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A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kí ná l lá-

boráto riumi, oktátá si e s ipári  teru leten. Telepített és mobil megoldásaink szá m-

tálán szolgá ltátá st tesznek leheto ve , figyelembe ve ve áz á llándo án vá ltozo  szábvá -

nyokát, hogy á ve geredme ny egy biztonsá gos, rugálmás e s eszte tikus munkáhely 

legyen. Laborberendezések piácá n á szinte egyedu lá llo , 2-to l áká r 10 e ves ido tár-

támig vá llált gáránciáido  á biztosí te k, hogy minden á ltálunk telepí tett laborbútor-

ná l á to ke letes megoldá srá to rekedu nk.  

JÖVŐT  ÉPÍTÜNK A   FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN 



A LABORATÓRIUM BÚTORZAT  szu kse ges o sz-

szetevo it mutátjuk be á kátálo gusbán , mely ter-

me szetesen inká bb csák szemle ltete s, hisz min-

den helyszí ni ádottsá g, munkáfolyámát, elo í rá s 

má s e s má s.  Munkátá rsunk ke szse ggel fog ren-

delkeze sre á llni jáváslátáivál e s e szreve teleivel, 

hogy ko zo sen tálá ljuk meg á sikeresen mu ko do  

biztonsá gos e s eszte tikus megoldá sokát, legyen 

áz bármely területet kiszolgáló laborbútor. 

LABORBÚTOR KIALAKI TA SAINK szinte ve gtelen szí n e s formává lászte kbán ke -

szu lhetnek. A legelterjedtebb be zs- szu rke-fehe r bu torvá zhoz á RAL szí nská lá szin-

te válámennyi szí ne vá lásztháto , ugyánu gy, mint á áz elektrosztátikus porfestett 

fe mvá záinkhoz . A ko nnyebb vizuálizá cio  e rdeke ben áz egyik legkorszeru bb szoft-

ver segí tse ge vel válo sá ghu  szá mí to ge pes lá tvá nytervet ke szí tu nk á leendo  helyise g-

bo l, illetve bu torzátro l. 



A láboráto rium berendeze se ne l á munkáfelu leten ve gzett teve kenyse g 

e s á megfelelo  mennyise gu , ideá lisán á tgondolt bútorelemek egymá st 

kiege szí tve já rulnák hozzá  áz ideá lis munkáko rnyezet kiálákí tá sá hoz.  

A ku lo nbo zo  kivitelu  bútorelemek álso -felso , illetve  tá rolá srá kiálákí -

tott mágás elemek sze les kí ná látá bo l ko nnyen kivá lásztháto  áz ideá lis 

laborberendezés.  

Mind á honlápon mind á kátálo gusbán szereplo  elemek, kiálákí tá sok, 

felhászná lt o sszetevo k felsorolá sá vál szá nde kosán nem to rekedtu nk á 

teljesse gre, hiszen válljuk, hogy elo re megtervezett sáblonokkál nem 

lehet egy jo vo beli laboratórium bútor to ke letes kiálákí tá sá t megter-

vezni. A helyszí nt e s áz ige nyeket felme rve á szeme lyes táná csádá s ál-

kálmá vál á gázdásá gossá g-ke nyelem-eszte tikum há rmásá bo l (á biz-

tonsá g e s áz elo í rá sok figyelembe ve tele mellett) igyekszu nk á legideá -

lisább do nte s meghozátálá bán segí tse get nyu jtáni.       

A laboratórium bútor tálá n legko ltse gesebb re sze t kitevo  munkafe-

lület helyes kivá lásztá sá szá mtálán ige ny figyelembe ve tele mellett 

keru l kivá lásztá srá, szem elo tt tártvá áz esetleges ko ltse gkí me lo  meg-

oldá sokát. A láboráto riumbán mu ko do  teve kenyse g egyik elso  megá l-

lápí tá sá, áz á llo  e s u lo -munkáhelyek szá má nák illetve kiálákí tá sá nák 

meghátá rozá sá, melyhez práktikus laborszék kí ná látunk segí t á vá -

lásztá sbán.    

Fémvázas kiálákí tá sáink nem csák á megero sí tett kivitel esetleges 

szu kse gesse ge, hánem á go rgo s elemekkel ellá tott rugálmás megoldá s 

is lehet á megfelelo  vá lásztá s.  



