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ПОСТІЙНО ВДОСКОНАЛЮЄМОСЯ 
ДЛЯ ВАС
Наші висококласні конструктори й технологи працюють над 
покращенням конструктивних особливостей меблів та їхньої 
ергономіки: вивчають досвід кращих світових виробників, 
аналізують потреби ринку, випробовують нові матеріали – все, 
щоб бути впевненими в якості виготовлених для Вас меблів.

А наш відділ перспективних розробок працює над розширенням 
асортименту – щоб вирішувати максимальну кількість Ваших 
завдань.

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ
На виробництві використовується сучасне технологічне обладнання, 
парк якого постійно поповнюється, а технологія виготовлення 
продукції вдосконалюється.

Лабораторні меблі серії «Експерт» сертифіковані за ГОСТ. 
На підприємстві впроваджена система управління якістю ISO 9001, 
і кожен готовий виріб перед тим, як потрапити до нашого клієнта, 
проходить багатоступінчастий контроль.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД 
ДО КОЖНОГО ЗАМОВЛЕННЯ
Гнучкий, індивідуальний підхід до кожного замовлення дозволяє нам 
створювати лабораторії, які максимально відповідають очікуванням 
замовника. Завжди підберемо з асортименту меблів варіанти 
за Вашими побажаннями: із різних матеріалів, у різному виконанні 
(багатофункціональні або базовий варіант), у різних колірних 
рішеннях, а також оснастимо додатковими аксесуарами.

А за необхідності – виконаємо індивідуальні замовлення й розробимо 
ексклюзивні проєкти силами нашого конструкторського бюро.

Ми пишаємося тим, що наші лабораторні меблі популярні й затребувані: це підтверджують 
реалізовані великі проєкти в Україні, Казахстані, Білорусі, Грузії, Молдові, Вірменії, 
Таджикистані, Азербайджані та інших країнах ближнього й далекого зарубіжжя.

Сьогодні виробництво лабораторних меблів серії «Експерт» є найбільшим в країнах СНД. 
Ми повністю управляємо проєктом з поставки лабораторних меблів: від ідеї створення 
проєкту – до доставки, інсталяції, сервісного та гарантійного обслуговування.
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МАТЕРІАЛ РОБОЧОЇ ПОВЕРХНІ

ЛАМІНАТ ВИСОКОГО ТИСКУ

Ламінат високого тиску – це вологостійка фанера завтовшки 16 мм, 
облицьована пластиком товщиною 0,9 мм (вир-ва Італії) і обрамлена 
кромкою ПВХ 2 мм. Витримує механічні впливи, стійкий до короткочас-
ного впливу неконцентрованих кислот, лугів і органічних розчинників. 
Відносно вологостійкий, не рекомендується тривалий термічний вплив. 
Без бортика. Оптимальне співвідношення «ціна-якість».

КЕРАМОГРАНИТ (ПЛИТКА 300х300 ММ)

Висока стійкість до хімічних, термічних і механічних впливів. За стійкістю 
до впливу хімічних речовин значно перевершує ламіновані поверхні та 
покриття з нержавіючої сталі. Стійкий до тривалого впливу високих тем-
ператур. Нестійкий до динамічних навантажень. Поверхня обрамлена 
бортиком із нержавіючої сталі.

КЕРАМОГРАНИТ (ПЛИТКА 800х800 ММ)

Висока стійкість до хімічних і термічних впливів. За стійкістю до дії хі-
мічних речовин значно перевершує ламіновані поверхні та покриття з 
нержавіючої сталі. Нестійкий до динамічних навантажень. Поверхня об-
рамлена бортиком із нержавіючої сталі.



СПЕЦІАЛЬНИЙ ХІМІЧНО СТІЙКИЙ ПЛАСТИК

Висока стійкість до впливу високих температур (до 200 °С), агресивних 
середовищ і поверхневого зносу, водопоглинання і впливу пари. Само-
згасаючий матеріал, під впливом відкритого полум’я виділяє мінімальну 
кількість диму. Стійкий до механічних впливів, легко чиститься тради-
ційними методами. Антистатичний. Матеріал дозволений до застосу-
вання для контакту з харчовими продуктами. Без бортика. За додатко-
вим запитом можливе встановлення бортика з полімерного матеріалу.

ШТУЧНИЙ КВАРЦОВИЙ КАМІНЬ

Виготовлений на основі кварцу (95%) та поліефірної смоли (5%). Глад-
ка поверхня без швів. Висока хімічна стійкість до більшості агресивних 
хімічних сполук, що використовуються в лабораторній практиці. За фізи-
ко-хімічними властивостями не поступається за міцністю каменю, проте 
немає властивої каменю пористості. Стійкий до впливу як низьких, так і 
підвищених (до 300 °С) температур. Без бортика. За додатковим запи-
том можливе встановлення бортика з полімерного матеріалу.

Ідеально гладка поверхня, без швів, має монолітну структуру. Висока хі-
мічна стійкість до більшості агресивних хімічних сполук, що використо-
вуються в лабораторній практиці. Завдяки сильним полімерним з’єднан-
ням не поступається за міцністю каменю, однак не має властивої каменю 
пористості та гігроскопічності. Має властивості самозгасаючого матеріа-
лу. Особливо стійкий до впливу високих і низьких температур при що-
денних лабораторних роботах. Витримує вплив температур до 300 °С. 

Матеріал дозволений до застосування для контакту з харчовими про-
дуктами. Поверхня може обрамлятися бортиком з цього ж матеріалу.

