Cine suntem?

Suntem o firmă cu tradiție.

ITES Vranov s.r.o este pe piață din anul 1993. Scopul nostru principal
este de a veni cu soluții pentru laboratoare. Produsele principale ale
firmei noastre sunt mobilierul de laborator si nișele, care sunt certificate
conform normelor europene. Clienților noștri oferim produse care se
deosebesc
de concurență prin design-ul tehnic, funcționalitate,
creativitate si o viață lungă. Noi producem mobilier de laborator pentru
dumneavoastră conform cerințelor voastre și posibilităților a spațiului
oferit.

0

-

Nișe de laborator certificate conform EN 14175

-

Mese de laborator certificate conform EN 13150

-

Mobilier de laborator certificat conform EN 14727

Cuprins
Certificate....................................4
Referințe alese.............................8
Proiect de referință....................10
Mobilier de laborator/mese .....13
Nișe de laborator/digestori .......24

1

CE PUTEM DEMONSTRA?
ARATĂ SI LABORATORUL VOSTRU LA FEL??
DORIȚI SA ÎL SCHIMBAȚI?

(Liceul J. G. Tajovského, Banská Bystrica, SR, înainte de reconstrucție)
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DACA DA, NOI VĂ AJUTĂM,
PENTRU A ARĂTA ASTFEL.

(Liceul J. G. Tajovského, Banská Bystrica, SR, după reconstrucție cu mobilierul ITES)
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CERTIFICATE/CALITATE

