NABÍDKA
PRO ŠKOLY

UČEBNY
REALIZUJEME
JIŽ 25 LET

Návrhy a realizace
školních učeben
a laboratoří
- projekt a rozpočet
- výroba a instalace
- rozvody a revize
- zaškolení a servis

KVALITNÍ
UČEBNA NENÍ
NÁHODA

... a jejich vybavení
školním i laboratorním
nábytkem a učebními
pomůckami
- školní a laboratorní nábytek
- skříně na chemikálie
- elektrochemie
- váhy, mikroskopy, vývěvy
- sklo, plast, chemikálie
- školní a laboratorní pomůcky

NABÍDKA PRO ŠKOLY
Kvalitní, spolehlivá a ekonomicky
dostupná učebna či laboratoř
nemusí být fikcí!
Naše dlouholetá praxe v oblasti
vývoje laboratorních technologií
a interiérových řešení spolu s komplexní
projekční činností, dodávkou a montáží
Vás o tom přesvědčí.
Vyrábíme, dodáváme a instalujeme
školní a laboratorní nábytek dle
platných evropských standardů
a přísných bezpečnostních norem.
Jsme držiteli osvědčení ISO 9001,
ISO 14001 a OHSAS 18001

ŠKOLNÍ POMŮCKY
-

anatomické modely a schémata
genetické a zoologické modely
botanické, chemické a fyzikální modely
školní pomůcky pro mikroskopii
drobné laboratorní pomůcky

NÁVRHY A PROJEKCE
UČEBEN A LABORATOŘÍ
-

CHEMIKÁLIE, SKLENĚNÉ
A PLASTOVÉ VÝROBKY

zpracování ideového návrhu
příprava rozpočtů a specifikací
zpracování projektové dokumentace
poradenská činnost

-

kádinky, baňky
odměrné sklo
pipety, zkumavky
laboratorní porcelán

NÁVRHY A
REALIZACE
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Společnost MERCI, s.r.o. je tradičním
českým výrobcem laboratorního
nábytku a digestoří, působící na trhu
od roku 1992. Páteří výrobního programu
MERCI, s.r.o. jsou kovové laboratorní
digestoře s mikroprocesorovým řízením,
dále kovové médiové stěny a široká škála
laboratorního nábytku z laminované
dřevotřísky nebo z vysokotlakého
laminátu HPL.

VÁHY A
MIKROSKOPY
-

předvážky a přesné váhy
průmyslové a technické váhy
studentské a laboratorní mikroskopy
videomikroskopy

MĚŘENÍ VELIČIN
- fyzikální veličiny
- optické veličiny
- stanovení a analýza

ŠKOLNÍCH UČEBEN
A LABORATOŘÍ
Jsme ryze česká obchodně výrobní společnost
Využijte našich 25ti letých zkušeností
Navštívíme Vás a poradíme s Vaším projektem
Zakázky realizujeme na klíč, nebo jako dílčí plnění

BEZPEČNOST
PRÁCE
-

LABORATORNÍ
A ŠKOLNÍ NÁBYTEK
-

výroba, instalace a servis
nábytek do učeben a zázemí škol
dřevěný laboratorní nábytek MERCI® S
celokovový nábytek MERCI® F
školní a laboratorní digestoře a mediové stěny MERCI® N

BEZPEČNOSTNÍ
SKŘÍNĚ

-

skříně na hořlaviny
skříně na kyseliny a louhy
skříně na tlakové lahve
trezory na jedy

ochranné pomůcky
rukavice, brýle, štíty
hygienické potřeby
respirátory a masky
manipulační pomůcky

VYBAVENÍ
ODBORNÝCH UČEBEN
Společnost MERCI, s.r.o. projektuje, vyrábí a dodává interiérové
vybavení odborných učeben pro základní, střední a vysoké školy.
Dodávky realizujeme komplexně od projektové dokumentace řešení
interiéru přes stavební úpravy až po instalaci a dopojení příslušného
nábytkového vybavení učebny. Celé dílo je realizováno dle platných
bezpečnostních a technických předpisů a norem. Součástí dodávky jsou
i revize a revizní zprávy, návody v českém jazyce, zaškolení odpovědných
pracovníků a poučení o bezpečném užívání díla a dodávky. Při realizaci
díla je investorovi k dispozici odborný pracovník pověřený vedením
příslušného projektu. Vyrábíme i interiérové vybavení obslužných
prostor škol, kabinetů, sboroven, šaten atp.

Centrála:
Hviezdoslavova 55b, 627 00 BRNO
Telefon (ústředna): (00420) 548 428 411
Fax :
(00420) 548 211 485
E-mail :
merci@merci.cz
objednavka@merci.cz
reklamace@merci.cz
http://www.merci.cz

Nábytek :
Přístroje :
Sklo :
Plast :
Chemikálie :

548 428 428
548 428 416, 442-3
548 428 420
548 428 444
548 428 415

Ústí nad Labem
Plzeň

Praha

ČESKÁ REPUBLIKA

Ostrava
Brno
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Bratislava

Oblastní kanceláře:
PRAHA
Adresa:
Průhonická 127, 251 01 Čestlice
Telefon:
(00420) 327 320 130
Fax:
(00420) 327 320 218
E-mail:
merci.praha@merci.cz

ÚSTÍ NAD LABEM
Adresa:
Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem
Telefon:
(00420) 475 501 138
Fax:
(00420) 475 501 788
E-mail:
merci.ul@merci.cz

PLZEŇ
Adresa:
Telefon, fax:
Telefon:
E-mail:
BRATISLAVA
Adresa:
Telefon, fax:
E-mail:

Thámova 4, 301 95 Plzeň
(00420) 377 323 978
(00420) 377 321 716
merci.plzen@merci.cz

Rožňavská 17, 831 04 Bratislava,
Slovenská republika
(00421) 244 458 675
info@mercislovakia.sk

OSTRAVA
Adresa:
Telefon, fax :
Telefon:
E-mail:

Kollárova 18,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
(00420) 596 622 571
(00420) 596 624 633
merci.ostrava@merci.cz

www.merci.cz

