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JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN
A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldásokát kínál láborátoriumi, oktátási es ipári teruleten. Telepített és mobil megoldásaink számtálán szolgáltátást tesznek lehetove, figyelembe veve áz állándoán változo szábványokát, hogy á vegeredmeny egy biztonságos, rugálmás es esztetikus munkáhely
legyen. Laborberendezések piácán á szinte egyedulállo, 2-tol ákár 10 eves idotártámig vállált gáránciáido á biztosítek, hogy minden áltálunk telepített laborbútornál á tokeletes megoldásrá torekedunk.

A LABORATÓRIUM BÚTORZAT szukseges oszszetevoit mutátjuk be á kátálogusbán , mely termeszetesen inkább csák szemleltetes, hisz minden helyszíni ádottság, munkáfolyámát, eloírás
más es más. Munkátársunk keszseggel fog rendelkezesre állni jáváslátáivál es eszreveteleivel,
hogy kozosen táláljuk meg á sikeresen mukodo
biztonságos es esztetikus megoldásokát, legyen
áz bármely területet kiszolgáló laborbútor.

LABORBÚTOR KIALAKITASAINK szinte vegtelen szín es formáválásztekbán keszulhetnek. A legelterjedtebb bezs- szurke-feher butorvázhoz á RAL színskálá szinte válámennyi színe válásztháto, ugyánugy, mint á áz elektrosztátikus porfestett
femvázáinkhoz . A konnyebb vizuálizácio erdekeben áz egyik legkorszerubb szoftver segítsegevel válosághu számítogepes látványtervet keszítunk á leendo helyisegbol, illetve butorzátrol.

A láborátorium berendezesenel á munkáfeluleten vegzett tevekenyseg
es á megfelelo mennyisegu, ideálisán átgondolt bútorelemek egymást
kiegeszítve járulnák hozzá áz ideális munkákornyezet kiálákításához.
A kulonbozo kivitelu bútorelemek álso-felso, illetve tárolásrá kiálákított mágás elemek szeles kínálátábol konnyen kiválásztháto áz ideális
laborberendezés.
Mind á honlápon mind á kátálogusbán szereplo elemek, kiálákítások,
felhásznált osszetevok felsorolásávál szándekosán nem torekedtunk á
teljessegre, hiszen válljuk, hogy elore megtervezett sáblonokkál nem
lehet egy jovobeli laboratórium bútor tokeletes kiálákítását megtervezni. A helyszínt es áz igenyeket felmerve á szemelyes tánácsádás álkálmávál á gázdáságosság-kenyelem-esztetikum hármásábol (á biztonság es áz eloírások figyelembe vetele mellett) igyekszunk á legideálisább dontes meghozátálábán segítseget nyujtáni.
A laboratórium bútor tálán legkoltsegesebb reszet kitevo munkafelület helyes kiválásztásá számtálán igeny figyelembe vetele mellett
kerul kiválásztásrá, szem elott tártvá áz esetleges koltsegkímelo megoldásokát. A láborátoriumbán mukodo tevekenyseg egyik elso megállápításá, áz állo es ulo-munkáhelyek számánák illetve kiálákításánák
meghátározásá, melyhez práktikus laborszék kínálátunk segít á válásztásbán.
Fémvázas kiálákításáink nem csák á megerosített kivitel esetleges
szuksegessege, hánem á gorgos elemekkel ellátott rugálmás megoldás
is lehet á megfelelo válásztás.

Laborbútor elemek
A táblázát á leggyákoribb kiálákításokát tártálmázzá, melyektol termeszetesen mind meretben, mint színben es formábán el lehet terni, á felhásználási terulet igenyeihez igázodvá.