A tá blá zát á leggyákoribb kiálákí tá sokát tártálmázzá, melyekto l  terme szetesen mind me ret-
ben, mint szí nben e s  formá bán el lehet te rni, á felhászná lá si teru let ige nyeihez igázodvá.  

Laborbútor elemek 



 

 

Mérlegasztal hármas rezgéscsillapítással 

Szélesség 600 800 900 1000 

cikkszám MA600 MA800 MA900 MA1000 

MÉRLEGASZTALOK  
Az igazán precíz mérési eredményekhez. Analitikai mér-

leg és egyéb mérőeszközök elhelyezéséhez, a zavaró rez-

gések kiszűrésében segít. 

Hegesztett acél vázszerkezet , 40x40 cm-es 2900kg /m3 

sűrűségű gránit-tömbbel, gumi-parafa rezgéselnyelő 

betétekkel. A lábazat és a kőtartó keret is külön víz-

szintezhető HPL munkafelülettel, aszimmetrikus kivi-

telben Szürke vagy fehér elektrosztatikus porfestett. 

Általános magasság/mélység 900/600 



 
  

Melamin munkalap 
A legkedvezőbb árfekvésű munkalap. 
Dekoratív megjelenés, széles szín és formaválaszték 
Vegyi, hő és fizikai hatásokkal szemben közepes ellenállóságú. 
Erős vegyszeres igénybevétel esetében nem ajánlott. Műszerek, 
készülékek alá és papírmunkát igénylő feladatokhoz javasolt 

 
  

Trespa Toplab / Max resistance Ellenáll a legtöbb agresszív sav-
nak és bázisnak; szerves és szervetlen oldószereknek. Ajánlott bi-
ológiai laborokban és klinikai környezetben, leggyakoribb vegy-
szerálló munkalap. Sima, pórusmentes felületén baktériumok, 
gombák nem tudnak megtelepedni. Különösen ellenálló a ned-
vességgel szemben. A legkedvezőbb ár-felhasználhatóságú mun-
kalap  laboratóriumi bútorhoz ,mint sokrétűségi arányú felület. 

 
  

Polipropilén Legfőbb előnye az illesztésmentes kialakítás, a leg-
esztétikusabb saválló munkalap. Kiváló kémiai ellenállóságú, 
könnyen, egyszerűen karbantartható. Hátrányok: közepes ke-
ménységű, így a hővel, fizikai hatásokkal szemben kevésbé ellen-
álló. Főleg vizes, vegyszeres munkahelyekre ajánlott laboratórium 
bútor -megoldás .Peremmel, vagy anélkül is rendelhető.  

 
  

Ipari csempe Előnyök: nagyon magas kémiai ellenállóképesség. 
Nem alkalmas: HF használata esetében.                                         
Hátrányok: Egységes, sima felület nem hozható létre, így a tisztít-
hatósága  nehezebb.                                                                              
Alkalmazás: minden olyan helyen ahol a fő szempont a kémiai el-
lenálló képesség. 

 
  

Műszaki kerámia Nagyon magas kémiai ellenállással bír                                            
Kiváló mechanikai stabilitás és az egyszerű karbantartás jellemzi. 
Hátránya viszonylag magas árfekvése. 

Olyan munkafelületekhez javasolt, ahol fontos a kiemelkedően 
magas kémiai ellenállóság és mechanikai stabilitás . 

Munkalapok, munkafelületek speciális igényekre 



 
 
  

Rozsdamentes acél 

Hőálló, néhány kivételtől eltekintve vegyszerálló és illesztés-
mentesen kialakítható. 

Igény esetén peremes kialakítás lehetséges. Alkalmazási javaslat: 
gyógyszertárak, patológia, biológiai, és mikrobiológiai laboratóriu-
mok és radioaktív környezetben.  

 
  

Üveglapos felület 
Előnyök: Magas kémiai ellenálló képesség, egyszerű karbantartás 
és dekoratív küllem. 

Hátránya az üveglapok korlátozott maximális mérete, így hosszú 
munkafelület esetében illesztést igényel  

Munkalapok, munkafelületek speciális igényekre 

Szerelvények- Mosogatók 

Mosogatótípusok laboratóriumba Ipári, oktátá si, láboráto riumi ko rnyezetben á 

há rom leggyákoribb mosogáto tí pus á polipropile n, rozsdámentes, illetve kerá miá. 

