieckiej
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)

Szafki stojące z melaminy
BUDOWA:
- korpus i front szafki z melaminy
- uchwyt metalowy
- zawiasy

WYKONANIE:
- korpusy oraz fronty szafek wykonane są z melaminy HPL,
  kolor korpusów - popiel,
  kolor frontów pod indywidualne zamówienie klienta, 
  doklejka PCV popiel 2 mm
- zawiasy oraz prowadnice szuflad są produkcji niemieckiej
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)
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MEBLE LABORATORYJNE

Nadstawki i półki
Innowacją w laboratorium są pionowe nadstawki instalacyjne. Takie 
rozwiązanie narzuca prostokątny kształt podstawy kolumny. Pozwala 
to na swobodne zestawianie nadstawek. Do kolumny instalujemy półki 
oraz oświetlenie. 
Dla Klientów szukających tańszych rozwiązań oferujemy proste 
półki laminowane lub szklane. W takim przypadku wszystkie media 
wyprowadzane są z blatu.

Media
W nowoczesnym laboratorium występuje szerokie spektrum mediów.
Obecny sprzęt wymaga podłączenia do prądu, sieci komputerowej, 
wody, próżni, gazów itp...
W meblach mogą być stosowane instalacje na 230V. Istnieje możliwość 
podłączenia instalacji alarmowej (odcinającej dopływ prądu, wody 
i gazu), sieci komputerowej, telefonicznej oraz oświetleniowej.
W zależności od potrzeby może być podłączona woda ciepła, zimna, 
zdemineralizowa lub destylowana. Krany mogą być wyposażone 
w tradycyjne zawory, mieszacze kulowe jak i zawory sterowane 
elektronicznie na podczerwień. Dla ochrony pracowników montujemy 
specjalne prysznice do oczu, twarzy lub całego ciała.
W przypadku gazów technicznych również istnieje możliwość 
zastosowania różnej klasy zaworów (do wysokiej czystości gazów 
z dodatkowym zaworem zabezpieczającym).

UWAGA:
Nawet małe pomieszczenia pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

BUDOWA:
- stelaż
- lampa
- półki

WYKONANIE:
- stelaż wykonany jest z metalowych kształtowników o grubości 
  ścianki: 1.5 mm, elementy te pokryte są farbami piecowymi
  (mieszanka farb poliestrowych i epoksydowych)
  kolor RAL: 7035 popiel (komputerowy)
- zaślepki z plastiku kolor czarny
- lampa produkcji niemieckiej
- półki melamina HPL kolor - popiel, doklejka PCV popiel 2mm
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)

Przykłady:
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MEBLE LABORATORYJNE

Blaty
Wybór blatu ma ogromy wpływ na funkcjonalność i cenę. W ustaleniu 
optymalnego rozwiązania pomoże tabela wytrzymałości.
W naszej ofercie znajdują się:
- ceramika Friatec Modular,
- ceramika Friatec Combi,
- ceramika Klingenberg,
- ceramika szkliwiona,
- żywica epoksydowa Durcon,
- trespa toplab plus,
- żywice fenolowe,
- konglomerat,
- stal kwasoodporna,
- granit,
- płyta laminowana

MOCOWANIE:
- blaty mocowane są do konstrukcji stołów na stałe zgodnie 
  z technologią opracowaną dla poszczególnych materiałów.

OBRZEŻA:
- w niektórych przypadkach istnieje możliwość wykonania blatów 
  z obrzeżem podwyższonym

rodzaje blatu grubość 
[mm]

konglomerat 20
blacha KO 20

ceramika importowana 40
ceramika jednolita 45

ceramika lana 20/25
ceramika szkliwiona 45

granit 20
laminat 25

trespa toplab plus 20
żywica epoksydowa 19

rodzaje obrzeży grubość 
[mm]

ceramiczne ryglujące 40
ceramiczne podwyższone 40
konglomerat podwyższone 25

PCV podwyższone 45
żywica epoksydowa 35

Miski zlewozmywakowe

rodzaje zlewów wymiar 
[cm]

