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ŁĄCZY NAS CHEMIA...

DYGESTORIA
DYGESTORIA SERII Q
Praktycznie w każdym laboratorium dygestoria są konieczne przy pracy z niebezpiecznymi ilościami i stężeniami gazów, oparów, pyłów 
i agresywnych chemikaliów. Zapewniają one bezpieczne środowisko pracy, zabezpieczając przed wydostaniem się szkodliwych czynników 
poza przestrzeń komory roboczej. Każde dygestorium jest wyposażone w klapę bezpieczeństwa. Standardowym wyposażeniem każdego 
dygestorium jest sterownik posiadający czujnik przepływu powietrza, zapewniający pełną zgodność z wymaganiami normy EN-14175. 
Dygestoria są też standardowo wyposażane w dwa gniazda 230 V oraz zlewik i dwie wylewki zimnej wody, sterowane z panelu przedniego. 
Dodatkowe gniazda i zawory różnorodnych mediów mogą być dobrane i zainstalowane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami klienta. 
Dostępne są również kratownice z 10-milimetrowych prętów, umożliwiające instalację aparatury na tylnej ścianie komory roboczej. 

Dygestoria wykonywane są w różnych konfiguracjach użytych materiałów. Standardowe rozwiązania posiadają następujące 
cechy:
• blat z litego spieku ceramicznego ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem (inne materiały: żywica epoksydowa oraz poliestrowa, 

polipropylen, ceramika wielkogabarytowa, stal nierdzewna, granit),
• komora manipulacyjna w zależności od typu: stal malowana proszkowo, melamina lub wyłożona wewnątrz jednym z 3 dostępnych 

materiałów (ceramiką, polipropylenem, żywicą fenolową), 
• wszystkie instalacje wykonane w podwyższonych standardach ochrony,
• okno z systemem automatyki lub otwierane manualnie, 
• szyby w oknie hartowane z certyfikatem lub wykonane ze szkła bezpiecznego VSG o grubości 6 mm,
• system kontroli przepływu powietrza. 

W ofercie systemów kontroli, oprócz standardowych spełniających wymagania normy rozwiązań, znajdą Państwo również 
rozbudowane systemy wielofunkcyjne wyposażone w dodatkowe funkcje: 
• system kontroli temperatury w komorze manipulacyjnej, 
• system przeciwpożarowy, 
• system ochrony AUTO i MANUAL Protect, 
• system klapy regulowanej automatycznie lub manualnie w celu odbioru oparów lżejszych bądź cięższych od powietrza,
• system kontroli z panelem dotykowym, 
• system kontroli w wykonaniu EEx.

Dostępne czujniki przepływu:
• Q-Flow (standard),
• Q-Flow Compact,
• Q-Flow Touch,
• Q-Flow EX,
• Schneider FM-100,
• Schneider FM-500,
• Schneider iCM,
• Schneider FM-100E.

Q-Optimal
Jest to seria dygestoriów laminowanych opartych na solidnym stelażu z profili stalowych. Dostępne w szerokiej gamie wersji i rozmiarów, 
wraz z realizacjami zamówień nietypowych, dostosowanych do specyficznych wymagań użytkownika. W ofercie standardowej są wersje 
z blatem na wysokości 900 mm, z blatem obniżonym lub bez blatu, przeznaczone do niskich pomieszczeń oraz dwustronne i z przeszklonymi 
ścianami bocznymi. 

Typ 1200 1500 1800 1400 1700 2000
Q-Optimal Q-Optimal z obniżonym blatem

Wymiary całkowite S x G x W [mm] 1270 x 940 x 2500 1570 x 940 x 2500 1870 x 940 x 2500 1390 x 940 x 2450 1690 x 940 x 2450 1990 x 940 x 2450
Wymiary komory S x G x W [mm] 1150 x 720 x 1350 1450 x 720 x 1350 1750 x 720 x 7350 1150 x 660 x 2150 1450 x 660 x 2150 1750 x 660 x 2150
Wysokość blatu [mm] 900 min. 100
Max. otwarcie okna [mm] 720 1500
Zalecany przepływ przy otwartym 
oknie [m3/h] 600-1000 750-1300 950-1550 1800-3000 2300-2850 2800-4650

Kołnierz wentylacji [mm] ø160 ø200 ø250 ø315 ø315 2xø250

Schemat przepływu 
powietrza seria Q

Typ 1400 1700 2000 1200 1500 1800
Q-Optimal dwustronne Q-Optimal niskie

Wymiary całkowite S x G x W [mm] 1390 x 940 x 2500 1690 x 940 x 2500 1990 x 940 x 2500 1270 x 940 x 2100 1570 x 940 x 2100 1870 x 940 x 2100
Wymiary komory S x G x W [mm] 1150 x 660 x 1350 1450 x 660 x 1350 1750 x 660 x 1350 1150 x 660 x 1000 1450 x 660 x 1000 1750 x 660 x 1000
Wysokość blatu [mm] 900 900
Max. otwarcie okna [mm] 720 650
Zalecany przepływ przy otwartym 
oknie [m3/h] 1200-2000 1550-2550 1850-3100 600-1000 750-1300 950-1550

Kołnierz wentylacji [mm] ø250 ø315 ø315 ø160 ø200 ø250

Q-Flow
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Blat
• lity spiek ceramiczny
• ceramika wielkogabarytowa Buchtal
• żywica epoksydowa Durcon
• polipropylen

Wykładka komory roboczej
• laminat
• ceramika wielkogabarytowa Buchtal
• mieszanka żywic fenolowych MaxResistance
• polipropylen

Wyposażenie opcjonalne
• dodatkowe gniazd 230 V i 380 V
• dodatkowe wylewki wody
• wylewki gazów palnych i technicznych
• wyłącznik przeciwporażeniowy
• automatyka sterowania oknem (system Auto Protect)
• system Manual Protect (przypominający o konieczności domknięcia okna)
• automatyka sterowania wentylacją w zależności od pozycji okna

Q-Dynamic
Jest to seria dygestoriów o konstrukcji całkowicie stalowej, bez wykorzystania materiałów drewnopochodnych, dzięki czemu mogą 
być łatwo dostosowane do wymagań dotyczących niepalności. Dygestoria serii Q-Dynamic są dostępne w szeregu rozmiarów 
standardowych, w wersjach z blatem na wysokości 900 mm, z blatem obniżonym lub bez blatu. Dostępne jest również przeszklenie 
ścian bocznych dygestorium.

Q-Dynamic

Typ 2100 2400 1500 1800 2100 1200 1500 1800
Q-Dynamic bez blatu Q-Dynamic z obniżonym blatem Q-Dynamic

Wymiary całkowite 
S x G x W [mm]

2100 x 900 
x 2870

2400 x 900 
x 2870

1500 x 900 x 
2820

1800 x 900 
x 2820

2100 x 900 
x 2820

1280 x 940 
x 2575

1580 x 940 
x 2575

1880 x 940 
x 2575

Wymiary komory
 S x G x W [mm]

1750 x 650 
x 2130

2050 x 650 
x 2130

1150 x 650 
x 2060

1450 x 650 
x 2060

1750 x 650 
x 2060

1150 x 700 
x 1260

1450 x 700 
x 1260

1750 x 700 
x 1260

Max. otwarcie okna 
[mm] 1890 1790 750

Zalecany przepływ 
przy otwartym oknie 
[m3/h]

3450-5700 4050-6750 2100-3500 2650-4450 3250-5400 600-950 750-1250 900-1500

Kołnierz wentylacji 
[mm] 2 x ø315 2 x ø315 ø315 2 x ø250 2 x ø315 ø160 ø200 ø250

Do wyboru:
Blat
• lity spiek ceramiczny
• ceramika wielkogabarytowa Buchtal
• żywica epoksydowa Durcon
• polipropylen

Wykładka komory roboczej
• laminat
• ceramika wielkogabarytowa Buchtal
• mieszanka żywic fenolowych MaxResistance
• polipropylen

Wyposażenie opcjonalne
• dodatkowe gniazd 230 V i 380 V
• dodatkowe wylewki wody
• wylewki gazów palnych i technicznych
• wyłącznik przeciwporażeniowy
• automatyka sterowania oknem (system Auto Protect)
• system Manual Protect (przypominający o konieczności domknięcia okna)
• automatyka sterowania wentylacją w zależności od pozycji okna

DYGESTORIA FIRMY KOETTERMANN
Serię tę charakteryzuje:
• doskonała wydajność zgodna z EN 14175,
• perfekcyjny monitoring dzięki cyfrowemu nadzorowi przepływu powietrza,
• niskie koszty eksploatacyjne dzięki mniejszemu przepływowi powietrza,
• szczególnie duża głębokość komory roboczej,
• wyjątkowa łatwość czyszczenia dzięki gładkiemu wnętrzu bez podwójnych ścian prowadzących strumień powietrza,
• warianty do 2100 mm szerokości dają dużo przestrzeni dla Państwa prac,
• seryjnie wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki systemowi Auto Protect, inteligentnemu sterownikowi szyby frontowej (opis poniżej).