ПОЛІМЕРНИЙ КОМПОЗИТ НА ОСНОВІ 
ЕПОКСИДНИХ СМОЛ «DURCON» (США)

НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

Висока стійкість до впливу розчинників. Термостійкий матеріал. Без 
швів. Поверхня ефективно дезінфікується, вологостійка. Не рекоменду-
ється для робіт із галогенами. Рекомендована для мікробіологічних, ме-
дичних, фармацевтичних лабораторій. Можливе встановлення бортика 
з того ж матеріалу.
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СТОЛИ  ЛАБОРАТОРНІ
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ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

з порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Два варіанти виготовлення:
 - зі зйомними лицьовими і бічними 

екранами для швидкого доступу до 
комунікацій;

 - відкритий без екранів
• Допустиме розподілене навантаження на 

робочу поверхню –до 350 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Підвісна або мобільна тумба
• Встановлення сервісної або титрувальної 

надбудови
• Встановлення електричного блоку з 

розетками
• Підведення/злив води, підведення газових 

комунікацій
• Встановлення висувної полиці для клавіатури

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь 
«DURCON»

600
900

1200
1500
1800

600
750

750
900

Із захисними екранами
Без захисних екранів

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ 
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СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ 
ПОСИЛЕНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

з порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Комплектується додатковим ребром 
жорсткості для більшої надійності столу

• Два варіанти виготовлення:
 - зі зйомними лицьовими і бічними 

екранами для швидкого доступу до 
комунікацій;

 - відкритий без екранів
• Допустиме розподілене навантаження на 

робочу поверхню – до 500 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Мобільна тумба
• Встановлення сервісної або титрувальної 

надбудови
• Встановлення електричного блоку з 

розетками
• Підведення / злив води, підведення газових 

комунікацій

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь 
«DURCON»

600
900

1200
1500
1800

600
750

750
900

Із захисними екранами
Без захисних екранів
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СТІЛ ДЛЯ ВАГ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – посилений зварний 

металевий каркас із порошковим покриттям 
світло-сірого кольору

• Варіанти виконання:
 - вик. 1 – стіл каркасний. Може бути 

встановлений у лабораторний стіл за 
принципом «стіл у столі»;

 - вик. 2 – стіл із подвійним каркасом і 
баластом

• Робоча поверхня (для встановлення ваг) – 
плита з натурального полірованого граніту 
(завтовшки 60 мм) на антивібраційних 
каучукових амортизаторах – забезпечує 
точність показань

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Встановлення електричного блоку з 

розетками

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Граніт
Граніт + Ламінат високого тиску
Граніт + Хімічно стійкий пластик

500
750
900

430
750

750
900

Стіл каркасний
Стіл із баластом
Стіл з баластом і 
шухлядою
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СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ 
ОСТРІВНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Лицьовій знімний екран для швидкого 
доступу до комунікацій

• Допустиме розподілене навантаження на 
робочу поверхню – до 500 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Підвісна або мобільна тумба
• Встановлення сервісної або титрувальної 

надбудови
• Встановлення електричного блоку з 

розетками
• Підведення/злив води, підведення газових 

комунікацій
• Встановлення висувної полиці для клавіатури

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

900
1200
1500
1800

1200
1500

750
900

Для роботи сидячи
Для роботи стоячи
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ШАФА-СТІЛ ОСТРІВНИЙ 
ЛАБОРАТОРНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи-столу – міцний металевий 

каркас із порошковим покриттям, що 
забезпечує надійність конструкції

• У центрі столу – стійка з електричним блоком і 
диференціальним автоматом

• Допустиме розподілене навантаження на 
робочу поверхню – до 350 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Підвісна або мобільна тумба

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1500 1500
750 (1470)
900 (1470)

Відкритий
Тумби ДСП
Тумби ЦМ



12

СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ 
КУТОВИЙ ВНУТРІШНІЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

з порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Лицьовій знімний екран для швидкого 
доступу до комунікацій

• Допустиме розподілене навантаження на 
робочу поверхню – до 350 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Мобільна тумба
• Встановлення електричного блоку з 

розетками

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

900
1200

900
1200

750 
900

Для роботи сидячи
Для роботи стоячи
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СТІЛ ЛАБОРАТОРНИЙ 
КУТОВИЙ ЗОВНІШНІЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

з порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції 

• Лицьовій знімний екран для швидкого 
доступу до комунікацій

• Допустиме розподілене навантаження на 
робочу поверхню – до 350 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Мобільна тумба
• Встановлення електричного блоку з 

розетками

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

600
750

600
750

750 
900

Для роботи сидячи
Для роботи стоячи
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ШАФА-СТІЛ 
ПРИСТАВНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Лицьовій знімний екран для швидкого 
доступу до комунікацій

• Допустиме розподілене навантаження на 
робочу поверхню до 350 кгс/м2

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Підвісна або мобільна тумба
• Мийка (матеріал раковини – поліпропілен 

або полімерний композит)
• Змішувач для гарячої і холодної води FAR 

(вир-ва Італії)
• Комунікації для підключення до мережі 

каналізації та мережі водопостачання

ДОДАТКОВО:
• Встановлення електричного блоку з 

розетками
• Встановлення сушки для лабораторного 

посуду

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1200
1500

600
750

750 
900

Для роботи сидячи
Для роботи стоячи

Із раковиною і змішувачем
Без раковини
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СТІЛ ПЕРЕСУВНИЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Встановлюється на посилених прогумованих 
роликах із фіксаторами пересування