În compania ITES ne interesează ca produsele noastre să îindeplinească cerințele
stricte ale standardelor europene. Vrem să vă aducem soluții pe care să vă puteți baza. De
aceea sunt produsele noastre certificate conform normelor tehnice relevante.
Mobilierul de laborator este certificat conform normei EN 14272, mesele de laborator
conform normei EN 13150, nișele construite de ITES conform normei EN 14175 și
îndeplinesc directivele 2006/95/ES și 2004/108/ES. Stâlpii mediani și panourile energiei
electrice sunt certificate conform normei EN 61010, aparatura de laborator conform normei
EN14056. Toate certificatele sunt dovada că produsele noastre sunt supuse unor teste
siguroare efectuate de o instituție profesională independentă notifictă iar rezultatele sunt
înregistrate în respectivele rapoarte de încercări.
Pentru noi, toate acestea nu sunt doar certificate pentru îndeplinirea normelor tehnice, prin
care vă garantăm calitatea. Sunt și audite periodice efectuate de către renumitul TUV, care
prin îndeplinirea unor criterii stricte ne-a acordat certificatul pentru sistemul calității STN EN
ISO 9001:2009, certificatul pentru sistemul de mediu STN EN ISO 14001:2005 și sertificat
pentru protecția și siguranța sănătații la locul de muncă conform STN OHSAS 18001:2009 nu
doar pentru procesele de producție de la noi, dar și în timpul asamblării la voi. Certificatul
Sistemul de Management al Calității ne-a fost acordat încă în anul 2004.
Iar în ITES Vranov mergem mai departe. Ne interesează ca producția si produsele noastre
să fie prietenoase cu mediul înconjurător. Eforturile noastre ne-au dus la faptul că am fost
într-un proces dificil și obținut un certificat de Produs ecologic.
Și alte segmente pe care le folosim la fabricarea mobilierului de laborator au trecut prin
teste pe baza cărora le-a fost emis certificat conform normelor tehnice relevante. Este vorba
de exemplu de armăturile folosite pentru apă, gaze care sunt certificate conform normei EN
13792, DIN 12918 și DIN 12898, PAL melaminat certificat conform normei EN 14322 și EN
14328, plăci din laminat compact certificate conform normei EN 438 sau plăcile de ceramică
și plăcile format mare certificate conform EN 993 împreună cu alte componente care sunt
parte a mobilierul de laborator, meselor de lucru sau nișelor ITES.
Un aspect principal îl considerăm designul produselor și funcționalitatea ergonomică. Aici
împreună cu verificarea produselor ne ajută laboratorul propriu de analiză a apei, unde putem
determina potrivirea noilor materiale în procesul de inovație a producției de mobilier.
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CINE SUNT CLIENȚII NOȘTRI?
Experiența noastră de peste 20 de ani în producția și proiectarea mobilierului de laborator le
aducem in toate laboratoarele, în care oamenii se dedică muncii lor zi de zi cu devotament și
profesionalism. Oferim soluții celor care pun accent pe calitate, siguranță și un mediu de lucru
estetic, sunt măndri de ceea ce fac, la fel ca noi.
Mobilierul de laborator și nișele ITES găsiți astăzi în sute de laboratoare în Slovacia,
Cehia, România, Ukraina, Moldova, Azerbaidjan, Buglaria, Serbia si Letonia. Au încredere în
noi firme precum:
SOCAR – Compania Petrolieră de Stat din Baku, Azerbaidjan
PETROM – prelucrarea petrolului, produse petroliere, membru OMV Austria, Brazi,
România
SLOVNAFT – prelucrarea petrolului, produse petroliere, membru MOL, Bratislava, Slovacia
U.S.STEEL – producție de oțel, membru al grupului UNITED STATES STEEL, Košice,
Slovacia
CONTINENTAL Automotive Slovakia – fabricarea plăcuțelor de frână, membru al grupului
CONTINENTAL AG, Zvolen, Slovacia
GETRAG FORD Transmissions – producția de cutii de distribuție, Kechnec, Slovensko,
membru FORD of EUROPE
TOYOTA PEUGEOT CITROEN Automotive – industria auto, Kolín, Republica Cehă
MOBIS – producția de piese auto, membru al grupului HYUNDAI, Gbeľany, Slovacia
TIMKEN – producția de piese auto, Ploiesti, România, membru al grupului The TIMKEN
Company, USA
UKRAINSKY GRAFIT – producția și prelucrarea grafitului, Zaporožie, Ukraina
ISTIL – producție de oșel, Doneck, Ukrajina
VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o., Vítkovice, membru VÍTKOVICE MACHINERY
GROUP - testarea chimică si metalografică a proprietăților mecanice a produselor
ENEL – energie nucleară – depoyit de deșeuri nucleare Mochovce, laboratoarele de control a
radiației Mochovce, laboratoare operaționale Trnava, Slovacia
FCN – Fabrica de Nuclear Combustibil – energie nucleară, Mioveni, România
HAMELN RDS – industria farmaceutică, producția de medicamente, Modra, Slovacia,
membru al grupului german HAMELN RDS GmbH
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TEVA – industria farmaceutică, producția de medicamente, membru TEVA Pharmaceutical
Industries, Opava, Republica Cehă
HEINEKEN, a.s. – fabrică de bere, membru HEINEKEN N. V., Hurbanovo, Slovensko
UNIVERSITATEA TEHNICĂ SLOVACĂ, Facultatea de Chimie si Tehnologie Alimentară,
Catedra de Chimie Anorganică, Bratislava
UNIVERSITATEA P. J. ŠAFÁRIKA, Institutul de Fizică, Catedra de biofizică
UNIVERSITATEA MATEJA BELA, Faculatea de Științe ale Naturii, Catedra de chimie
UNIVERSITATEA KOMENSKÉHO, Faculatea de Științe ale Naturii, Catedra Chimiei
Anorganice
ACADEMIA DE ȘTIINȚE A CEHIEI, INSTITUTUL HEYROVSKÉHO, Centrul pentru
nanotechnologie a nanomateriale, Praga, Republica Cehă
BASF Slovensko, producție de poliuretani, membru al grupului BASF A.G, Malacky,
Slovacia
Mai multe detalii despre utilizatorii mobilierului de laborator și nișe ITES găsiți in broșură
- PREZENTARE REFERINȚE ITES Vranov, s. r. o.
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PROIECT CHEIE