zlew ze stali kwasoodpornej 60 x 60 x 35
zlew ze stali kwasoodpornej pojedynczy 120 x 60 x 35
zlew ze stali kwasoodpornej podwójny 120 x 60 x 35

zlew ceramiczny 44,5 x 44,5 x 32
zlew ceramiczny podwójny 90 x 40 x 26
zlew z żywicy epoksydowej 46 x 38 x 20

zlew okrągły z żywicy epoksydowej 30 x 30 x 20
zlewik ceramiczny 30 x 13 x 15

zlewik z żywicy epoksydowej 25 x 12 x 15

Rodzaj użytej miski zależy od rodzaju zastosowanego blatu.
Możliwe kombinacje:
konglomerat - miska ceramiczna, KO, żywica epoksydowa
blacha KO - miska KO
ceramika importowana - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
ceramika jednolita - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
ceramika lana - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
ceramika szkliwiona - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
granit - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
laminat - miska KO
trespa toplab plus - miska ceramiczna, żywica epoksydowa, KO
żywica epoksydowa - miska żywica epoksydowa, KO

W narożnikach wewnętrznych stosowane są miski kwadratowe
lub okrągłe o wymiarach max. 32 x 32 cm

Zlewy

Płyta ociekowa

Blaty narożnikowe
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MATERIAŁ KONGLO-
MERAT

BLACHA 
KO

CERAMIKA 
IMPORT

CERAMIKA 
JEDNOLITA

CERAMIKA 
LANA

CERAMIKA 
SZKLIWIONA GRANIT LAMINAT

ŻYWICA
EPOKSY-

DOWA

TRESPA
TOPLAB 

PLUS

OPIS

mieszanka 
żywic 

poliestrowych 
z mączką 
granitowo-
kwarcową, 
wierzchnia 
warstwa 

szkliwiona

blacha 
kwasoodporna

typ 1H18N9

płytki 
ceramiczne 
na nośniku 

MDF,
szkliwione 
w całym 
przekroju

płyta 
ceramiczna

jednolita 
Friatec 
Fridurit 

Combi na 
nośniku MDF, 
szkliwiona na 
powierzchni

płyta 
ceramiczna
samonośna 

Friatec 
Fridurit 

Modular lub 
Premium, 

szkliwiona na 
powierzchni

płytki ceramiczne 
na nośniku MDF, 

szkliwiona na 
powierzchni

płyta 
granitowa 
jednolita

płyta wiórowa 
pokryta 

melaminą 
HPL

mieszanka 
żywic 

epoksydowych 
z mączką 

alabastrową

sprasowany 
papier 

siarczanowy 
z żywicami 
fenolowymi, 

powierzchnia 
melamina 

utwardzana 
elektronowo

KOLORYSTYKA do 
ustalenia stal biel, 

popiel
biel, 

popiel
do 

ustalenia

biel, 
popiel, 
cielisty

do 
ustalenia

do 
ustalenia

biel, 
popiel, 
czerń

do 
ustalenia

WYMIAR MAX [cm] 300x130 240x75 150x120 150x120 180x90 150x120 150x75 280x150 300x150 300x150
ODPORNOŚĆ 

NA UV B.D. BDB DB DB DB DB DB DB ŚR BDB

ODPORNOŚĆ 
MECHANICZNA ŚR BDB DB DB DB DB DB DB DB ŚR

ODPORNOŚĆ 
CHEMICZNA BDB ŚR BDB BDB BDB BDB BDB DB BDB DB

KWASY:

azotowy DB SŁABA BDB DB BDB DB DB DB DB DB
siarkowy BDB SŁABA BDB DB BDB DB DB DB BDB DB

solny BDB SŁABA BDB BDB BDB DB DB DB BDB DB
fosforowy DB SŁABA BDB BDB BDB DB DB DB DB DB

octowy BDB DB BDB BDB BDB BDB DB B.D. BDB DB
ZASADY:

amonowa DB DB BDB BDB BDB BDB DB ŚR BDB BDB
sodowa DB SŁABA B.D. DB BDB DB DB ŚR B.D. DB

potasowa DB SŁABA B.D. DB BDB DB DB ŚR B.D. B.D.
ROZPUSZCZALNIKI:

aceton ŚR DB DB DB DB DB DB BDB BDB B.D.
benzyna BDB BDB BDB B.D. BDB B.D. B.D. BDB B.D. B.D.