• Вантажопідйомність столу – 200 кг
• Наявність бортика на стільниці; ручка для 

зручності транспортування

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Хімічно стійкий пластик

600 (710)
900 (1010)

900
1200

500
600

750 (800)
750
900

Ручка, стільниця з бортиком
Накладна стільниця

Вик. 1

Вик. 1

Вик. 2

Вик. 2

Вик. 3

Вик. 3
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ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Підвісна тумба з листової сталі з хімічно 
стійким порошковим покриттям

• Двері зі спеціальними петлями повного 
відкривання 2700 для зручності експлуатації

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Мийка (матеріал раковин – поліпропілен, 

полімерний композит, нержавіюча сталь) – 
можливе зміщення вліво або вправо

• Змішувач для гарячої та холодної води вир-ва 
FAR (Італія)

• Комунікації для підключення до мережі 
каналізації та водопостачання

ДОДАТКОВО:
• Настільна або настінна сушка для 

лабораторного посуду
• Встановлення надбудови під дистилятор
• Встановлення додаткового настільного крана 

для холодної води

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

600
900

1200
1500

600
750

900

Раковина – полімерний композит 
450х368х280, 406х305х203

Раковина – поліпропілен 
400х400х300, 300х300х200
Раковина – нержавіюча сталь 
480х420х180, 500х400х250

СТІЛ-МИЙКА ОДИНАРНА
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СТІЛ-МИЙКА ПОДВІЙНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі столу – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Підвісна тумба з листової сталі з хімічно 
стійким порошковим покриттям

• Двері зі спеціальними петлями повного 
відкривання 2700 для зручності експлуатації

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 2 мийки (з поліпропілену, полімерного 

композиту, нержавіючої сталі)
• Змішувач для гарячої та холодної води (в-ва 

FAR, Італія); комунікації для підключення до 
мережі каналізації та водопостачання

ДОДАТКОВО:
• Настільна або настінна сушка для 

лабораторного посуду
• Встановлення надбудови під дистилятор
• Встановлення додаткового настільного крана 

для холодної води

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1200
1500

600
750

900

Раковина – полімерний композит 
450х368х280, 406х305х203

Раковина – поліпропілен 
400х400х300, 300х300х200
Раковина – нержавіюча сталь 
480х420х180, 500х400х250
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ТУМБА ВИКОТНА 
ЛАБОРАТОРНА

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінована ДСП
Листова сталь

450
500
600
900

520
620
780
800

1 двері + полиця
2 дверей + полиця

3 шухляди
4 шухляди

ОСОБЛИВОСТІ:
• Варіант виконання:

 - корпус – ламінована ДСП світло-сірого 
кольору;

 - корпус – листова сталь, скіс фасадів 45° 
і двері зі спеціальними петлями повного 
відкривання 270° для зручності експлуатації

• Замок на двері/шухляда
• Встановлюється на посилених роликах із 

фіксатором пересування

ДОДАТКОВО:
• У тумбах із ламінованої ДСП при необхідності 

можливе виготовлення верхньої кришки з 
хімічно стійкого пластику
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ТУМБА ПІДВІСНА 
ЛАБОРАТОРНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• Варіант виконання:

 - корпус – ламінована ДСП 
світло-сірого кольору

 - корпус – листова сталь, 
скіс фасадів 45° і двері зі 
спеціальними петлями повного 
відкривання 270° для зручності 
експлуатації

• Комплектується кріпленням 
для підвішування до каркасу 
лабораторних і острівних столів

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінована ДСП
Листова сталь

500
600
900

1200
1500

520
510
670

1 двері + полиця
2 дверей + полиця
Висувна шухляда

3 шухляди
4 шухляди

1 двері + полиця + 4 шухляди
2 дверей + полиця + 4 шухляди

1 двері + висувний піддон для ємності



20

НАДБУДОВИ 
ЛАБОРАТОРНІ

20
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НАДБУДОВА СЕРВІСНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• Два типи:

 - в основі – міцний металевий каркас із 
порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції;

 - в основі – розбірний алюмінієвий каркас із 
порошковим покриттям

• Варіант виконання – пристінний або 
острівний

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Фіксовані полиці, регульовані полиці або 

шафа
• Світильник із лампою денного світла
• Блок розеток, вимикач світла, електричний 

кабель довжиною (1500 мм) з євровилкою і 
заземленням

• Металева знімна панель для розміщення:
 - блоку розеток, диференціального автомата 

16А, вимикача світла з електричним 
кабелем довжиною (1500 мм) з 
євровилкою

 - комунікацій (вода/газ)
• Захисний екран

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Полиці – ламінована ДСП
Полиці – ламінат високого тиску
Полиці – хімічно стійкий пластик
Полиці – армоване скло
Шафа із ДСП
Шафа із листової сталі

900
1200
1500
1800

270
330
350
480
600

900
1000

1 світильник
2 світильники
4 світильники
1 світильник, 2 розетки, автомат 16 А
2 світильники, 4 розетки, автомат 16 А
Панель для комунікацій
Металевий екран
Шафа відкрита
Шафа зі скляними дверцятами

Вик. 1

Вик. 2

Вик. 3
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НАДБУДОВА ТИТРУВАЛЬНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• Два типи:

 - в основі – міцний металевий каркас із 
порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції;