Producția de laborator nu este suficientă. Important este să înțelegi laboratoarele.
Laboratorul nostru axat pe analiza apei a fost înființat în 1986 iar din 1993 este pentru noi în
acest sens foarte important. Zilnic se descoperă necesitățile practicii de laborator. Ne oferă o
oportunitate excelentă de a efectua teste pentru proprietățile chimice și fizice ale materialelor
folosite în producția mobilierului nostru de laborator. Pe baza acestei experiențe de mai muți
ani vă aducem soluții pe care o să le îndrăgiți. Împreună cu voi creăm mobilier de laborator.
Nu începem cu producția. Încercăm sa fim cu dumneavoastră de la început proiectului.
Deoarece ideea dă caracterul și forma laboratorului viitor. Încă din prima fază suntem
pregătiți să împărțim cu voi ideile voastre în legătură cu mobilierul de laborator. Dacă vă
găndiți la construirea uni nou sau reconstrucția unui existent puteți să ne apelați cu încredere.
Vă vom face o vizită foarte bucuroși pentru a asculta nevoile voastre. După măsurarea
spațiului vă pregătim specificațiile tehnice ale mobilierului de laborator și oferta de preț. Dacă
este pentru voi acceptabilă, vă vom oferi un plan și o prezentare 3D a mobilierului de
laborator în spațiul dumneavoastră. Și vom merge mai departe. În cazul în care vă hotârăți să
colaborați cu firma noastră, fară nici un cost vă vom oferi o consultare de specialitate pentru
medii. Fără un cost extra vă pregătim schemele media, punctelor de racordare a apei,
deșeurilor, instalației electrice, gaz și ventilare. Vă recomandăm un model adecvat de
ventilator și conducta de aspirație în așa fel pentru a avea aerul ventilat eficient și a fi protejat
de vaporii chimici neplăcuți și dăunători.
Pentru soluții atipice vă oferim în funcție de caracteristicile mediului și montajul filtrelor
sau epuratoare de aer.
Separat de dimensiunile laboratorului pe care vom încerca să utilizăm în mod eficient cu
mobilier fără lacune inutile sau spații înguste ale spațiului, în această fază vă recomandăm
tipul potrivit al blatului de lucru pentru mese și nișe. În funcție de ce substanțe chimice, acizi,
baze sau inflamabile folosiți vă vom prezenta avantajele si dezavantajele diferitelor materiale.
Este clar că vom oferi și mostre pentru a verifica singuri caracterul adecvat al diferitelor
materiale.
Pentru a trece mai departe la fapte, singuri vă alegeți din proiectele noastre de referință
care sunt cele mai apropiate de departamentul vostru. Noi vă oferim, pe cheltuiala noastră un
tur al laboratoarelor alese. Astfel aveți posibilitatea de a vă convinge despre calitatea
produselor nu doar prin intermediul vizualizărilor grafice și a pozelor, dar direct pe teren.
Aceasta nu se poate edita în comparație cu pozele.
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(Proiectul pentru echiparea spațiului de laborator cu mobilier HEINEKEN, Hurbanovo,Slovacia)
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(Proiectare 3D a laboratorului pentru fabrica petrochimică SLOVNAFT, a.s., Bratislava, SR)

(mobilier de laborator instalat, SLOVNAFT, a.s., SR)
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MOBILIERUL DE LABORATOR/MESE
Mobilierul de laborator produs de firma noastră este certificat conform normei EN 14727.
Materialul de bază folosit la fabricarea cabinetelor si a meselor este PAL-ul melaminat cu
grosimea de 18mm, de la producătorul renumit din Austria EGGER. Acest material este în
conformitate cu standardele europene aplicabile. În dotarea standard toate canturile a
mobilierului din ABS cu grosimea de 2mm. Toate cabinetele și dulapurile sunt cu închidere.
Noi știm, deși lucrați într-un mediu dificil chimic, în spații curate din laboratoarele
farmaceutice sau într-un centru de cercetare sau laboratoare universitare, fiecare are cerințe
diferite nu doar pentru dimensiuni dar și pentru calitățile așteptate de la mobilier. De aceea
noi în ITES Vranov oferim soluții, pe care le conzultăm la Dvs și cu Dvs. Noi vă aducem
mobilier de laborator după cerințele voastre.
Orice dulap, cabinet sau modul pot fi produse la dimensiunile care vă sunt potrivite, pentru
a nu rămâne în laborator nici un spațiu care nu poate fi utilizat în mod eficient.