Auto Protect to automatyczny kontroler frontowego okna montowany seryjnie w każdym dygestorium (z wyjątkiem modeli bez 
blatu). Auto Protect zamyka szybę automatycznie, ograniczając tym samym do minimum zagrożenia dla użytkownika. Opcjonalnie 
można również zamówić Auto Protect z zaporą świetlną (przerywa zamykanie w razie napotkania na przeszkody) lub z wyłącznikiem 
nożnym.

Firma Koettermann oferuje następujące dygestoria:
• do ogólnych prac laboratoryjnych,
• wzmacniane,
• bez blatu i z blatem obniżonym,
• radionuklidowe.

Q-Optimal
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DYGESTORIA DO OGÓLNYCH PRAC LABORATORYJNYCH
Standardowe dygestoria do ogólnych prac laboratoryjnych zostały zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania 
w laboratorium. Zakres zastosowań nie obejmuje pracy z silnymi, skoncentrowanymi kwasami, natomiast warunkowo 
nadaje się do pracy z radioaktywnymi substancjami. Tak jak wszystkie dygestoria Koettermann charakteryzują się 
przyjaznymi dla użytkownika detalami, jak również wzorcowym bezpieczeństwem.

Wykonanie
• okno w pojedynczej ramie z szybą ze szkła bezpiecznego
• wnętrze ze stali powlekanej
• wysokość frontu: 2550 mm
• wysokość robocza: 1500 mm
• głębokość komory roboczej: 800 mm
• przeznaczone do pomieszczeń od ok. 3 m 

Szerokość [mm] 1200 1500 1800 2100
Zabudowa pod blatem Bez szafki Bez szafki Bez szafki Bez szafki

Szafka na cokole: 
szerokość 900 mm

Szafka na cokole: 
szerokość 1200 mm

Szafka na cokole: 
szerokość 900+600 mm

Szafka na cokole: 
szerokość 900+900 mm

Szafka do przechowywania kwasów 
i zasad, wentylator wbudowany, 

szerokość 900 mm

Szafka do przechowywania kwasów 
i zasad, wentylator wbudowany, 

szerokość 1200 mm

Szafka do przechowywania kwasów 
i zasad, wentylator wbudowany, 

szerokość 1200 mm

Szafka do przechowywania kwasów 
i zasad, wentylator wbudowany, 

szerokość 1200 mm

Szafka do przechowywania 
odczynników lotnych i łatwopalnych, 
bez wentylatora, szerokość 900 mm

Szafka do przechowywania 
odczynników lotnych i łatwopalnych, 
bez wentylatora, szerokość 1400 mm

Szafka do przechowywania 
odczynników lotnych i łatwopalnych, 
bez wentylatora, szerokość 1400 mm

Szafka do przechowywania 
odczynników lotnych 

i łatwopalnych, bez wentylatora, 
szerokość 1400 mm

Numer katalogowy * 803-401-001* 803-401-002* 803-401-003* 803-401-404*

W miejscu * należy dodać odpowiednią końcówkę w zależności od wybranej zabudowy pod blatem.

Bez szafki Brak końcówki
Szafka na cokole A
Szafka do przechowywania kwasów i zasad, wentylator wbudowany B
Szafka do przechowywania odczynników lotnych i łatwopalnych, bez wentylatora, C

DYGESTORIA WZMOCNIONE
Dygestoria wzmocnione mogą Państwo stosować zawsze, gdy pracują Państwo z agresywnymi substancjami, jak na 
przykład kwasy, szczególnie w podwyższonej temperaturze. Dygestoria te nadają się również do pracy z fluorowodorem, 
a także warunkowo do pracy z radioaktywnymi substancjami.

Wykonanie
• okno w pojedynczej ramie z szybą z poliwęglanu
• komora robocza wyłożona płytami polipropylenu
• wysokość frontu: 2250 mm
• wysokość robocza: 1200 mm
• głębokość komory roboczej: 900 mm
• przeznaczone do pomieszczeń od ok. 2,9 m 

Media
• 1 x zimna woda
• 3 gniazdka elektryczne 230 V
• lampa oświetlająca komorę roboczą

Szerokość [mm] 1200 1500 1800
Zabudowa pod blatem Bez szafki Bez szafki Bez szafki

Szafka na cokole: szerokość 900 mm Szafka na cokole: szerokość 450+900 mm Szafka na cokole: szerokość 900+600 mm

Szafka do przechowywania kwasów i zasad, 
wentylator wbudowany, szerokość 900 mm

Szafka do przechowywania kwasów i zasad, 
wentylator wbudowany, szerokość 1200 mm

Szafka na cokole szerokość 450 mm + szafka 
do przechowywania kwasów i zasad, wentylator 

wbudowany, szerokość 1200 mm

Szafka do przechowywania odczynników lot-
nych i łatwopalnych, bez wentylatora, szerokość 

1100 mm

Szafka do przechowywania odczynników lotnych i 
łatwopalnych, bez wentylatora, szerokość 

1400 mm

Szafka do przechowywania odczynników lotnych 
i łatwopalnych, bez wentylatora, szerokość 

1400 mm

Numer katalogowy* 803-401-017* 803-401-018* 803-401-019*

W miejscu * należy dodać odpowiednią końcówkę w zależności od wybranej zabudowy pod blatem.

Bez szafki Brak końcówki
Szafka na cokole A
Szafka do przechowywania kwasów i zasad, wentylator wbudowany B
Szafka do przechowywania odczynników lotnych i łatwopalnych, bez wentylatora C

Media
• 1 x zimna woda
• 3 gniazdka elektryczne 230 V
• lampa oświetlająca komorę roboczą
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MEBLE LABORATORYJNE
Meble firmy Poll Lab charakteryzuje:
• system konstrukcji stalowej umożliwiającej łatwe poziomowanie w dwóch typach stelaży A oraz C lub konstrukcja 

metalowa samonośna, 
• ergonomia, wygoda i bezpieczeństwo pracy przez zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych,
• szeroka gama oferowanych systemów szafek w układzie: metalowe, laminowane, z płyt akrylowych, fronty szklane, stal 

nierdzewna,
• bogate wyposażenie w media, nastawki w różnych formach i z różnych materiałów,
• ponad 8 rodzajów standardowo oferowanych materiałów blatu,
• różnorodność możliwa do osiągnięcia dzięki połączeniom rozmaitych wariantów zlewów z materiałem podstawowym 

blatu,
• bezpieczeństwo gwarantowane przez zgodność z PN EN 13 150,
• dowolność konfiguracji,
• meble oprócz standardu oferowane pod wymiar.

STOŁY LABORATORYJNE FIRMY POLL LAB
Stoły laboratoryjne wyposażone w odpowiednie blaty robocze w zależności od potrzeb Klienta, przeznaczone są 
głównie do prac laboratoryjnych z substancjami agresywnymi, w pracowniach fizyko-chemicznych, mikrobiologicznych, 
instrumentalnych, zmywalnych, sterylizatorniach, pokojach spalań, pokojach przyjmowania prób itd. Są one przeznaczone 
do użytkowania w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, ogrzewanych lub klimatyzowanych.

Oferujemy następujące stoły laboratoryjne:
• przyścienne,
• wyspowe,
• stoły do mycia,
• wagowe,
• aparaturowe,
• demonstracyjne.

Typowe wymiary stołów laboratoryjnych:
Typ stołu Głębokość [mm] Szerokość [mm] Wysokość [mm]
przyścienny 600/750 900-6000 do pracy stojącej – 900

do pracy siedzącej – 750wyspowy 750/1500 1200-6000
do mycia 600-750 600-3000

W stole laboratoryjnym wyróżniamy następujące elementy:
• płytę roboczą z obrzeżem lub bez (wykonaną z materiałów zależnych od charakterystyki pracowni lub wybranych przez Klienta),
• konstrukcję nośną (szafka wraz ze stelażem),
• nadstawkę instalacyjną wyposażoną w dowolnie wybrane i skonfigurowane przez Klienta media,
• zlewki i zlewy, a także inne elementy wbudowane w płytę roboczą, takie jak: płyty grzejne, kasetony, płyty antywibracyjne itd.