 - в основі – розбірний алюмінієвий каркас із 
порошковим покриттям

• Варіант виконання – пристінна, пристінна 
комбінована або острівна

• Корпус – ДСП або метал

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Полиці з ЛВД або армованого ударостійкого 

скла
• Екран із білого матового акрилу для 

отримання рівномірно розсіяного світла
• 2-6 штативи з нержавіючої сталі з 

пластиковими тримачами для бюреток
• 3–7 світильників із лампами денного світла
• 2 євророзетки (220 В) із закритим корпусом, 

вимикачем світла, електричним кабелем 
довжиною (1500 мм) із євровилкою та 
заземленням

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Пристінна, полиця ЛВД
Комбінована, полиця ЛВД
Острівна комбінована
Пристінна, металева
Острівна комбінована металева

900
1200
1500

270
330
480
600

900
1000

4 штативи + 5 світильників
5 штативів + 7 світильників
2 штативи + 3 світильники
3 штативи + 5 світильників
2 розетки, диф. автомат 16 А
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СУШКА ДЛЯ ПОСУДУ

НАДБУДОВА ПІД ДИСТИЛЯТОР

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі – міцний металевий каркас з 

порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Лицьова поверхня і матеріал опор зі 
склопластику – не іржавіють, довговічні

• Варіант виконання – настільна або настінна

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 18, 22 або 26 пластикових опор

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі – міцний металевий каркас з 

порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Варіант виконання – настільна або настінна

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Хімічно стійкий пластик

400
600

400
300
500

Настінна
Настільна

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Настінна
Настільна

600
180
190

550
990

18 опор (довгих)
22 опори (довгі)

26 опор (11 довгих + 15 коротких)
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ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ

24
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ШАФА ДЛЯ РЕАКТИВІВ

ОСОБЛИВОСТІ:
• Корпус – листовий метал із хімічно стійким порошковим 

покриттям світло-сірого кольору
• Витяжка виконана з кислотостійкого повітропроводу 

і патрубка Ш100 мм для підключення до центральної 
витяжної системи

• Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги
• Варіанти матеріалу дверей:

 - металеві двері
 - скляні двері в алюмінієвій рамці

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Три варіанти вентильованих зон зберігання: метал, 

полімерний матеріал, хімічно стійкий пластик
• Двері обладнані ригельним замком
• Регульовані металеві та пластикові полиці

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 600х600х1920 (1940)
• 900х600х1920 (1940)
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ШАФА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ЛЗР

 600 

 7
06

 

 600 

 627 

 600  600 

 1
91

9 

 1
98

2 

ОСОБЛИВОСТІ:
• Призначений для безпечного збереження 

легкозаймистих рідин
• Вогнестійкість не менше 90 хвилин (офіційно 

затверджений тип 90 відповідно до ISO 834)
• Спроектована згідно з вимогами EN 14470-1
• Автоматичне закриття дверей при 

температурі 50 °С у разі пожежі
• Автоматичне перекриття вентиляційних 

каналів при температурі повітря понад 70 °С

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Шафа обладнана ергономічним і надійним 

замком
• Можливість підключення припливно-

витяжної системи вентиляції
• Подвійний піддон для безпечного збору 

рідини в разі розливу
• Обладнана спеціальним ущільнювачем, що 

герметизує двері в разі пожежі

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 600х600х706
• 600х600х1920
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ШАФА ДЛЯ ПОСУДУ

ОСОБЛИВОСТІ:
• 2 варіанти матеріалу корпусу: з ламінованої ДСП або з 

металу
• 2/4 дверей, що замикаються на ключ
• Регульовані полиці
• Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги
• Види матеріалу дверей:

 - металеві двері
 - двері з ДСП
 - скляні двері
 - скляні двері в алюмінієвій рамці

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 600х400х1920
• 900х400х1920
• 600х600х1920
• 900х600х1920
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ШАФА ДЛЯ ОДЯГУ

ОСОБЛИВОСТІ:
• 2 варіанти матеріалу корпусу: з ламінованої 

ДСП або з металу
• Вертикальної перегородкою шафа розділена 

на дві секції
• У верхній частині шафи встановлений 

патрубок Ш 100 мм
• Встановлена на ніжки висотою 150 мм
• Регульовані опори для компенсації 

нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Кожна секція обладнана відділенням для 

головних уборів, полицею для взуття і 
штангою для одягу

• Двері обладнані замками

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 600х600х1920
• 900х600х1920
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ШАФА ДЛЯ БАЛОНІВ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи – посилений пофарбований 

металевий каркас
• Корпус – листовий метал із хімічно стійким 

порошковим покриттям світло-сірого кольору
• У верхній частині шафи встановлений 

патрубок Ш 100 мм
• Регульовані опори для компенсації 

нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Кріплення балонів по 40–50 л
• Додаткові кронштейни для кріплення 

малолітражних балонів (4–12 л)

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 400х450х1920
• 600х600х1920
• 900х600х1920
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ШАФА ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО 
ЗБЕРІГАННЯ БАЛОНІВ

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи – посилений пофарбований 

металевий каркас
• Корпус – листовий метал із покриттям стійкою 

до впливу зовнішнього середовища фарбою 
світло-сірого кольору. 