(nișă de laborator si masă cu unitate de aspirație, ENVISAN, Pitesti, Romania)
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Dulapurile și cabinetele produse de noi sunt în versiuni diferite- cu ușă, poliță reglabilă sau
glisantă cu exctracție totală, cu polițe si închidere centrală, combinații de uși sau polițe.
Cabinetele pot fi și atipice: pentru colț, cu coș în interior, cu fund din poliuretan. Nu uităm
nici de spațiul oferit de pereții camerelor. La noi găsiți o gamă largă de dulapuri perete.

(TEVA Czech Industries, producător farmaceutice, Opava, ČR)

Cabinetele așezate sub masă livrăm standard cu picioare care se pot regla pe înălțime.
Toate cabinetele se pot produce și cu rotițe din care două sunt cu sistem de blocare. Astfel
dulapurile pot fi mutate conform nevoilor voastre oricând și foarte simplu.
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Pentru stocarea unor cantități mari de materiale de laborator noi producem și dulapuri
de sine stătătoare de laborator. Acestea pot fi cu diferite modificări , inclusiv cu uși de sticlă
sau loc pentru depozitarea echipamentului de protecție și a pantofilor.
Mesele de lucru pentru laborator sunt certificate conform normei europene EN 13150.
Ca producător vă putem oferi orice dimensiune in funcție de caracteristica muncii efectuate ca
și a spațiului avut la dispoziție. În consecință, acestea pot fi dreptunghiulare, cu colțurile tăiate
sau forme atipice ´´L´´, ´´U´´ sau diferite modele.

(Liceul Trebišov, laborator de chimie, Trebišov, SR)
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(Institutul de Fizică Experimentală SAV, Košice, SR)

Mesele de lucru pentru laborator sunt construite într-o gamă foarte largă. Atât in ceea ce
privește parametri lor dimensionali cât și a scopului pentru care servesc.
Mese de intrumente - sunt caracterizate cu un blat de lucru masiv și cadru metalic stabil,
strat dublu a blatului pentru rigidizare. Sunt destinate pentru laboratoare de fizică și a
spațiilor de lucru cu sarcină mare a mesei de exemplu poziționarea echipamentelor grele.
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(Centru pentru nanotehnologie si nanomateriale, Institutul Heyrovského, Academia de Științe din Cehia, Praha, ČR)

Scheletul metalic a meselor are forma de bază „C“ sau „H“ . Suprafața este tratată cu
tehnologia pigmenților din praf, care sunt aplicați pe suprafață și arși în cuptor la temperaturi
ridicate. Bazele din metal sunt pe picioare reglabile pe înălțime. Pentru aparatele care necesită
o intervenție de servisare mai desă ca de exemplu AAS sau ICP-MS sunt aceste baze
amplasate pe picoare speciale cu un nivel de încărcare mai mare.
Mesele antivibrații(pentru căntare) - sunt utilizate pentru punerea căntarelor analitice sau
aparatelor sensibile pentru care trebuie evitate vibrațiile din mediul înconjurător. Construcția
lor poate fi în mai multe variante: cu un bloc pentru căntar sau într-o versiune specială în care
tot blatul de lucru este în același timp și bloc pentru cântar. În acest caz, blatul de lucru are
grosimea de 30mm. Blatul de lucru, care servește ca bloc pentru căntar este produs din
mineral natural prelucrat și lustruit pentru a putea fi utilizat în practica de laborator. Scheletul
mesei se ajustează în funcție de cerințele mediului și a intensități vibrațiilor, pentru a preveni
transmiterea lor în timpul procesului de cântărire, măsurare obținând rezultate precise.
Am dezvoltat și mese cu stabilitate mare și în cazul vibrațiilor mari. Fiabilitatea și
funcționalitatea acestui model de masă este verificată în laboratorul fabricii de ciment din
Bystra nad Topľou. Laboratorul este situat la moara de clincher și zeolit iar pe masă este
situat
un
căntar
analitic
sensibil
cu
4
zecimale.
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( Institutul de Cercetare și Dezvoltare pentru Fitologie, Targu Mures, Rumunsko)

