Stoly pracovní a laboratorní
1.1.2 STOLY PRACOVNÍ A LABORATORNÍ
Pro pohodlnou a bezpečnou práci v laboratořích nabízíme skladebný systém pro tvorbu variabilních stolů pro potřeby všech druhů laboratoří. Dokážeme sestavit nejvhodnější varianty stolů pro vaši konkrétní potřebu laboratoře, složenou ze stolů laboratorních s médii, laboratorních mokrých či mycích, suchých stolů pod přístroje,
z různých pracovních stolů, či naprosto speciálních dle Vašich požadavků.

STOLY LABORATORNÍ - SESTAVY STOLŮ - stůl jednostranný / oboustranný

Stěnu pro rozvod médií lze volit z několika
variant dle typu práce, samozřejmá je volba různých šířek stěn, rozmístění a hloubky polic, případně doplnění o různé chytré příslušenství, jako
osvětlení pracovní desky či mříže pro uchycení
aparatur.

stůl jednostranný
hloubka stolu: 600, 750, 900 mm
stůl oboustranný
hloubka stolu: 1200, 1500, 1800 mm
výška: 750 mm (pro práci v sedě)
výška: 900 mm (pro práci ve stoje)

Nosnost takových sestav laboratorních stolů je min. 150 kg

U nás máte možnost kdykoli přestavovat police libovolně dle vašich aktuálních požadavků

Skříňky na výškově stavitelných plastových
nožkách (100 mm) nebo na pevném soklu z
vodovzdorné překližky potažené vysokotlakým laminátem (100 mm).

Prostor pod pracovní deskou lze vyplnit konstrukcemi
s kontejnery, skříňkami nebo jejich kombinací.
šířky:
skříňky (šířka 450, 600, 900 mm)
konstrukce (šířka 900, 1200, 1500, 1800 mm)
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NEZAPOMĚŇTE - v případě osazení sestavy stolu kapalnými či plynnými médii, požadujte pro snadnou a bezpečnou
údržbu a revizi těchto médií umístit do
sestavy SERVISNÍ modul, který tento přístup i do budoucna umožňuje!
Nezapoměňte na prostor pro přisednutí
ke stolu

www.merci.cz
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ROZVODY VE STOLECH S MÉDII
VODA
ODPAD
DEMI VODA
ELEKTRO
HOŘLAVÉ PLYNY
TECHNICKÉ PLYNY

Prostor nad pracovní deskou lze využít jak
pro práci (osazením různých mediových
stěn s policemi a variabilním množstvím
i kombinací výstupů různých médií), tak
na ukládání spotřebního materiálu do závěsných nástěnných skříněk ....

Připravíme a rozvedeme Vám všechny laboratorní média po celém stole!

Do pracovní desky lze umístit libovolné příslušenství, jako odpadní vaničky, výlevky, vodovodní baterie, ventily na různá kapalná či plynná média, elektrozásuvky ...

Rozvody médií provádíme ve standardizovaných certifikovaných systémech.

Pro minimalizaci rizik a bezpečnou práci
musí být laboratoř vybavena vždy alespoň
jednou bezpečnostní sprchou.

Výlevky a dřezy lze volit dle typu
používaných chemických látek

Pro pracoviště ohrožené vlhkostí nabízíme bezespárové provedení lepení hran.

Nezapomeňte si nechat zabudovat přístroje, jako chladničku, pračku, myčku, varnou desku, vývěvu, ...
Do vnitřního prostoru skříňky lze doplnit příslušenství, jako
odpadkové koše, větší počet polic, libovolné rozmístění
příček, ...
Pomůžeme Vám sestavit požadované stolové sestavy dle Vašich požadavků.
Kontaktujte naše obchodní oddělení!
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