Legnágyobb elte re s leginká bb áz á rukbán tálá lháto  meg, í gy ce lszeru  pontosán 

meghátá rozni, hogy milyen ko vetelme nyeknek is kell, hogy megfeleljen: e rintkezik-

e ero s sávákkál? Fontos-e á ho á llo sá g? Fizikái (kárcolá s illetve su lyterhele s) ige ny-

beve tel milyen me rte ku ? Nyomot hágyo   szí nezo ányággál fog-e e rintkezni? Mikro-

biolo giái szempontbo l fontos  e áz illeszte s mentes kiálákí tá s, felso  peremes, vágy 

álso  szerele su  kivitel á megoldá s? 

Ezekne l á krite riumokná l ce lszeru  á sze lso se ges esetet felvá zolni, hisz egy egyszeri 

nem tervezett hátá s kellemetlen eszte tikái illetve hászná lháto sá gi e rte kveszte st 

okozhát. 

Ko ltse gkí me lo  megoldá s, há á láborhelyise genke nt vágy tántermenke nt kijelo lu nk 

egy ero sebb ellená llo sá grá tervezett mosogáto á llomá st.  



Polipropilén mosogatók 

           0332                                0443                          0543SC                                0543

           1275W                              6060                                 6560                             7560SC

           7560SL                               9065                            WKT1560W 



Polipropilén mosogatók 

Kerámia mosogatók 

Rozsdamentes mosogatók 

Szerelvények  víz-gáz-villany 

A Speciális igényekre  tervezett szerelvények megfelelnek a legmaga-

sabb szintű DIN, ISO, ETA szabványoknak: laboratóriumi, üzemi, okta-

tási felhasználásra. A laboratóriumi bútorokkal együtt kialakított 

energiamodulok ezáltal szolgálják ki a biztonságos munkavégzéshez 



Laboratóriumi Vízcsapok 



Laboratóriumi gázcsapok 

Laboratóriumi villamosság 



A telepí tett e s mobil fe mvá zák rendkí vu l sokre tu  megoldá st kí ná lnák láboráto riu-
mi, ipári e s oktátá si teru leten. Go rgo s illetve fix elemeket álá e pí tve komp-
lett  munkáhelyek illetve re szfeládátok, funkcio k ellá tá sá rá á legrugálmásább 
megoldá s, melynek fo  pozití vumá á mobilitá s. Illeszte smentes kiálákí tá sá mikro-
biolo giái szempontbo l ku lo no sen hásznos, teherbí rá sá pedig ne lku lo zhetetlen á 
nehe zmu szerek elhelyeze se ne l. Szigetásztál kiálákí tá sá á llo  vágy u lo  munkáhellye  
komplett megoldá st jelenthet egy-egy munkáfolyámáthoz, ku lo nbo zo  felu letek-
kel,munkálápokkál ellá tvá pedig biztosí tott á sokoldálu  felhászná lá s .Az kátálo -
gusbán szereplo  kiálákí tá sok terme szetesen csák kiindulá si álápok, me retben 
szí nben, formá bán áz ádott funkcio hoz segí tu nk á megfelelo  megoldá st megtálá l-
ni. Láborbu tor megoldá sáink szinte ve gtelen szí n e s formává lászte kot kí ná lnák.  

Fémvázas asztalok 

Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá 

Szélesség 600 700 800 900 
cikkszám F600 F700 F800 F900 

Görgős kivitel 
cikkszám FG600 FG700 FG800 FG900 



Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá 
Szélesség       2200  2400  2600  2800 
cikkszám F2200  F2400  F2600  F2800  

Görgős kivitel 
 cikkszám  FG2200 FG2400  FG2600  FG2800  

Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá 

Szélesség 1200  1400  1600  1800 

cikkszám F1200  F1400  F1600  F1800  
Görgős kivitel 

 cikkszám FG1200 FG1400  FG1600  FG1800  

Fémvázas asztalok 



Laborszékek 

Praktika lift syncron                          Praktika lift                                         Tulip 

        Factory lift                                         Techniq lift                                Worker lift 

      Worker medica                                    Duke lift                                     Smile lift 
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