Mese umede unilaterale - aceste modele de mese sunt printre cele mai utilizate în practica de
laborator. Aproape fiecare perete oferă posibilitatea de a poziționa acest tip de masă de
laborator. Mesele umede construite de ITES sunt caracterizate printr-o ergonomie excelentă și
oferă parametrii admirabili în ceea ce privește rezistența mesei, echipamentul media și spațiul
de depozitare. Baza mesei este alcătuită din mai multe dulapuri în combinația dorită. Partea
principală a mesei este compusă din blatul de lucru, produs din diferite materiale, cu una sau
două chiuvete unde se poate efectua spălarea sticlei. Chiuvetele recomandăm după tipul
pentru care deservesc.
Dacă vorbim despre spălarea sticlei, cea mai potrivită este cea din polipropilenă. La
contactul cu sticla nu se ajunge la spargerea ei. De asemenea este materialul cel mai rezistent
la acizi. Chiuveta din ceramică este potrivită pentru mediul în care se lucrează cu materiali
fierbinți și coloranți. O altă posibilitate este chiuveta din oțel inoxidabil. Desigur include și
baterie de amestec pentru apă caldă și rece cu diferite tipuri de armături. Trendul este
folosirea armăturilor cu suprafața tratată din nemetale pentru a preveni coroziune bateriei.
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Ceea ce deosebește mobilierul ITES de concurența noastră este partea mediană realizată mult
mai estetic, funțional si variabil. Stâplii mediani oferă spațiu pentru amplasarea prizelor,
robineților pentru gaz, apă, aerul comprimat sau alte medii, care pot fi introduse în stâlpi la
cerința clientului. Stâlpii mediani sunt îmbinați cu polițe, care sunt utilizate la depozitarea
instrumentelor mici, sticlei de laborator și a chimicalelor.

(Centru pentru nanotehnologie și nanomateriale, Institutul Heyrovského, Academia de Științe din Cehia, Praha, ČR)
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Mese umede bilaterale/mese centrale - pe aceste mese se esfetuează cea mai mare
cantitate de muncă. Fie că este vorba de manipularea directă de solutii, acizi, solvenți, clătirea
sticlei de laborator sau munca cu instrumente, mesele centrale sunt parte esențială într-un loc
de muncă în laborator. Având in vedere o frecvență mare a muncii pe aceste mese, acestea
trebuie să îndeplinească cerințele mari ale utilizatorilor. Prioritatea absolută este un spațiu de
manipulare suficient de mare și depozitare, rezistență a blatului de lucru și acces la medii în
așa fel pentru a nu ocupa spațiul de lucru necesar și a fi ușor la îndemână.
Noi în compania ITES Vranov ne dăm interesul pentru dotările meselor centrale. Tot
timpul căutăm soluții, care vă aduc bucurii la locul de muncă. Venim cu aranjament
ergonomic a mediilor în stâlpi sau pe părțile extra a poliței de sus unde nu ocupă spațiu în
suprafața de lucru. În funcție de caracteristica muncii dumeavoastră noi vă putem sfătui
poziționarea chiuvetei în mijlocul mesei sau pe laturile opuse. Nu uităm nici de micile detalii
și elementele care oferă o siguranță și satisfacție profesională. Ne gândim la siguranța
dumeavoastră prin plasarea dușurilor de urgență pentru ochi, în cazul contactului la ochi cu
substanțe chimice, unității locale de extracție a vaporilor, care prin exctracția vaporilor
protejează sănătatea dumneavoastră, amplasarea unui perete despărțitor sub poliță care
împarte suprafața de lucru în două părți indepenedente, plasarea programului cu coș pentru o
manipulare mai sigură a deșeurilor sau a standului pentru sticla de laborator spălată care se
usucă fără a ocupa loc pe masă. Și noi lucrăm în laboatorul propriu. Această muncă ne inspiră
în găsirea soluțiilor care funcționează cu adevărat în fiecare zi, fără compromisuri. La fel ca
dumneavoastră.