Płytę roboczą, czyli blat możemy wykonać z następujących materiałów:
Laminat postforming – blaty typu „postforming” są wynikiem nowoczesnej technologii uszlachetniania powierzchni płyt wiórowych (o grubości 38 mm), o różnie 
ukształtowanych profilach i promieniach krawędzi. Powierzchnie te są łatwe do utrzymania w czystości, a ich konserwacja nie sprawia żadnych trudności. Wyrób spełnia 
normy EN 13150:2001, EN 1730:2000. Produkt jest dostępny w następujących rodzajach powierzchni: wysoki połysk, półpołysk, mat.
Żywica epoksydowa „Durcon” – blaty tego typu charakteryzują się wysoką odpornością na większość agresywnych związków chemicznych używanych w pracach laboratoryjnych. 
Blaty wykonane z żywicy epoksydowej pozostają odporne na wysokie i niskie temperatury, występujące w czasie typowych prac laboratoryjnych. Blaty „Durcon” są materiałem 
monolitycznym, jednolitym w swej strukturze, dzięki czemu zachowują idealnie spójną strukturę w całym swoim przekroju. Blaty te dostępne są w wersji z obrzeżem lub bez.
Trespa TOP LAB lub MAX RESISTANCE – blaty te są mieszanką żywic fenolitycznych, utwardzanych w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury (ok. 160°C). Grubość 
całkowita blatu wynosi 20 mm. Jego podstawowe własności użytkowe to: względnie duża odporność mechaniczna i chemiczna, długotrwałość eksploatacji oraz estetyczny 
wygląd. Dzięki temu blaty te znajdują zastosowanie we wszystkich typach laboratoriów. Blaty robocze dostępne są w wersji z obrzeżem lub bez.
Żywica poliestrowa – jest to konglomerat kwarcowo-granitowy z dodatkiem żywic poliestrowych. Blaty robocze dostępne są w wersji z obrzeżem lub bez. Są materiałem 
o dużej gładkości powierzchni. Wyróżnia je także stosunkowo duża odporność mechaniczna. 
Ceramika – lity spiek ceramiczny – blaty te posiadają wysoką gęstość, co czyni je maksymalnie wytrzymałymi i w związku z tym najodpowiedniejszymi do użytku laboratoryjnego. 
Są produkowane jedynie z zastosowaniem składników naturalnych, w skomplikowanym i czasochłonnym procesie technologicznym, z wykorzystaniem temperatur powyżej 
1200°C. Spełniają najbardziej surowe wymagania odporności chemicznej, termicznej oraz wytrzymałościowej. Materiał jest wykończony na powierzchni glazurą, której skład jest 
identyczny ze składem materiału podstawowego i w związku z tym unika się problemu złuszczania lub odpryskiwania glazury. Blaty te występują w wersjach bez podwyższonego 
obrzeża – krawędź szkliwiona, z obrzeżem ABS lub ze zintegrowanym obrzeżem ceramicznym. 
Ceramika wielkogabarytowa – jest ceramiką szkliwioną, wykonaną na podłożu drewnopodobnym (płyta wodoodporna) lub betonowym. Grubość płyt ceramicznych wynosi 
8 mm. Blaty te mogą być wykonane w technologii bez podniesionego obrzeża – wykończenie 2 mm PCV, lub z podniesionym obrzeżem, wykonanym przy pomocy kształtki 
brzegowej ryglowej. Blaty te spoinowane są fugą epoksydową.
Polipropylen – blaty wykonywane na nośniku o grubości 20 mm, jednolitym w swej strukturze, bez krawędzi podniesionej, lub blaty wykonywane metodą wtryskową firmy 
PLASTIFER ze zintegrowaną podniesioną krawędzią. Odporne na działanie związków chemicznych, jednak słabe udarowo.
Stal nierdzewna – OH18N9 z możliwością wykonania zarówno w wersji z podniesionym obrzeżem, jak i bez.

UWAGA: długość zależna od potrzeb Klienta z możliwością wykonania dowolnego wymiaru. Możliwe także wykonania specjalne, stoły rogowe (w kształcie L) i każde inne 
dostosowane „pod wymiar” pomieszczenia. 
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Wymiary
Długość 900 1200 1500
Głębokość 750 750 750
Wysokość 800 800 800

W ofercie znajdują się dwie serie w zależności od konstrukcji stelaża:
 I  seria Q-ideal (stelaż A)
Stelaże tego typu wykonane są z profili zamkniętych stalowych, malowanych farbą proszkową 
epoksydową chemoodporną. Wymiar profilu 30 x 30 x 2 mm. Stelaże te zakończone są stopkami 
z możliwością regulacji wysokości poziomu stołu w zakresie 60-80 mm. Stelaże tego typu cechują 
się doskonałą wytrzymałością na obciążenia, ciężką niejednokrotnie aparaturą laboratoryjną. Posiadają 
również dużą odporność na chwianie się podczas pracy z  takimi urządzeniami, jak wirówki czy 
wytrząsarki. Dzięki zastosowaniu stelaży serii Q-ideal możemy z powodzeniem tworzyć dowolne ciągi 
mebli laboratoryjnych z możliwością różnych ich konfiguracji oraz modyfikacji praktycznie w każdym 
momencie użytkowania. Zaletą tego typu stelaży jest również łatwość w  dostępie do instalacji 
znajdujących się poza meblem. Pozwala na to konstrukcja mebla, gdzie szafka jest jak kontener 
umieszczana w stelażu, co pozwala w dowolnym momencie na łatwy jej demontaż celem dostania 
się do instalacji znajdujących się za stołem. 

II seria Q-optimal (rama C)
Stelaże tego typu wykonane są z profili zamkniętych stalowych, malowanych farbą proszkową 
epoksydową chemoodporną. Wymiar profilu 60 x 30 x 2 mm. Stelaże te zakończone są stopkami 
z możliwością regulacji wysokości poziomu stołu w zakresie 60-80 mm. Stelaże tego typu cechują 
się dobrą wytrzymałością na obciążenia. Dzięki zastosowaniu stelaży serii Q-optimal możemy też 
konfigurować dowolne ciągi, ma ona jednak zastosowanie w pracowniach dużych, przestronnych, 
gdzie ścisła zwarta zabudowa ma mniejsze znaczenie. W tym przypadku również ich budowa zapewnia 
możliwość dostępu pod mebel, jednak dostęp do instalacji przez system szafek podwieszanych jest 
nieco trudniejszy i wymaga fachowej porady. 

STOŁY WYSPOWE
Proponowane przez nas stoły wyspowe najczęściej w dwóch wymiarach długości 3000 oraz 2400 x 1500 
mm, to rozwiązania optymalne dobrane do potrzeb klienta. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy mate-
riałów blatów oraz różnorodności stelaży – typoszereg A lub C, każdy z Państwa znajdzie tu rozwiązanie 
optymalne dla siebie. Stoły te posiadają najczęściej na jednym lub na obu końcach stanowisko zlewowe 
jedno- lub dwukomorowe. Oprócz dużych komór zlewowych o wymiarach 445 x 445 mm w standardzie 
naszych stołów oferowane są dwa lub jeden zlewik o wymiarach 295 x 145 mm na odcieki. Przy każdym 
ze zlewów wyprowadzona jest z blatu armatura laboratoryjna pokryta chemoodpornym tworzywem. 
Wykonanie stołów zgodnie z PN EN 13150 gwarantuje Państwu bezpieczną pracę ze szkodliwymi sub-
stancjami. Oprócz podstawowych mediów, każdy z oferowanych zestawów może zostać doposażony 
w dowolne media w wybranych przez Państwa miejscach. Nastawka, znajdująca się na stole, tworzona 
jest modułowo, co gwarantuje dużą dowolność w projektowaniu mebla.

STOŁY DO MYCIA
Oferowane przez nas stoły do mycia to zestawy optymalnie dobrane do Państwa potrzeb. Materiał 
blatu oraz misy zlewowej uzgadniany jest w oparciu o konsultacje z klientem w zależności od jego 
potrzeb. Konstrukcja stołu wykonana jest z kształtowników stalowych malowanych proszkowo farbą 
epoksydową chemoodporną. Stosowane profile zapewniają wysoką stabilność stołu, a możliwość ich 
wyboru – profil A lub C pełną plastyczność w komponowaniu własnego wizerunku pracowni.  Zestawy 
do mycia wyposażone są w płyty ociekowe zamontowane nad zlewem, armaturę oraz inne media. 

STOŁY WAGOWE
Nieodzownym elementem wyposażenia każdej pracowni laboratoryjnej jest stół wagowy, na którym 
powinny być umieszczane wagi analityczne. Antywibracyjność płyty stołu powoduje tłumienie 
drgań, co zapewnia wysoką dokładność przy ważeniu prób. Wykonywane przez firmę Poll Lab stoły 
posiadają obudowę wykonaną z laminatu o zagęszczonej strukturze, zabezpieczonego doklejką PCV 
o grubości 2 mm. Płyta antywibracyjna spoczywa na stelażu umieszczonym w obudowie wykona-
nej z profili stalowych zamkniętych malowanych proszkowo. Płyta antywibracyjna wykonana jest 
w standardzie z granitu, ale na życzenie Klienta może być wykonana z dowolnie wybranego innego 
kompozytu. Stoły dostępne w 3 standardach wymiaru:

Seria Q-ideal (stelaż A)

Seria Q-optimal (rama C)

Stół wyspowy

Stół do mycia 

Stół wagowy
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ZLEWY I ARMATURA

 Zlew ze stali nierdzewnej, osadzony w blacie laminowanym – laminat HPL 
(grubość 38 mm).

Zlew z ceramiki technicznej, osadzony w blacie z ceramiki wielkogabarytowej, 
wykończonej obrzeżem ceramicznym – kształtka ryglowa.

Zlew z czarnej żywicy epoksydowej, osadzony w blacie z mieszanki żywic fenolitycznych. 
Armatura z oczomyjką.

Zlew z ceramiki technicznej, osadzony w blacie z litego spieku ceramicznego. DIN 40685, 
DIN 51056

Zlew z żywicy epoksydowej, osadzony w blacie z żywicy epoksydowej. W meblach firmy Poll Lab zastosowanie mają również zlewiki (standard 300 x 150 mm), 
wykonane z ceramiki technicznej, polipropylenu lub żywicy epoksydowej.