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

• Верхня частина шафи має нахил

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Кріплення балонів по 40–50 л
• Додаткові кронштейни для кріплення 

малолітражних балонів (4–12 л)

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 625х625х2050
• 925х625х2050
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СТЕЛАЖ

ОСОБЛИВОСТІ:
• Два варіанти виконання:

 - в основі – зварний металевий каркас, 
пофарбований порошковою фарбою 
світло-сірого кольору, жорстко закріплені 
полиці; регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги;

 - розбірна конструкція, болтове з’єднання 
• Матеріал виготовлення – пофарбований 

метал або оцинкована сталь

Матеріал виготовлення
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Оцинкована сталь
Пофарбований метал

600
900

1200

400
420
600

1920
2100
2400

Зварний каркас
Розбірна конструкція
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ШАФИ ЛАБОРАТОРНІ
ВИТЯЖНІ

32
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА
ВИТЯЖНА ОСОБЛИВОСТІ:

• В основі шафи – міцний металевий каркас 
із порошковим покриттям, що забезпечує 
міцність конструкції

• Корпус – ламінована ДСП світло-сірого 
кольору

• Підйомний захисний екран із безпечним 
склом «Тріплекс» з’єднаний із противагою, що 
дозволяє фіксувати його на необхідній висоті 
(від 50 до 600 мм)

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш200 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Встановлений світильник з 2-ма лампами 
денного світла для освітлення робочої зони 
шафи

• Нижня частина шафи – тумба із 2/3 
відділеннями, кожне – із дверима і 
регульованою полицею всередині

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

ДОДАТКОВО:
• Встановлення кранів на газ/повітря з мідною 

розводкою труб
• Встановлення контролера потоку повітря
• Вентилятор продуктивністю  930 м3/год

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 2євророзетки (220 В, із закритим корпусом 

IP 55)
• Диференційний автомат 16 А
• Вимикач світла і вимикач вентилятора (за 

його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Злив (із поліпропілену або полімерного 

композиту) – стандартно встановлюється 
праворуч

• Кран для холодної води настільний вир-ва 
FAR (Італія)

• Комплектуючі для підключення до мережі 
водопостачання і каналізації

• Облицювання робочої зони хімічно стійким 
матеріалом для додаткового захисту від 
агресивних середовищ

Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1200
1500

750 2100 (2200)
Підведення води

Підведення газових комунікацій
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА 
ВИТЯЖНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• Корпус – листова сталь із порошковим покриттям світло-

сірого кольору

• Підйомний захисний екран із безпечним склом 
«Тріплекс» з’єднаний з противагою, що дозволяє 
фіксувати його на необхідній висоті (від 50 до 500 мм –  
у шафах висотою 1855 мм; від 50 до 650 мм – у шафах 
висотою 2100 мм)

• Збільшена оглядовість робочої зони (скління прорізу 
спереду на всю висоту)

• Висота робочої поверхні – 900 мм

• У верхній частині шафи встановлюється патрубок 
Ш200 мм для підключення до центральної витяжної 
системи

• В основі нижньої частини шафи – розбірний посилений 
металевий каркас із порошковим покриттям світло-сірого 
кольору

• Лицьові знімні металеві екрани для швидкого доступу до 
комунікацій

• Регульовані опори для компенсації нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Комунікації: злив із поліпропілену (250х100х150 мм, 

стандартно встановлюється праворуч), кран настільний 
для холодної води вир-ва FAR (Італія)

• Встановлений світильник з 2-ма лампами денного світла 
для освітлення робочої зони шафи

• Електрика: 3 євророзетки 220 В (із закритим корпусом, 
IP 44, стандартно встановлюються зліва); диференційний 
автомат 16 А; вимикач світла; електричний кабель 
(довжиною 1500 мм) з євровилкою

• Комплектуючі для підключення до мережі 
водопостачання та каналізації

ДОДАТКОВО:
• Підвісна або мобільна тумба
• Локальний вентилятор продуктивністю 930 м3/рік
• Посилена електрика (диф. автомат на 20/25/32 А, 

силовий кабель)
• Раковина та змішувач для води
• Підведення газових комунікацій
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Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

900
1200
1500

750
1855
2100

Підведення води
Підведення газових комунікацій
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА 
ВИТЯЖНА СУЦІЛЬНОМЕТАЛЕВА

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції 

• Корпус – листовий метал із хімічно стійким 
порошковим покриттям світло-сірого кольору

• Підйомний захисний екран із безпечним 
склом «Тріплекс» з’єднаний з противагою, що 
дозволяє фіксувати його на необхідній висоті 
(від 50 до 800 мм)

• Система «байпас», що знижує потік повітря в 
отворі при закритому екрані

• Збільшена оглядовість робочої зони (скління 
отвору спереду на всю висоту)

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш250 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Встановлений світильник з ма лампами 
денного світла для освітлення робочої зони 
шафи

• Нижня частина шафи – тумба із 
2/3 відділеннями, кожне – із дверима й 
регульованою полицею всередині 

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом 

IP 55)
• Диференційний автомат 16А (IP 55)
• Вимикач світла та вимикач вентилятора (за 

його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Злив (із поліпропілену або полімерного 

композиту) – стандартно встановлюється 
праворуч

• Кран для холодної води із зовнішнім 
регулюванням вир-ва FAR (Італія)

• Комплектуючі для підключення до мережі 
водопостачання і каналізації

• Вентилятор продуктивністю 1080 м3/год.
• 1/2 вентильовані суцільнометалеві тумби 

для зберігання реактивів, які не викликають 
корозію

• Вентильована хімічно стійка капсула зі 
склопластику для зберігання агресивних 
речовин/реактивів в нижній лівій тумбі

• Петлі дверей розташовані поза зоною 
зберігання, приховані

ДОДАТКОВО:
• Встановлення ригельного замку на двері
• Встановлення кранів на газ/повітря із мідною 