(CONTINENTAL Automotive Slovakia, Zvolen, SR)
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(Universitatea lui Mateja Bela, Facultatea de Științe ale Naturii, Catedra de Chimie, Banská Bystrica, SR)

(Centru pentru Nanotehnologie si Nanomateriale, Institutul Heyrovského, Academia de Științe a Cehiei, Praga, ČR)
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Mese pentru spălat - și în laboratorul Dumeavoastră este o cantitate mare de sticlă, dar încă
nu este suficientă pentru o mașină de spălat? Vă înțelegem, și la noi este la fel. Pentru a nu se
ajunge la spargerea sticlei în chiuvetele din ceramică amplasate în mese centrale sau puse
lângă perete, soluțile sunt chiuvete din polipropilenă și plăci modulare in polipropilenă cu
drenajul și chiuveta inclusă fiind foarte potrivite la spălarea cantităților mari de sticlă.

(SOCAR, Baku, Azerbaidjan)

(VEOLIA Apa, Lučenec, SR)
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Mese pentru titrare - faceți o mulțime de titrări? În această activitate este nevoie de o precizie
mare. Folosind biuretă digitală este nevoie de suficientă lumină. ITES vă aduce mese pentru
titrare cu iluminare, care se poate aprinde și stinge în funcție de necesitate. Masa o puteți
folosi și pentru lucrări de rutină.

(SÜDZUCKER Moldova, Drochia, Moldova)

Având în vedere faptul că nu suntem distribuitori ci producători ai mobilierului de
laborator, vă putem oferi soluții exacte după cerințele voastre. Nu trebuie să folosiți doar
soluțiile tipizate din catalog pentru a le adapta laboratorului vostru. Puteți avea un laborator
propriu
după
preferințele
proprii.
ITES
este
aici
pentru
voi.
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UNITĂȚI DE ASPIRAȚIE / NIȘE
Indicatorul calității al mobilierului de laborator sunt chiar nișele. În ele se ajunge la
activități care prin caracterul lor necesită pentru a fi efectuate în spațiu separat de restul
laboratorului. Fie că este vorba despre mineralizarea mostrelor în acizi, arderea lor in
cuptoare, încălzirea sub lămpi cu infraroșu este clar că nișa de laborator se expune unei
solicitări mari. Acesta este motivul principal de ce să alegeți nișa ITES.
Construcția nișelor produse și certificate de noi se bazează pe principiul minimalizării
elementelor chimice. Metalul vopsit care formează în unele cazuri structura de rezistență a
părții interioare poate cu timpul coroda. Comaxitul este permeabil la vapori și se ajunge la
difuziunea vaporilor de aburi în metal - acesta fiind motivul principal al coroziunii. Acest
proces este accelerat dacă metalul vopsit nu este înainte fosfatat.Este cunoscut faptul că fierul
are o afinitate mare la oxigen. Într-un mediu umed el corodează, adică se schimbă la suprafață
în hidroxid de fier, care prin aport de aer trece în oxid de fier hidratat adică rugină. În stadiul
cald fierul se combină foarte rapid cu clorul, sulful și fosforul. Prin acțiunea diferiților acizi
ex: acidului clorhidric, azotic sau sulfuric se ajunge la perturbarea suprafeței metalice iar prin
acționarea apei sau a gazelor duce la formarea Fe2O3.3H2O. Metalul care corodează nu doar
că prezintă un aspect inestetic dar poate influența rezultatele analizelor sau chiar contaminarea
substanțelor chimice scumpe, dacă se ajunge la decojirea părților mici a metalului corodat și
contactul cu analiza în desfățurare.
De aceea firma ITES Vranov folosește în construcția nișelor HPL care este în
conformitate cu EN 438 și ISO 4586. Este vorba despre un material rezistent chimic, fără
pori și necoroziv care prin contactul cu apa și subanțele chimice nu corodează sau oxidează.
Această caracteristică îi permite o dezinfecție ușoară cu apa caldă, aburi sau toate dipurile de
produse folosite la dezinfecție. Are proprietăți de auto-stingere și se aprinde foarte greu. Prin
influența temperaturilor ridicate nu ajunge la deformarea lui. În cazul în care este un mediu
de lucru foarte dificil și periculos în nișă, partea interioară poate fi placată cu plăci din
ceramică.
Este de la sine înțeles faptul că, nișele noastre pot fi echipate cu diferite medii -apă, prize
electrice, gaz, aer comprimat, vid etc. Mediul gazos poate fi într-o versiune standard cât și cu
presiunea controlată.
Standardul este utilizarea sticlei de siguranță și a siguranței de blocare a ferestrei prin
cădere spontană.
Ne dăm seama că, nișa fără o aspirație funțională este doar un dulap simplu. De aceea vă
oferim posibilitatea de a colabora de la începutul proiectării, pentru a stabili parametrii exacți
ai ventilației pentru nișă, inclusiv alegerea ventilatorului adecvat.
Fiecare nișă poate fi echipată cu dulap de siguranță pentru acizi în partea de jos și aspirație
- fără folosirea unui metal sau a unui cabinet certificat de siguranță pentru inflamabile.
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Și cel mai important – nișele sunt produse la dimensiuni exacte. Firma ITES Vranov nu
vă limitează cu nimic.