PROJEKTOWANIE
W  naszej firmie posiadają Państwo możliwość wykonania aranżacji pomieszczeń laboratoryj-
nych wraz z doborem materiałów oraz poradą w zakresie ustawienia mebli zgodnie z PN EN 14056. 
Nasze doradztwo związane z posiadanym już doświadczeniem w tym względzie, zapewni Państwu 
zarówno pełną organizację przez ścisłą zabudowę posiadanej przestrzeni, jak i wygodę oraz ergo-
nomię w późniejszej pracy w Państwa pracowni. Wszystkie nasze dotychczasowe projekty spo-
tkały się z dużym uznaniem użytkowników, a ich fachowe wykonanie pozwoliło na bezproblemowe 
uzyskanie akredytacji wyposażanych przez nas pracowni. 

Poniżej prezentujemy typowe etapy projektowania począwszy od odręcznego szkicu wykonanego na 
podstawie wizyty naszego przedstawiciela u Klienta, aż po profesjonalną wizualizację 3D gotowego 
laboratorium.

WÓZKI LABORATORYJNE
W naszej bogatej ofercie pomyśleliśmy też o mobilności dla Państwa. Wózki laboratoryjne prezentowane 
w  naszej ofercie w  trzech standardach wymiaru, spełnią Wasze oczekiwania, a  transport próbek 
w obrębie pracowni nie będzie już uciążliwością. Wózki firmy Poll Lab charakteryzuje:
• koła z możliwością blokady w dowolnym punkcie,
• kuwety polipropylenowe łatwe do wyjęcia i wyczyszczenia (mogą służyć jako tace do przenoszenia 

prób) – dodatkowo z uchwytem,
• możliwość wykonania w całości ze stali nierdzewnej, 
• możliwość wykonania w wersji wzmocnionej do transportu ciężkich próbek (laboratoria kontroli jakości),
• koła z materiałów nie brudzących powierzchni posadzek,
• stalowa rama malowana farbą chemoodporną w technice proszkowej.
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WIZUALIZACJE NASZYCH PROJEKTÓW

KRZESŁA, HOKERY ORAZ TABORETY LABORATORYJNE
W zależności od modelu krzesła wykazują odporność na działanie słabych kwasów, zasad i promieni UV. Istnieje możliwość wyboru podstawy, która 
może być wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym, metalu malowanego proszkowo lub chromowanego metalu. W zależności od modelu, 
można konfigurować krzesła, wybierając podłokietniki, wersję wysoką czy podnóżek.

KRZESŁA LABORATORYJNE
W zależności od modelu można konfigurować krzesła, wybierając podłokietniki, wersję wysoką czy podnóżek.

KPU 01
Krzesło obrotowe, którego zakres regulacji wysokości wyno-
si 45-58 cm jest łatwe do utrzymania w czystości i odporne 
na większość laboratoryjnych roztworów kwasów i zasad. 
Wszystko to dzięki właściwościom poliuretanu antypoślizgo-
wego – materiału, z którego wykonano siedzisko i oparcie. 

KPU 02
Krzesło obrotowe, łatwe do utrzymania w czystości ze 
względu na charakterystycznie wyprofilowane siedzisko i 
oparcie wykonane z poliuretanu antypoślizgowego, który 
wykazuje znaczną odporność na działanie słabych kwa-
sów i zasad. 
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KPU 03
Krzesło, którego siedzisko i  oparcie wykonane z  poliuretanu 
w kolorze czarnym. Wykazuje dużą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne odporne na działanie słabych kwasów i  zasad, 
łatwe w dezynfekcji. 

KPU 04
Obrotowe krzesło z dużym siedziskiem i oparciem wykonanym 
z czarnego poliuretanu charakteryzującego się odpornością 
na uszkodzenia mechaniczne. Jest łatwe do utrzymania 
w czystości dzięki gładkiej odpornej na tłuszcze powierzchni.

SPU 01
Stołek, którego miękkie poliuretanowe siedzisko odporne 
jest na działanie słabych kwasów i  zasad, charakteryzuje się 
wysoką odpornością mechaniczną i  jest łatwe do utrzymania 
w czystości. 

SPU 03
Hoker, którego poliuretanowe siedzisko odporne jest na działanie 
słabych kwasów i zasad, charakteryzuje się wysoką odpornością 
mechaniczną. 

SPU 04
Hoker o  profilowanym siedzisku i  chromowanej podstawie. 
Jego miekkie, wykonane z  antypoślizgowego czarnego po-
liuretanu siedzisko, odporne na działanie słabych kwasów 
i zasad, charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.

TPU 02
Taboret o gładkiej powierzchni siedziska, które wykonano 
z miękkiego poliuretanu antypoślizgowego w kolorze czar-
nym. Jest odporny na działanie słabych kwasów i  zasad 
oraz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. 

SPU 02
Hoker warsztatowy o  profilowanym siedzisku i  podstawie 
wykonanej z  poliamidu. Jego miękkie, wykonane z  an-
typoślizgowego czarnego poliuretanu siedzisko, odporne 
na działanie słabych kwasów i  zasad, charakteryzuje się 
wysoką odpornością mechaniczną i jest łatwe do utrzymania 
w czystości. 

TABORETY
Istnieje możliwość wyboru podstawy, która może być wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym lub chromowanego metalu. Taborety 
występują w wersji standardowej i wysokiej, zależnie od modelu. Dostępne są także w wersji kolorowej.

TPU 01
Taboret laboratoryjny o  profilowanym siedzisku z  zakre-
sem regulacji 42-55 cm. Stosowany również w za-
kładach przemysłowych, jest wykonany z materiału 
odpornego na działanie słabych kwasów i zasad oraz 
charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. 

TPU 03
Taboret o profilowanym siedzisku wykonanym z miękkiego poliuretanu antypoślizgowego 
na chromowanej podstawie. Jest odporny na działanie słabych kwasów i zasad oraz 
charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną.

HOKERY
Istnieje możliwość wyboru podstawy, która może być wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym lub chromowanego metalu. Dostępne są wersje 
z podnóżkami lub bez.
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MEBLE METALOWE FIRMY POL EKO
SZAFKI PODBLATOWE

Nazwa Opis Wymiary 
S x W x G [mm] Drzwi Numer katalogowy

Szafki do stelaża 750 mm

Szafka 450-750 1DL

Szafka do stelaża typu C, 
wys. 750 mm, 

metalowa, malowana farbą 
epoksydową 

450 x 480 x 500

1, lewe 090-MP_SZ 450-750 1DL

Szafka 450-750 1DP 1, prawe 090-MP_SZ 450-750 1DP

Szafka 450-750 3S 3 szuflady 090-MP_SZ 450-750 3S

Szafka 600-750 1DL

600 x 480 x 500

1, lewe 090-MP_SZ 600-750 1DL

Szafka 600-750 1DP 1, prawe 090-MP_SZ 600-750 1DL

Szafka 600-750 3S 3 szuflady 090-MP_SZ 600-750 3S

Szafka 900-750 2D
900 x 480 x 500

2 090-MP_SZ 900-750 2D
Szafka 900-750 3S 3 szuflady 090-MP_SZ 900-750 3S
Szafka 1200-750 2D 1200 x 480 x 500 2 090-MP_SZ 1200-750 2D

Szafki do stelaża 900 mm

Szafka 450-900 1DL

Szafka do stelaża typu C, 
wys. 900 mm, 

metalowa, malowana farbą 
epoksydową, 

450 x 630 x 500

1, lewe 090-MP_SZ 450-900 1DL
Szafka 450-900 1DP 1, prawe 090-MP_SZ 450-900 1DP

Szafka 450-900 1DL1S 1 drzwi lewe, 
1 szuflada

090-MP_SZ 450-900 1DL1S

Szafka 450-900 1DP1S  1 drzwi prawe,
 1 szuflada

090-MP_SZ 450-900 1DP1S

Szafka 450-900 4S 4 szuflady 090-MP_SZ 450-900 4S
Szafka 600-900 1DL

600 x 630 x 500

1, lewe 090-MP_SZ 600-900 1DL
Szafka 600-900 1DP 1, prawe 090-MP_SZ 600-900 1DP

Szafka 600-900 1DL1S  1 drzwi lewe,
 1 szuflada

090-MP_SZ 600-900 1DL1S

Szafka 600-900 1DP1S 1 drzwi prawe,
1 szuflada

090-MP_SZ 600-900 1DP1S

Szafka 600-900 4S 4 szuflady 090-MP_SZ 600-900 4S
Szafka 900-900 2D

900 x 630 x 500

2 090-MP_SZ 900-900 2D
Szafka 900-900 2D1S 2 drzwi, 1 szuflada 090-MP_SZ 900-900 2D1S
Szafka 900-900 2D2S 2 drzwi, 2 szuflady 090-MP_SZ 900-900 2D2S
Szafka 900-900 4S 4 szuflady 090-MP_SZ 900-900 4S
Szafka oktagonalna 
1000-900 1DL