розводкою труб
• Встановлення контролера потоку повітря
• Встановлення електроприводу екрану
• Встановлення монітора повітряного потоку
• Встановлення шибера з електроприводом
• Встановлення варіатора для управління 

вентилятором
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Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1200
1500
1800

850
1000

2100 (2230)
2400 (2530)

Підведення води
Підведення газових комунікацій
Тумба із хімічно стійкою 
капсулою для реактивів
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА 
ВИТЯЖНА (КИСЛОТОСТІЙКА)

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Корпус – листовий метал із хімічно стійким 
порошковим покриттям світло-сірого кольору

• Робоча зона – цільний стеклопластиковий 
купол, стійкий до агресивних речовин і 
підвищених температур

• Підйомний захисний екран із безпечним 
склом «Тріплекс» з’єднаний з противагою, що 
дозволяє фіксувати його на необхідній висоті 
(від 50 до 650 мм)

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш250 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Встановлений світильник з 2-ма лампами 
денного світла для освітлення робочої зони 
шафи

• Нижня частина шафи – тумба із 
2/3 відділеннями, кожне – з дверима й 
регульованою полицею всередині

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом 

IP 55)
• Диференційний автомат 16А (IP 55)
• Вимикач світла і вимикач вентилятора (за 

його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Злив (із поліпропілену або полімерного 

композиту) – стандартно встановлюється 
праворуч

• Кран для холодної води із зовнішнім 
регулюванням вир-ва FAR (Італія)

• Комплектуючі для підключення до мережі 
водопостачання та каналізації

• Вентилятор продуктивністю 1080 м3/год.
• 1/2 вентильовані суцільнометалеві тумби 

для зберігання реактивів, які не викликають 
корозію

• Вентильована хімічно стійка капсула із 
склопластику для зберігання агресивних 
речовин /реактивів в нижній лівій тумбі

• Петлі дверей розташовані поза зоною 
зберігання, приховані

ДОДАТКОВО:
• Встановлення кранів на газ/повітря з мідною 

розводкою труб
• Встановлення контролера потоку повітря
• Встановлення  електроприводу екрану
• Встановлення монітора повітряного потоку
• Встановлення шибера з електроприводом
• Встановлення варіатора для управління 

вентилятором
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Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1500
1800

850 2400 (2600)

Підведення води
Підведення газових комунікацій
Тумба із хімічно стійкою капсулою 
для реактивів
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА 
ВИТЯЖНА СПЕЦІАЛЬНА

ОСОБЛИВОСТІ:
• В основі шафи – міцний металевий каркас 

із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Корпус – листовий метал із хімічно стійким 
порошковим покриттям світло-сірого кольору 
• Робоча зона – облицювання хімічно стійким 
пластиком

• Підйомний захисний екран із безпечним 
склом «Тріплекс» з’єднаний з противагою, що 
дозволяє фіксувати його на необхідній висоті 
(від 50 до 800 мм)

• Система «байпас», що знижує потік повітря в 
отворі при закритому екрані

• Збільшена оглядовість робочої зони (скління 
отвору спереду на всю висоту)

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш250 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Встановлений світильник з 2-ма лампами 
денного світла для освітлення робочої зони 
шафи

• Нижня частина шафи – тумба із 
2/3 відділеннями, кожне – із дверима і 
регульованою полицею всередині

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 4 євророзетки (220 В, із закритим корпусом 

IP 55)
• Диференційний автомат 16А (IP 55)
• Вимикач світла та вимикач вентилятора (за 

його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Злив (із поліпропілену або полімерного 

композиту) – стандартно встановлюється 
праворуч

• Кран для холодної води із зовнішнім 
регулюванням вир-ва FAR (Італія)

• Комплектуючі для підключення до мережі 
водопостачання і каналізації

• Вентилятор продуктивністю 1080 м3/год.
• 1/2 вентильовані суцільнометалеві тумби 

для зберігання реактивів, які не викликають 
корозію

• Вентильована хімічно стійка капсула зі 
склопластику для зберігання агресивних 
речовин/реактивів в нижній лівій тумбі

• Петлі дверей розташовані поза зоною 
зберігання, приховані

ДОДАТКОВО:
• Встановлення ригельного замку на двері
• Встановлення кранів на газ/повітря із мідною 

розводкою труб
• Встановлення контролера потоку повітря
• Встановлення електроприводу екрану
• Встановлення монітора повітряного потоку
• Встановлення шибера з електроприводом
• Встановлення варіатора для управління 

вентилятором
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Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Ламінат високого тиску
Керамограніт 300х300
Керамограніт 800х800
Нержавіюча сталь
Хімічно стійкий пластик
Кварцовий камінь
«DURCON»

1200
1500
1800

850
1000

2100 (2300)
2400 (2600)

Підведення води
Підведення газових 
комунікацій
Тумба із хімічно стійкою 
капсулою для реактивів
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ШАФА ЛАБОРАТОРНА 
ВИТЯЖНА (ПІДЛОГОВА)

ОСОБЛИВОСТІ:
• Міцний металевий каркас із порошковим 

покриттям, що забезпечує надійність 
конструкції 

• Корпус із листового металу з хімічно стійким 
порошковим покриттям світло-сірого кольору

• 2 підйомних захисних екрани з безпечним 
склом «Тріплекс» з’єднані з противагою, що 
дозволяє фіксувати його на необхідній висоті 
(від 0 до 1700 мм)