cykloheksan BDB BDB B.D. BDB BDB DB B.D. DB B.D. DB
czterochlorek DB BDB BDB DB BDB B.D. DB B.D. B.D. B.D.

etanol BDB BDB BDB BDB BDB DB DB B.D. B.D. B.D.
BARWNIKI:

bejca B.D. B.D. SŁABA B.D. B.D. B.D. B.D. BDB B.D. DB
błękit 

bromotymolowy DB B.D. BDB BDB BDB BDB B.D. BDB B.D. B.D.

błękit metylowy B.D. BDB B.D. BDB BDB BDB B.D. BDB B.D. DB
sudan II B.D. B.D. DB B.D. BDB DB B.D. DB B.D. DB

MOŻLIWOŚĆ 
NAPRAWY SŁABA DB SŁABA ŚR ŚR ŚR SŁABA ŚR DB ŚR

ZASTOSOWANIE chemia,
mikrobiologia mikrobiologia ciężka 

chemia
chemia,

mikrobiologia

ciężka 
chemia,

mikrobiologia
chemia chemia mikrobiologia chemia,

mikrobiologia mikrobiologia

MOŻLIWOŚCI / 
CENA 4 3 4 4 5 3 3 2 4 4

TABELA   WYTRZYMAŁOŚCI   BLATÓW

bardzo dobra BDB
dobra DB

średnia ŚR
słaba SŁABA

brak danych B.D.
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Dygestoria
Dygestorium pełni rolę ochronną pracownika.
Chroni go przed toksycznymi i cuchnącymi oparami, gazami oraz 
pyłami wydzielającymi się podczas prac z agresywnymi i żrącymi 
substancjami chemicznymi.

BUDOWA:
- korpus i front szaf z melaminy
- wnętrze wykładane PP
- uchwyt metalowy
- zawiasy

WYKONANIE:
- korpusy oraz fronty szaf wykonane są z melaminy,
  kolor korpusów - popiel, 
  kolor frontów pod indywidualne zamówienie klienta, 
  doklejka PCV popiel 2 mm, wnętrze wykładane polipropylenem
- zawiasy produkcji niemieckiej odporne na działanie kwasów i zasad
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)

Szafy wentylowane z melaminy i metalowe

NOTATKI
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BUDOWA:
- stelaż
- korpus 

WYKONANIE:
- korpusy oraz front szafki wykonany jest z melaminy,
  kolor korpusów popiel kolor frontów pod indywidualne zamówienie
  klienta, doklejka PCV (popiel)
- stelaż wykonany jest z metalowych kształtowników o grubości: 2 mm, 
  elementy te pokryte są farbami piecowymi
  (mieszanka farb poliestrowych i epoksydowych)
  kolor RAL: 7035 popiel (komputerowy)
- zaślepki z plastiku, kolor biały
  (szczegóły kolorystyki do uzgodnienia z przedstawicielem firmy)

Stoły wagowe Krzesła i taborety laboratoryjne

PRODUKT SIEDZISKO PODNÓŻEK WYSOKOŚĆ [cm] 
MINI / MAX

taboret sklejka – 40 / 53
taboret sklejka tak 64 / 77
taboret poliuretan – 42 / 55
taboret poliuretan tak 66 / 79
krzesło sklejka – 41 / 53
krzesło sklejka tak 63 / 75
krzesło poliuretan – 46 / 59
krzesło poliuretan tak 69,5 /82,5

filar poliuretan – 66 / 92
post poliuretan – 63 / 90

NOTATKI