Szafka oktagonalna do 
stelaża typu C, 
wys. 900 mm, 

metalowa, malowana farbą 
epoksydową

wysokość 630

1, lewe
090-MP_SZO 1000-900 1DL

Szafka oktagonalna 
1000-900 1DP 1, prawe 090-MP_SZO 1000-900 1DP

Szafki instalacyjne do stelaża 900 mm

Szafka instalacyjna 600-
-900 1DL – podwieszana

Szafka instalacyjna do 
stelaża typu C, 
wys. 900 mm, 

metalowa, malowana farbą 
epoksydową

600 x 630 x 500
1, lewe 090-MP_SZM 600-900 1DL

Szafka instalacyjna 600-
-900 1DP – podwieszana 1, prawe 090-MP_SZM 600-900 1DP

Szafka instalacyjna 900-
-900 2D – podwieszana 900 x 630 x 500 2 090-MP_SZM 900-900 2D

Szafka instalacyjna 1200-
-900 2D – podwieszana 1200 x 630 x 500 2 090-MP_SZM 1200-900 2D
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Nazwa Opis Wymiary 
S x W x G [mm] Drzwi Numer katalogowy

Kontenery podblatowe do stelaża 750 mm

Szafka 450-750 3S 
– na kółkach (kontener)

Szafka/kontener na kółkach 
pod stelaż typu C, 

wys. 750 mm, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

450 x 480 x 500

3 szuflady 090-MP_SZK 450-750 3S

Szafka 450-750 1DL 
– na kółkach (kontener) 1, lewe 090-MP_SZK 450-750 1DL

Szafka 450-750 1DP 
– na kółkach (kontener) 1, prawe 090-MP_SZK 450-750 1DP

Szafka 600-750 3S 
– na kółkach (kontener)

600 x 480 x 500

3 szuflady 090-MP_SZK 600-750 3S

Szafka 600-750 1DL 
– na kółkach (kontener) 1, lewe 090-MP_SZK 600-750 1DL

Szafka 600-750 1DP 
– na kółkach (kontener) 1, prawe 090-MP_SZK 600-750 1DP

Kontenery podblatowe do stelaża 900 mm
Szafka 450-900 1DL 
– na kółkach (kontener)

Szafka/kontener na kółkach
 pod stelaż typu C,

 wys. 900 mm, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

 450 x 630 x 500

1, lewe 090-MP_SZK 450-900 1DL

Szafka 450-900 1DP 
– na kółkach (kontener) 1, prawe 090-MP_SZK 450-900 1DP

Szafka 450-900 1DL1S 
– na kółkach (kontener)

1 drzwi lewe,
jedna szuflada

090-MP_SZK 450-900 1DL1S

Szafka 450-900 1DP1S 
– na kółkach (kontener)

1 drzwi prawe,
jedna szuflada

090-MP_SZK 450-900 1DP1S

Szafka 450-900 4S 
– na kółkach (kontener) 4 szuflady 090-MP_SZK 450-900 4S

Szafka 600-900 1DL 
– na kółkach (kontener)

900 x 600 x 630

1, lewe 090-MP_SZK 600-900 1DL

Szafka 600-900 1DP 
– na kółkach (kontener) 1, prawe 090-MP_SZK 600-900 1DP

Szafka 600-900 1DL1S 
– na kółkach (kontener)

1 drzwi lewe,
1 szuflada

090-MP_SZK 600-900 1DL1S

Szafka 600-900 1DP1S 
– na kółkach (kontener)

1 drzwi prawe,
jedna szuflada

090-MP_SZK 600-900 1DP1S

Szafka 600-900 4S 
– na kółkach (kontener) 4 szuflady 090-MP_SZK 600-900 4S

KONTENERY PODBLATOWE

SZAFKI WISZĄCE

Nazwa Opis Wymiary S x W x G [mm] Numer katalogowy

Regały

Szafka 450-480 - wisząca, regał

Szafka wisząca – regał, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

450 x 480 x 320 090-MP_SZWR 450-480

Szafka 450-630 - wisząca, regał 450 x 630 x 320 090-MP_SZWR 450-630

Szafka 450-780 - wisząca, regał 450 x 780 x 320 090-MP_SZWR 450-780

Szafka 600-480 - wisząca, regał 600 x 480 x 320 090-MP_SZWR 600-480

Szafka 600-630 - wisząca, regał 600 x 630 x 320 090-MP_SZWR 600-630

Szafka 600-780 - wisząca, regał 600 x 780 x 320 090-MP_SZWR 600-780

Szafka 900-480 - wisząca, regał 900 x 480 x 320 090-MP_SZWR 900-480

Szafka 900-630 - wisząca, regał 900 x 630 x 320 090-MP_SZWR 900-630

Szafka 900-780 - wisząca, regał 900 x 780 x 320 090-MP_SZWR 900-780

Szafka 1200-480 - wisząca, regał 1200 x 480 x 320 090-MP_SZWR 1200-480

Szafka 1200-630 - wisząca, regał 1200 x 630 x 320 090-MP_SZWR 1200-630

Szafka 1200-780 - wisząca, regał 1200 x 780 x 320 090-MP_SZWR 1200-780
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SZAFKI WISZĄCE Z DRZWIAMI

Nazwa Opis Wymiary 
S x W x G [mm] Drzwi Numer katalogowy

Wysokość 480 mm

Szafka 450-480 1DL 
– wisząca

Szafka wisząca, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

450 x 480 x 365
1, lewostronne 090-MP_SZW 450-480 1DL

Szafka 450-480 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 450-480 1DP

Szafka 600-480 1DL 
– wisząca

600 x 480 x 365
1, lewostronne 090-MP_SZW 600-480 1DL

Szafka 600-480 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 600-480 1DP

Szafka 900-480 2D 
– wisząca 900 x 480 x 365 2 090-MP_SZW 900-480 2D

Szafka 1200-480 2D 
– wisząca 1200 x 480 x 365 2 090-MP_SZW 1200-480 2D

Szafka 1500-480 3D 
– wisząca 1500 x 480 x 365 3 090-MP_SZW 1500-480 3D

Wysokość 630 mm
Szafka 450-630 1DL 
– wisząca

Szafka wisząca, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

450 x 630 x 365
1, lewostronne 090-MP_SZW 450-630 1DL

Szafka 450-630 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 450-630 1Dp

Szafka 600-630 1DL 
– wisząca

600 x 630 x 365
1, lewostronne 090-MP_SZW 600-630 1DL

Szafka 600-630 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 600-630 1DP

Szafka 900-630 2D 
– wisząca 900 x 630 x 365 2 090-MP_SZW 900-630 2D

Szafka 1200-630 2D 
– wisząca 1200 x 630 x 365 2 090-MP_SZW 1200-630 2D

Szafka 1500-630 3D 
– wisząca 1500 x 630 x 365 3 090-MP_SZW 1500-630 3D

Wysokość 780 mm
Szafka 450-780 1DL 
– wisząca

Szafka wisząca, metalowa, 
malowana farbą epoksydową

450 x 780 x 365
1, lewostronne 090-MP_SZW 450-780 1DL

Szafka 450-780 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 450-780 1DP

Szafka 600-780 1DL 
– wisząca

600 x 780 x 365
1, lewostronnie 090-MP_SZW 600-780 1DL

Szafka 600-780 1DP 
– wisząca 1, prawostronne 090-MP_SZW 600-780 1DP

Szafka 900-780 2D 
– wisząca 900 x 780 x 365 2 090-MP_SZW 900-780 2D

Szafka 1200-780 2D 
– wisząca 1200 x 780 x 365 2 090-MP_SZW 1200-780 2D

Szafka 1500-780 3D 
– wisząca 1500 x 780 x 365 3 090-MP_SZW 1500-780 3D
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Nazwa Opis Wymiary S x W [mm] Numer katalogowy

Stelaże wysokości 750 mm

Stelaż 450-750 
- podstawowy

Stelaż typu C, metalowy, 
malowany farbą epoksydową

450 x 750 090-MP_S 450-750 P

Stelaż 450-750 
– do rozbudowy 450 do rozbudowy x 750 090-MP_S 450-750 R

Stelaż 600-750 
– podstawowy 600 x 750 MP_S 600-750 P

Stelaż 600-750 
– do rozbudowy 600 do rozbudowy x 750 MP_S 600-750 R

Stelaż 900-750 
– podstawowy 900 x 750 MP_S 900-750 P

Stelaż 900-750 
– do rozbudowy 900 do rozbudowy x 750 MP_S 900-750 R

Stelaż 1200-750 
– podstawowy 1200 x 750 MP_S 1200-750 P

Stelaż 1200-750 
– do rozbudowy 1200 do rozbudowy x 750 MP_S 1200-750 R

Stelaż 1500-750 
– podstawowy 1500 x 750 MP_S 1500-750 P

Stelaż 1500-750 
– do rozbudowy 1500 do rozbudowy x 750 MP_S 1500-750 R

Stelaże wysokości 900 mm

Stelaż 450-900 
– podstawowy

Stelaż typu C, metalowy, 
malowany farbą epoksydową

450 x 900 MP_S 450-900 P

Stelaż 450-900 
– do rozbudowy 450 do rozbudowy x 900 MP_S 450-900 R

Stelaż 600-900 
- podstawowy 600 x 900 MP_S 600-900 P

Stelaż 600-900 
– do rozbudowy 600 do rozbudowy x 900 MP_S 600-900 R

Stelaż 900-900 
– podstawowy 900 x 900 MP_S 900-900 P

Stelaż 900-900 
– do rozbudowy 900 do rozbudowy x 900 MP_S 900-900 R

Stelaż 1200-900 
– podstawowy 1200 x 900 MP_S 1200-900 P

Stelaż 1200-900 
– do rozbudowy 1200 do rozbudowy x 900 MP_S 1200-900 R

Stelaż 1500-900 
– podstawowy 1500 x 900

MP_S 1500-900 P

Stelaż 1500-900 
– do rozbudowy 1500 do rozbudowy x 900 MP_S 1500-900 R

Stelaż oktagonalny 900 
– do rozbudowy - MP_SO 900 R

STELAŻE

Firma Pol Eko oferuje również nadstawki – oferta na zapytanie.
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OCZOMYJKI I NATRYSKI BEZPIECZEŃSTWA 
OCZOMYJKI
Oczomyjki umożliwiają przemywanie obu oczu jednocześnie dwoma strumieniami wody.
Strumień wody wypływający z głowic natryskowych jest jednocześnie obfity i delikatny, 
gwarantujący doskonałe zmycie i wypłukanie oczu. Na głowicach natryskowych umieszczone 
są kapturki chroniące przed zanieczyszczeniami z zewnątrz: pyłem i kurzem. W głowicach 
znajdują się filtry zatrzymujące zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej. Oczomyjki firmy 
Carlos Arboles posiadają przyłącze ½’’. 