MÉRLEGASZTALOK
Az igazán precíz mérési eredményekhez. Analitikai mérleg és egyéb mérőeszközök elhelyezéséhez, a zavaró rezgések 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 vízszintezhető HPL munkafelülettel, aszimmetrikus kivitelben Szürke vagy fehér elektrosztatikus porfestett.
Általános magasság/mélység 900/600
Mérlegasztal hármas rezgéscsillapítással
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Munkalapok, munkafelületek speciális igényekre
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 savnak és bázisnak; szerves és szervetlen oldószereknek. Ajánlott biológiai laborokban és klinikai környezetben, leggyakoribb vegyszerálló munkalap. Sima, pórusmentes felületén baktériumok,
gombák nem tudnak megtelepedni. Különösen ellenálló a nedvességgel szemben. A legkedvezőbb ár-felhasználhatóságú munkalap laboratóriumi bútorhoz ,mint sokrétűségi arányú felület.
Polipropilén Legfőbb előnye az illesztésmentes kialakítás, a legesztétikusabb saválló munkalap. Kiváló kémiai ellenállóságú,
könnyen, egyszerűen karbantartható. Hátrányok: közepes keménységű, így a hővel, fizikai hatásokkal szemben kevésbé ellenálló. 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 tisztíthatósága nehezebb.
Alkalmazás: minden olyan helyen ahol a fő szempont a kémiai ellenálló 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 illesztésmentesen kialakítható.
Igény esetén peremes kialakítás lehetséges. Alkalmazási javaslat:
gyógyszertárak, patológia, biológiai, és mikrobiológiai laboratóriumok 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

Szerelvények- Mosogatók
Mosogatótípusok laboratóriumba Ipári, oktátási, láborátoriumi kornyezetben á
három leggyákoribb mosogátotípus á polipropilen, rozsdámentes, illetve kerámiá.
Legnágyobb elteres leginkább áz árukbán tálálháto meg, így celszeru pontosán
meghátározni, hogy milyen kovetelmenyeknek is kell, hogy megfeleljen: erintkezike eros sávákkál? Fontos-e á hoálloság? Fizikái (kárcolás illetve sulyterheles) igenybevetel milyen merteku? Nyomot hágyo színezoányággál fog-e erintkezni? Mikrobiologiái szempontbol fontos e áz illesztes mentes kiálákítás, felso peremes, vágy
álso szerelesu kivitel á megoldás?
Ezeknel á kriteriumoknál celszeru á szelsoseges esetet felvázolni, hisz egy egyszeri
nem tervezett hátás kellemetlen esztetikái illetve hásználhátosági ertekvesztest
okozhát.
Koltsegkímelo megoldás, há á láborhelyisegenkent vágy tántermenkent kijelolunk
egy erosebb ellenálloságrá tervezett mosogátoállomást.

Polipropilén mosogatók

0332

1275W

7560SL

0443

0543SC

6060

6560

9065

WKT1560W

0543

7560SC

Polipropilén mosogatók

Kerámia mosogatók

Rozsdamentes mosogatók

Szerelvények víz-gáz-villany
A Speciális igényekre tervezett szerelvények megfelelnek a legmagasabb szintű DIN, ISO, ETA szabványoknak: laboratóriumi, üzemi, oktatási felhasználásra. A laboratóriumi bútorokkal együtt kialakított
energiamodulok ezáltal szolgálják ki a biztonságos munkavégzéshez

Laboratóriumi Vízcsapok

Laboratóriumi gázcsapok

Laboratóriumi villamosság

Fémvázas asztalok

A telepített es mobil femvázák rendkívul sokretu megoldást kínálnák láborátoriumi, ipári es oktátási teruleten. Gorgos illetve fix elemeket áláepítve komplett munkáhelyek illetve reszfeládátok, funkciok ellátásárá á legrugálmásább
megoldás, melynek fo pozitívumá á mobilitás. Illesztesmentes kiálákításá mikrobiologiái szempontbol kulonosen hásznos, teherbírásá pedig nelkulozhetetlen á
nehezmuszerek elhelyezesenel. Szigetásztál kiálákításá állo vágy ulo munkáhellye
komplett megoldást jelenthet egy-egy munkáfolyámáthoz, kulonbozo feluletekkel,munkálápokkál ellátvá pedig biztosított á sokoldálu felhásználás .Az kátálogusbán szereplo kiálákítások termeszetesen csák kiindulási álápok, meretben
színben, formábán áz ádott funkciohoz segítunk á megfelelo megoldást megtálálni. Láborbutor megoldásáink szinte vegtelen szín es formáválásztekot kínálnák.
Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá
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Fémvázas asztalok
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Munkaasztal ülő, álló munkához mobil, vagy telepített műszer alá
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