• Скління отвору спереду на всю висоту 
збільшує оглядовість робочої зони

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш250 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Встановлений світильник з 2-ма лампами 
денного світла для освітлення робочої зони 
шафи

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• Штативна сітка з нержавіючої сталі на задній 

стінці робочої зони
• 3 євророзетки (220 В, із закритим корпусом)
• Диференційний автомат 16 А;
• Вимикач світла і вимикач вентилятора (за 

його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Злив (із пластику) – стандартно 

встановлюється праворуч на бічній стінці
• Кран для холодної води із зовнішнім 

регулюванням вир-ва FAR (Італія)
• Комплектуючі для підключення до мережі 

водопостачання та каналізації
• Вентилятор продуктивністю 1080 м3/год.
• 3 крани із зовнішнім регулюванням на газ/

повітря/вакуум із мідною розводкою труб

ДОДАТКОВО
• Комплектується пересувним столом
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Робоча поверхня
Розміри, мм

Комплектація
Довжина Глибина Висота

Під замовлення Під замовлення Під замовлення Під замовлення Під замовлення

Без стільниці 1500 900

2400 (2500) 3 розетки 
220 В, 

диференц. 
автомат 

16 А, 
світильник

Штативна 
сітка, злив, 
кран хол. 

води, кран 
для горючих 
газів, кран 

для технічних 
газів, кран для 

вакууму

Без 
вентилятора

2400 (2600) Вентилятор
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ШАФА ДЛЯ МУФЕЛЬНИХ 
ПЕЧЕЙ

ОСОБЛИВОСТІ:
• Для встановлення муфельних печей і 

сушильних шаф і забезпечення комфортних 
умов роботи з ними 

• В основі шафи – міцний металевий каркас 
із порошковим покриттям, що забезпечує 
надійність конструкції

• Корпус – листовий метал із хімічно стійким 
порошковим покриттям світло-сірого кольору

• У верхній частині шафи встановлюється 
патрубок Ш250 мм для підключення до 
центральної витяжної системи

• Регульовані опори для компенсації 
нерівностей підлоги

КОМПЛЕКТАЦІЯ:
• 2 євророзетки (220 В, із закритим корпусом)
• Диференційний автомат 16 А
• Вимикач вентилятора (за його наявності)
• Електричний кабель (довжиною 1500 мм) з 

євровилкою
• Стільниця – керамогранітна плитка. 

Обрамлена бортиком із нержавіючої сталі

ДОДАТКОВО
• (За бажанням) вентилятор продуктивністю 

1080 м3/год.

РОЗМІРИ ДхГхВ, мм
• 900х750х1920 (1980)
• 1200х750х1920 (1980)
• 1500х750х1920 (1980)
• 1800х750х1920 (1980)
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СТІЛЬЦІ ЛАБОРАТОРНІ

ДОДАТКОВЕ 
ОБЛАДНАННЯ

46
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СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ 
ЛАБОРАТОРНІ ПОЛІУРЕТАН

Особливість лабораторних стільців – сидіння і спинка виготовлені з високо-
якісного м’якого поліуретану.

Матеріал хімічно стійкий, не ковзає і легко миється.

Сидіння регулюється по висоті за допомогою системи газліфт.

Стільці можуть бути встановлені на роликові або стаціонарні опори. Високі 
стільці й табурети оснащені кільцевою підставкою для ніг.

СТІЛЕЦЬ ЛАБОРАТОРНИЙ 
LK SPECIAL 

ТАБУРЕТ ЛАБОРАТОРНИЙ 
POLO

СТІЛЕЦЬ ЛАБОРАТОРНИЙ 
ERGOWORK

Standart Standart

Standart

Ring Ring

Black Ring Blue Ring Green Ring
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СТІЛЬЦІ ТА ТАБУРЕТИ 
ЛАБОРАТОРНІ 

Матеріал оббивки стільців і табуретів – шкірозамінник, який витримує обробку дезінфікуючими засобами.

Матеріал легко миється.

Сидіння регулюється по висоті за допомогою системи газ-ліфт.

Стільці можуть бути встановлені на роликові або стаціонарні опори.

Високі стільці й табурети оснащені кільцевою підставкою для ніг.

Standart Ring

GTS GTS Ring GTP

СТІЛЕЦЬ PRESTIGE СТІЛЕЦЬ REGAL КРІСЛО ЛАБОРАТОРНЕ 
TFV

ТАБУРЕТ ВЕНУС СТІЛЕЦЬ ISO ТАБУРЕТ ЕКСПЕРТ

Матеріал сидіння – ламінат 
високого тиску; 
каркас металевий пофарбо-
ваний

TFV-1 люкс хром
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Вигляд Найменування, комплектація Артикул

Розетка електрична 220 В, 3 кВт, 50 Гц, IP44 із пакетом електропідготовки 04-01.111

Блок електричний пристінний, дві розетки (220 В, 50 Гц, 3 кВт) із пакетом 
електропідготовки 04-01.112

Блок електричний на три розетки (220 В, 3 кВт, 50 Гц, клас захисту IP54), 
диференційний автомат 16 А із пакетом електропідготовки 04-01.122

Автомат диференційний 16 А
Максимальне загальне навантаження – 3 кВт

04-01.125

Автомат диференційний 20 А 
Максимальне загальне навантаження – 4 кВт 04-01.126

Автомат диференційний 25 А 
Максимальне загальне навантаження – 5 кВт 04-01.127

Автомат диференційний 32 А 
Максимальне загальне навантаження – 7 кВт 04-01.128

Силова вилка в комплекті з розеткою до 32 А, 220 В 04-01.129

Вентилятор відцентровий (930 м куб./год.) 
із пакетом електропідготовки 04-01.115