Oczomyjka serii 2008
Serię 2008 charakteryzuje:
• oczomyjka nie wymaga podłączenia do instalacji wodociągowej, co pozwala na zamontowanie jej 

w dowolnym miejscu,
• w  oczomyjce znajdują się dwie butelki zawierające sterylny, buforowany chlorek sodu lub roztwór 

 boranowy,
• oczomyjka uruchamiana jest jednym ruchem ręki przez pociągnięcie za uchwyt (opuszczenie pokrywy 

powoduje automatyczne otwarcie butelek, a rozpylony płyn tworzy mgłę,
• zawartość butelki wystarcza na 15 minut przemywania.

Model Numer katalogowy
Oczomyjka 2008 (w komplecie 2 butelki) 399-0011
Butelka z roztworem chlorku sodu 399-002
Butelka z roztworem boranowym 399-003

Oczomyjki montowane na ścianie

2210* Oczomyjka z umywalką z tworzywa 399-2210
2230* Oczomyjka z wężem 399-2230
3510 Oczomyjka bez umywalki 399-3510

* Modele dostępne również z umywalką ze stali nierdzewnej.

Oczomyjki wolnostojące (montowane do podłogi)

2220* Oczomyjka z umywalką z tworzywa 399-2220
2240* Oczomyjka z wężem 399-2240
2710* Oczomyjka z pedałem do uruchamiania natrysków 399-2710

* Modele dostępne również z umywalką ze stali nierdzewnej.

Oczomyjka 2008

2210 2230

2220

2710

2215 SS
3610

2212

Oczomyjki montowane na blacie

2212* Oczomyjka z umywalką z tworzywa 399-2212
2215* Oczomyjka z umywalką wbudowaną w blat 399-2215
3500 Oczomyjka bez umywalki 399-2710

3610
Oczomyjka obrotowa bez umywalki (otwarcie zaworu poprzez 

naciśnięcie klapki)
399-3610

3620
Oczomyjka obrotowa bez umywalki (otwarcie zaworu poprzez 

obrót ramienia oczomyjki)
399-3620

* Modele dostępne również z umywalką ze stali nierdzewnej.
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PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA
Prysznice bezpieczeństwa przeznaczone są do spłukiwania całego ciała. Należy je instalować wszędzie tam, gdzie występują duże ilości szkodliwych substancji, np. w miejscach 
produkcji, przeładunku i magazynowania chemikaliów oraz gdy substancje żrące występują w instalacjach lub zbiornikach pod ciśnieniem i wyciek nawet małej ilości może 
spowodować oblanie całego ciała. Wymagany wypływ wody dla pryszniców wynosi 114 l/min. Czasza prysznicowa ma średnicę 25 cm.

Mocowanie poziomo 
do ściany pionowo do sufitu do podłogi

 (wolnostojące)

nad drzwiami (cięgło do uruchamiania 
znajduje się poza światłem drzwi – 

dostępna również wersja lewostronna 1142)
Model 1110 1100 1120 1141
Numer katalogowy 399-1110 399-1100 399-1120 399-1141

1120

1100

URZĄDZENIA DO ODKAŻANIA
Urządzenia do odkażania stosowane są tam, gdzie poszkodowani potrzebują natychmiastowego spłukania całego ciała lub 
ugaszenia płonącej odzieży. Natryski uruchamiane są automatycznie pod ciężarem osoby wchodzącej na platformę. Po zejściu 
z platformy zawór sprężynowy zamyka dopływ wody. Barierka wokół platformy ułatwia poszkodowanemu utrzymanie 
równowagi i zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem natrysków.

Model 4710 4810
Sposób spłukiwania 1 czasza prysznicowa 14 dysz obmywających
Numer katalogowy 399-4710 399-4810

ZESTAWY KOMBINOWANE
Zestawy kombinowane łączą funkcję natrysku i oczomyjki. Ich zaletą jet podłączenie do instalacji wodociągowej w jednym 
miejscu.

Mocowanie do podłogi 
(wolnostojące)

nad drzwiami 
(myjka z lewej strony*) poziomo do ściany podtynkowe

Model 4260 4220 4250 4802 4852 4280 4285 4275
oczomyjka 

bez umywalki
oczomyjka 

z umywalką
uruchamiane za 
pomocą pedału

oczomyjka 
bez umywalki

oczomyjka 
z umywalką

oczomyjka 
bez umywalki

oczomyjka 
z umywalką

-

Numer katalogowy 399-4260 399-4220 399-4250 399-4802 399-4852 399-4280 399-4285 399-4275
* Dostępne również modele z myjką po prawej stronie.
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4285

4220

4802

5001

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA 
SZAFY NA CHEMIKALIA FIRMY POLL LAB
Szafy na chemikalia wykonane są w całości z tworzywa odpornego chemicznie, materiału niekorodującego, zapewniającego 
długą żywotność w starciu z ostrymi przechowywanymi w niej substancjami. Szafy firmy Poll Lab charakteryzuje:
• system drzwi otwieranych niezależnie z podziałem na kwasy i zasady,
• prowadnice wykonane w całości z polipropylenu,
• kuwety wykonane z polipropylenu z bokadą wysuwu,
• własny boczny kanał wentylacyjny,
• wyposażenie w wentylator w opcji lub z możliwością podłączenia do istniejącej instalacji u Klienta,
• bezpieczne elementy zewnętrzne również z tworzywa,
• profil kuwety zabezpieczający przed wylaniem się substancji,
• zgodność z PN-EN 14727.

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA FIRMY KÖTTERMANN
Oferta firmy Köttermann obejmuje:
• szafy bezpieczeństwa wg EN 14470-1 do przechowywania substancji łatwopalnych,
• szafy na kwasy i zasady,
• szafy na odczynniki chemiczne,
• szafy na butle gazowe,

Szafy bezpieczeństwa charakteryzuje:
• wykonanie ze stali ocynkowanej, powlekane proszkowo lakierem epoksydowym w kolorze jasnoszarym lub żółtym – 

bezpieczeństwa,
• odporność ogniowa – 90 minut (certyfikat zgodnie z EB 14470-1),
• praktyczne wysuwane półki-kuwety, 
• wyposażenie standardowe obejmujące: lekko chodzący zabezpieczony przed korozją mechanizm zamykania drzwi, 

regulacja wysokości, przyłącze uziemiające, zamki, 
• dostępne drzwi skrzydłowe lub składane,
• szafy z opcją ErgoPlus.

Szafy bezpieczeństwa Köttermann mogą w razie pożaru uratować życie. Jeśli temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 
50 stopni, drzwi szafy zamykają się samoczynnie. Izolująca konstrukcja szafy typu „sandwicz” chroni przechowywane 
substancje niebezpieczne przed gorącem i ogniem. Pracownikom pozostanie wystarczająco dużo czasu na ewakuację. 

Wysokie szafy bezpieczeństwa to klasyczne rozwiązanie laboratoryjne. Oferowane są w wersjach z drzwiami skrzydłowymi 
lub łamanymi. Dostępne są szerokości 600, 900 oraz 1200 mm. Z kolei niskie szafki bezpieczeństwa mogą być wykorzystane 
jako zabudowa np. pod dygestoriami. Umożliwiają one ergonomiczny dostęp do łatwopalnych rozpuszczalników 
bezpośrednio na stanowisku roboczym. Dostępne są szerokości 600, 890, 110, 1400 mm. 
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Szafy bezpieczeństwa wysokie (1968 mm) Numer
katalogowy

Szafa o szerokości 600 mm, drzwi skrzydłowe lewe, 3 półki, 1 wanienka 803-371-001
Szafa o szerokości 600 mm, drzwi skrzydłowe prawe, 3 półki, 1 wanienka 803-371-002
Szafa o szerkości 900 mm, drzwi skrzydłowe, 3 półki, 1 wanienka 803-371-040
Szafa dwudrzwiowa o szerokości 1200 mm, drzwi skrzydłowe, 3 półki, 1 wanienka 803-371-003
Szafa o szerokości 600 mm, drzwi łamane lewe (wersja ErgoPlus), 3 półki, 1 wanienka 803-371-004
Szafa o szerokości 600 mm, drzwi łamane prawe (wersja ErgoPlus), 3 półki, 1 wanienka 803-371-005
Szafa dwudrzwiowa o szerokości 1200 mm, drzwi łamane (wersja ErgoPlus), 3 półki, 1 wanienka 803-371-006
Szafa o szerokości 600 mm, drzwi łamane lewe (wersja ErgoPlus) 803-371-007
Szafa o szerokości 600 mm, drzwi łamane prawe (wersja ErgoPlus) 803-371-008
Szafa dwudrzwiowa o szerokości 1200 mm, drzwi łamane (wersja ErgoPlus) 803-371-009

Szafy bezpieczeństwa niskie (690 mm) Numer  katalogowy
Szafka szerokości 600 mm, 1 kontener 803-371-010
Szafka szerokości 890 mm, 1 kontener 803-371-011
Szafka o szerokości 1100 mm, dwudrzwiowa, 1 wanienka 803-371-012
Szafka o szerokości 1100 mm, pojedyncze drzwi lewe, 1 kontener, 1 wanienka 803-371-013
Szafka o szerokości 1100 mm, drzwi dwuskrzydłowe, 2 kontenery 803-371-014
Szafka o szerokości 1100 mm, 1 kontener 803-371-015
Szafka o szerokości 1400 mm, dwudrzwiowa, 1 kontener, 1 wanienka 803-371-016
Szafka o szerokości 1400 mm, 2 kontenery 803-371-017

SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z OPCJĄ ERGOPLUS
ErgoPlus – to nowej generacji szafy bezpieczeństwa. Szafy ErgoPlus dostępne zarówno z  drzwiami skrzydłowymi, jak 
i harmonijkowymi otwiera się jednym pociągnięciem ręki. Szafa zamyka się automatycznie po upływie określonego czasu. Innowacyjna 
mechanika drzwi obsługiwana za pomocą jednej ręki otwiera obie połowy drzwi: doskonała ergonomia z uwagi na swobodny 
dostęp do całej zawartości szafy. Mechanizm utrzymujący drzwi w stałej pozycji wraz z termomechanicznym systemem automatycznie 
zamyka drzwi w razie pożaru. Dostępne szerokości 600, 900, 1200 mm. Dowolona ilość półek. Najniższy poziom tworzy korytko 
z wkładem z blachy perforowanej. 

SZAFY NA KWASY I ZASADY
Szafy na kwasy i zasady charakteryzuje:
• dostępność w wersji szafy wysokiej lub szafki stojącej,
• bezpieczne, oddzielne przechowywanie kwasów i zasad,
• odporność nawet na agresywne środki chemiczne,
• wodoszczelne, spawane, wysuwane półki-kuwety, z możliwością obciążenia do 30 kg,
• wykonanie z masywnego polipropylenu w kolorze popielatym RAL 7035,
• szafy stale wentylowane, odprowadzają szkodliwe opary,
• wysokość szaf niskich – 720 mm, wysokich – 1920 mm,
• wentylator wbudowany (opcja) – promieniowy, 2600 U/min; 230 V/50 Hz; PPS; z optycznym sygnalizatorem funkcji.

Szafy na kwasy i zasady Numer katalogowy
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, dwudrzwiowa (L), 4 kuwety, wentylator 803-377-001
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, dwudrzwiowa (P), 4 kuwety, wentylator 803-377-002
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, dwudrzwiowa (L), 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-003
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, dwudrzwiowa (P), 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-004
Szafka niska o szerokości 600 mm, drzwi jednoskrzydłowe lewe, 2 kuwety, bez wentylatora 803-377-005
Szafka niska o szerokości 600 mm, drzwi jednoskrzydłowe prawe, 2 kuwety, bez wentylatora 803-377-006
Szafka niska o szerokości 900 mm, dwudrzwiowa, 3 kuwety, z wentylatorem 803-377-007
Szafka niska o szerokości 900 mm, dwudrzwiowa, 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-008
Szafka niska o szerokości 1100 mm, dwudrzwiowa, 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-009
Szafka niska o szerokości 1200 mm, dwudrzwiowa, 3 kuwety, z wentylatorem 803-377-010
Szafka niska o szerokości 1200 mm, dwudrzwiowa, 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-011
Szafka niska o szerokości 1400 mm, dwudrzwiowa, 4 kuwety, bez wentylatora 803-377-012

Wyposażenie opcjonalne:

Do szafek z kontenerami Do szaf z drzwiami skrzydłowymi
• wkładka perforowana, stal pokryta proszkowo lakierem 

epoksydowym
• wanienka, polipropylen
• dodatkowy poziom, stal pokryta proszkowo

• automatyczny mechanizm utrzymujący drzwi w stałej pozycji
• półki 
• wanienka zbiorcza
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SZAFY NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE
Przeznaczone są do przechowywania substancji drażniących, trujących, niebezpiecznych dla środowiska 
oraz silnych utleniaczy. Nie nadają się do przechowywania substancji palnych. 

Szafy na odczynniki charakteryzuje:
• szafa stalowa, drzwi dwuwarstwowe z izolacją tłumiącą dźwięk,
• zamek uniemożliwiający dostęp do trucizn,
• wentylator wbudowany (opcja) – promieniowy, 2600 U/min; 230 V/50 Hz; PPS; z optycznym sygnalizatorem funkcji,
• półki lub wysuwane pojemniki,
• szafka ze zintegrowaną szafką na substancje trujące (opcja).

Szafy na odczynniki chemiczne Numer katalogowy
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, drzwi pojedyncze (P), 3 półki, wentylator 803-375-001
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, drzwi pojedyncze (P), 3 półki, bez wentylatora 803-375-002
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, drzwi pojedyncze (L), 3 półki, wentylator 803-375-003
Szafa wysoka o szerokości 600 mm, drzwi pojedyncze (L), 3 półki, wentylator 803-375-004
Szafa wysoka o szerokości 900 mm, dwudrzwiowa, 3 półki, wentylator 803-375-005
Szafa wysoka o szerokości 900 mm, dwudrzwiowa, 3 półki, bez wentylatora 803-375-006
Szafa wysoka o szerokości 1200 mm, dwudrzwiowa, 3 półki, wentylator 803-375-007
Szafa wysoka o szerokości 1200 mm, dwudrzwiowa, 3 półki, wentylator 803-375-008
Szafka niska o szerokości 900 m, dwudrzwiowa, 1 półka, bez wentylatora 803-375-009
Szafka na trucizny o szerokości 350 mm, drzwi pojedyncze (P), bez wentylatora 803-379-005

SZAFY NA BUTLE GAZOWE
Szafy na butle gazowe ochraniają pracownika przed pożarem oraz dają poczucie bezpieczeństwa przy 
pracy z gazami. 
Konstrukcja warstwowa zabezpiecza butle przed przegrzaniem i ogniem. 

Szafy na butle gazowe charakteryzuje:
• odporność ogniowa 30 minut,
• przepusty do przewodów gazowych,
• szafy są zgodne z DIN 12925 wykonanie ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze popielatym lub 

żółtym – bezpieczeństwa,
• wyposażenie standardowe obejmujące: szyny do zamocowania armatury, drzwi zamykane na zamek, uziemienie.

Szafy na butle Numer katalogowy
Szafa na butle o szerokości 600 mm, drzwi jednoskrzydłowe (L) 803-373-001
Szafa na butle o szerokości 600 mm, drzwi jednoskrzydłowe (P) 803-373-002
Szafa na butle o szerokości 900 mm, drzwi dwuskrzydłowe 803-373-003
Szafa na butle o szerokości 1200 mm, drzwi dwuskrzydłowe 803-373-004
Szafa na butle o szerokości 1400 mm, drzwi dwuskrzydłowe 803-373-005
Stojak na butle do zawieszania z boku 803-379-001
Złącze śrubowe Ermeto 803-379-002

KOMORY LAMINARNE
KOMORY DO PCR SERII MINI FLOW TYP FLV/PCR
Komory te charakteryzuje pionowy przepływ powietrza. Oczyszczone na filtrze HEPA powietrze wydmuchiwane jest przez otwór frontowy 
w kierunku operatora, co zapewnia maksymalną ochronę produktu, lecz nie zapewnia ochrony operatora. 

Serię charakteryzuje:
• konstrukcja ze stali malowanej proszkowo epoksydem,
• blat ze stali nierdzewnej AISI 304 z dwóch wyjmowanych paneli,
• tacka stalowa na skropliny,
• króciec o średnicy 150 mm do podłączenia wylotu powietrza,
• frontowe okno ze szkła hartowanego podnoszone ręcznie do kąta 180°,
• wentylator elektryczny, 
• mikroprocesorowy sterownik elektroniczny z klawiaturą,
• wyświetlacz LED,
• manualna regulacja przepływu powietrza z klawiatury,
• licznik godzin pracy lampy UV, automatyczny wyłącznik lampy UV,
• licznik godzin pracy komory,
• wizualny alarm czasu pracy filtrów,
• lampa UV 15 W,
• filtr HEPA o wydajności >99,995% MPPS,
• prefiltr usuwanego powietrza na wylocie,
• komora produkowana zgodnie z CEI 66.5; CEI 62.25; UNI-CIG, ISO 5.