Вентилятор відцентровий (1080 м куб./год.) із пакетом електропідготовки 04-01.116

Безступінчатий регулятор оборотів вентилятора 04-01.121

Вентиляційний блок шаф для реактивів 
Корпус – листова сталь 
Габарити: 600х600х90 мм 
Вентилятор 105 м3/год., вимикач, із пакетом електропідготовки

04-01.123

Світильник вибухобезпечний (вир-ва України) 04-01.120

Вимикач вибухобезпечний клавішний (вир-ва Німеччини) 04-01.124

Монітор повітряного потоку (вир -ва України) 
Призначений для вимірювання і відображення на РК-дисплеї швидкості 
потоку повітря і звукового оповіщення

04-01.131

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд Найменування, комплектація Артикул

Кран для горючих газів настінний із системою комунікацій 04-03.111

Кран для негорючих газів і вакууму настінний із системою комунікацій 04-03.221

Кран для горючих газів із зовнішнім управлінням із системою комунікацій 
Виробник – FAR, Італія 04-03.122

Кран для негорючих газів і вакууму із зовнішнім управлінням 
із системою комунікацій 
Виробник – FAR, Італія

04-03.212

ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
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Вигляд Найменування, комплектація Артикул

Кран холодної води настільний 
із набором для встановлення 
Виробник – FAR, Італія

04-02.131

Кран холодної води настінний із зовнішнім управлінням 
із набором для встановлення 
Виробник – FAR, Італія

04-02.132

Кран холодної води настільний із зовнішнім управлінням 
із набором для встановлення 
Виробник – FAR, Італія

04-02.133

Кран холодної води настінний 
із набором для встановлення 04-02.123

Змішувач гарячої та холодної води 
із набором для встановлення 
Виробник – FAR, Італія

04-02.231

Аварійний душ для очей настільний 
із набором для встановлення 
Виробник – FAR, Італія

04-02.521

Злив поліпропілен із набором для встановлення 
Розміри: 250х100х150 мм 
Виробник – Pоlysink, Італія

04-02.311

Злив 280х156х150 мм з епоксидного композиту із набором для 
встановлення 04-02.322

Раковина поліпропілен із набором для встановлення 
Розміри: 400х400х300 мм 
Виробник: Pоlysink, Італія

04-02.411

Раковина 300х300х200 мм із поліпропілену з набором для встановлення 04-02.412

Раковина 300х200х200 мм з епоксидного композиту з набором для 
встановлення 04-02.423

Раковина 450х368х280 мм із епоксидного композиті з набором для 
встановлення 04-02.424

Раковина 406х305х203 мм з епоксидного композиту з набором для 
встановлення 04-02.425

Раковина з нержавіючої сталі накладна з набором для встановлення 
Розміри: 480х420х190 мм 04-02.431

Раковина з нержавіючої сталі під приварювання з набором для 
встановлення 
Розміри: 500х400х300 мм

04-02.432

ОБЛАДНАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ
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ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ

Вигляд Найменування, комплектація Артикул

Тримач для бюреток 04-04.111

Штатив із нержавіючої сталі з тримачем для бюреток 04-04.112

Піддон для реактивів хімічно стійкий. 
Матеріал – поліпропілен. 
Розміри – 400х260х85 мм

04-04.152

Рукав витяжний хімічно стійкий.
Матеріал – ПВХ, колір сірий із сірою спіраллю. Діаметр – 100, 200 або  
250 мм, довжина – 3 м. У комплект входять два хомути діаметром 100, 
200 або 250 мм

04-04.131
04-04.132
04-04.133

Матеріал – термостійкий гума. Діаметр – 200 або 250 мм, довжина – 3 м. 
У комплект входять два хомути діаметром 200 або 250 мм

04-04.232
04-04.232

Заслінка ∅200 із ручним керуванням 04-04.134

Заслінка ∅250 із ручним керуванням 04-04.135

Замок для дверей (шухляди) 04-04.141

Ригельний змок для дверей 04-04.142

Настінна полиця під бутлі. 
Матеріал – метал, товщина – 2 мм. 
Розміри – 300х300х180 мм

04-04.172

Екран металевий декоративний для 
столів:

600х750(620)х750 мм 
900х750(620)х750 мм 

1200х750(620)х750 мм 
1500х750(620)х750 мм 
1800х750(620)х750 мм 
600х750(620)х900 мм 
900х750(620)х900 мм 

1200х750(620)х900 мм 
1500х750(620)х900 мм 
1800х750(620)х900 мм

04-04.603
04-04.601
04-04.611
04-04.621
04-04.631
04-04.604
04-04.602
04-04.612
04-04.622
04-04.632

Екран металевий декоративний до 
сервісних надбудов:

900х270х900 мм (h455) 
1200х270х900 мм (h455) 
1500х270х900 мм (h455)
1800х270х900 мм (h455)

04-04.701
04-04.711
04-04.721
04-04.731

Виріб Робоча 
поверхня

Розміри, мм
Комплектація Артикул

Довжина Глибина Висота

Висувна 
полиця для 
клавіатури

Ламінована 
ДСП

540 410 120 До лабораторного 
столу 03-03.211

730 410 120 До лабораторного 
столу 03-03.212