Mini Flow
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Poziom hałasu [dBA]  <58 
Zasilanie [V]  230/50 Hz
Moc [W] 250
Oświetlenie komory roboczej > 700 lux, lampa fuorescencyjna 13 W
Wymiary zewn./wewn. S x G x W [mm]  800 x 580 x 940/795 x 500 x 540
Filtry HEPA – wydajność [%] MPPS > 99,995 
Numer katalogowy 118-K.1080PCR

Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne
• perforowany blat
• promieniowe wentylatory silnikowe
• lampa fluorescencyjna
• lampa UV
• filtr HEPA
• kabel zasilający

• statyw
• przyłącze gazu
• przyłącze próżni
• elektrozawór gazu
• gniazdko elektryczne wewnętrzne
• dodatkowe lampy UV

KOMORA DO PCR SERII GP FLOW PLUS PCR
GP FLOW Plus PCR to bardzo prosta w budowie, małej wielkości komora laminarna do PCR. Została ona zaprojektowana z myślą 
o niewielkich laboratoriach do ochrony produktów przed zanieczyszczonym powietrzem. GP FLOW Plus PCR umożliwia usunięcie 
substancji zanieczyszczających, które są emitowane podczas prac analitycznych w komorze. W tym modelu powietrze po przejściu 
przez filtr HEPA wpływa czyste od góry do komory roboczej, a następnie 80% przepływu powietrza jest czołowo wydmuchiwane 
w  kierunku użytkownika, podczas gdy pozostałe 20% przepływa przez perforowany blat i  przez tylną ścianę wyciągane jest 
z powrotem na filtr HEPA. Na cyfrowym wyświetlaczu widoczna jest prędkość przepływu laminarnego w m/s w czasie rzeczywistym.

UWAGA: Nie jest to komora Biohazard, ale jednak komora klasy II z pionowym przepływem laminarnym. Chroni produkt, 
lecz nie chroni użytkownika. 

Do ochrony użytkownika proponujemy komory Biohazard typ BIO ACTIVA VE.
Serię charakteryzuje:
• konstrukcja z walcowanej na zimno stali nierdzewnej malowanej proszkowo epoksydem,
• blat złożony z 2 łatwo wyjmowanych paneli z perforowanej stali nierdzewnej INOX AISI 304,
• boczne ścianki ze szkła, 
• frontowe okno ze szkła hartowanego (opuszczane manualnie),
• 2 promieniowe wentylatory z automatyczną regulacją,
• sterownik mikroprocesorów,
• poliwęglanowa miękka klawiatura,
• elektroniczny cyfrowy licznik czasu pracy komory i lampy UV,
• wizualne i dźwiękowe alarmy filtra oraz lampy,
• zgodność z ISO 5, CEI 66,5, CEI 62,25, UNI-CIG, EN 1822.

Poziom hałasu [dBA]  <58 
Zasilanie i moc  220/240 V, 50 Hz; 70 W
Prędkość powietrza [m/s] 0,4
Oświetlenie komory roboczej > 700 lux , lampa fuorescencyjna 13 W
Wymiary zewn./wewn. S x G x W [mm]  700 x 550 x 700/690 x 500 x 400
Waga [kg] 50
Filtry HEPA – wydajność [%] MPPS > 99,995 
Numer katalogowy 118-K.1000PCR

Wyposażenie standardowe Wyposażenie opcjonalne
• perforowany blat
• promieniowe wentylatory silnikowe
• lampa fluorescencyjna
• lampa UV
• filtr HEPA
• kabel zasilający

• statyw
• przyłącze gazu
• przyłącze próżni
• elektrozawór gazu
• gniazdko elektryczne wewnętrzne
• dodatkowe lampy UV

KOMORY DO PRACY STERYLNEJ SERII UV 
Zastosowanie: do działań z materiałem DNA/RNA, wirusami, bakteriami, drożdżami.

Serię charakteryzuje:
• rama metalowa, ściany ze szkła, pleksiglasu (ALTUGLAS EX) lub stalowe – zależnie od modelu,
• blat roboczy ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo lakierem odpornym na chemikalia – zależnie od modelu, 
• zegar cyfrowy sterujący czasem naświetlania promieniami UV,
• automatyczne wyłączenie lampy UV przy otwarciu okna frontowego, 
• otwarta lampa UV dezynfekuje całą objętość komory roboczej w 15-30 min – dodatkowo biała lampa zapewnia oświetlenie 

komory roboczej, stwarzając dogodne warunki do pracy,
• dwa wentylatory z filtrami pyłowymi wymuszające cyrkulację powietrza i ciągłą dekontaminację UV w przestrzeni roboczej,
• wentylatory zwiększają znacznie gęstość promieniowania UV, gwarantując maksymalnie aseptyczne warunki w komorze.

GP Flow PCR

UVC-T-AR
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ŁĄCZY NAS CHEMIA...

UVC/T-AR UVC/T-M-AR UVT-B-AR UVT-S-AR
Lampa UV [W] 25 2x30
Typ promieniowania ultrafiolet, wolny od ozonu
Cyfrwy timer 0-24 H lub praca ciągła

Recyrkulacja UV 25W (wydajność > 99%/h)
30W (wydajność > 

99%/h)
Lampa dzienna [W] 15 30
Materiał ścian/grubość 
ścian [mm] Pleksiglas/4 Szkło Euroglass/4

Stal pokryta prosz-
kowo lakierem/2

Szkło Euroglass / 4

Przezroczystość [%] 99,9 95
Ochrona UV [%] 99,9 96

Materiał blatu roboczego Stal pokryta 
proszkowo lakierem

Stal nierdzewna

Wymiary blatu roboczego 
[mm] 480 x 645 1200 x 520

Zasilanie 230 V, 50 Hz, 250 VA 230 V 0 Hz,300 VA
Moc [W] 95 150
Wymiary zewn. [mm] 690 x 555 x 555 1245 x 585 x 585
Waga netto [kg] 26 32 35 58
Numer katalogowy 582-UVC/T-AR 582-UVC/T-M-AR 582-UVT-B-AR 582-UVT-S-AR

Wyposażenie opcjonalne
Opis Numer katalogowy
Stolik T-4 do komór szerokości 690 mm 582-T-4
Stolik T-4L d komór szerokości 1245 mm 582-T-4L

KOMORA BIO ACTIVA VE 
Komora bezpieczeństwa przed zagrożeniami biologicznymi (BIOHAZARD) z  obszarem roboczym chronionym 
pionowym, laminarnym przepływem powietrza. Komora ta nadaje się do prac z patogenami o niskim do średniego 
stopniu zagrożenia biologicznego, z wyłączeniem substancji toksycznych, żrących lub radioaktywnych. Dopuszcza się 
w komorze pracę z patogenami skatalogowanymi przez CDC jako klasa II na 1 i 2 poziomie zagrożenia, oraz te na 3 
poziomie zagrożenia (jeśli komora jest w laboratorium o najwyższym stopniu ochrony).

Serię charakteryzuje:
• perforowany blat roboczy podzielony na 4 części,
• automatyczna regulacja prędkości przepływu laminarnego oraz prędkości wylotowej,
• wizualna inspekcja skuteczności działania kurtyny powietrznej i przepływu laminarnego,
• przyciska awaryjny na panelu sterowania,
• szeroki wybór opcjonalnych podłączeń mediów,
• taca na rozlane płyny,
• elektryczny przesuw szyby przedniej,
• zgodność z UNI-EN 12469, CEI 66.5, EN 1822, UNI-CIG, ( model PLUS dodatkowo – BSI 5726, DIN 12950).

STANDARD PLUS
Poziom hałasu [dBA] <60 
Przepływ powietrza wylotowego [m3/h] 400
Zasilanie [V] 230, 50Hz
Moc [kW] 0,47 0,66
Lampy fluorescencyjne 1 2
Oświetlenie komory roboczej > 800 lux 

Wymiary zewn./wewn. 
S x G x W [mm]

model 90 985 x 795 x 1450/885 x 570 x 635
model 120 1285 x 795 x 1450/1185 x 570635
model 150 1465 x 795 x 1315/1400 x 690 x 640
model 180 1890 x 795 x 1450/1790 x 570 x 635

Waga brutto/netto [kg]

model 90 230/200
model 120 260/230
model 150 330/255
model 180 390/290

Filtry HEPA – wydajność [%] MPPS > 99,995 > 99,999

Numer katalogowy

model 90 118-K.6009S_VE 118-K.6009P_VE
model 120 118-K.6012S_VE 118-K.6012P_VE
model 150 118-K.6015S_VE 118-K.6015P_VE
model 180 118-K.6018S_VE 118-K.6018P_VE

Dostępne są również modele z boczną szybą – BIO ACTIVA ONE:

Numer katalogowy

model 90 - 118-K.6009_BO
model 120 - 118-K.6012_BO
model 150 - 118-K.6015_BO
model 180 - 118-K.6018_BO

Bio Activa VE

UVCT-M-AR

Bio Activa One