(LITOLAB, Chudobín, ČR)
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(MEDICAL GLASS, Bratislava, SR)
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(BASF Poliuretani Slovacia, Malacky, SR)
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(TEVA Czech Industries, produse farmaceutice, Opava, ČR)
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ÎN CONFORMITATE CU NORMA EUROPEANĂ
La fel ca mobilier și mesele de laborator, nișele ITES sunt certificate în
conformitate cu norma EN 14175.
Luând în considerare toate elementele de siguranță ca de exemplu: semnale
luminoase pentru înălțimea ferestrei din față peste limita recomandată, signalizarea vizuală si
acustică pentru viteza aerului aspirat, închiderea automată a ferestrei după o anumită perioadă
și alte elemente, firma ITES se gândește la siguranța și conforul vostru.

( semnal luminos de avertizare care se declanșează după ridicarea ferestrei peste limita admisă )
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( monitorizare acustică si luminoasă a vitezei de aspirație a aerului semnalează dacă sistemul de ventilație este eficient)
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(cabinetele de sub nișă pot avea formă de container )
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SIGURANȚA ÎN LABORATOR
Ne gândim și la siguranța voastră. Acesta este motivul dece găsiți în mobilierul propus de voi
siguranță pentru blocarea ferestrei prin cădere liberă la nișe, dușuri de siguranță pentru ochi,
unități de aspirații locale sau dulapuri de siguranță pentru depozitarea acizilor și a substanțelor
inflamabile.

(TEVA Czech Industries, produse farmaceutice, Opava, ČR)
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EXACT PE MĂSURĂ
Nu trebuie să vă găndiți ce veți face cu spațiul gol irosit care vă rămâne prin alegera
mobilierului de laborator standard din catalog. Noi vă aducem mobilier si nișe adaptate exact.

(UNIVERSITATEA P. J. ŠAFÁRIKA, Facultatea de Științe ale Naturii, Catedra de Biofizică, Košice, SR)
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BUCURAȚI-VĂ DE CULORI
Vă simțiți uneori plictisit în laborator? Vi se pare ambientul prea steril? Laboratoareala de
azi nu trebuie să fie plictisitoare și reci. Dacă ne alegeți pe noi, vă vom aduce un design de
culori pentru a veni bucuroși în fiecare zi la locul de muncă.

(UNIVERSITATEA TEHNICĂ SLOVACĂ, FCHPT, Catedra Chimiei Anorganice, Bratislava, SR)

(FACULTATEA DE MINERIT, Ostrava, ČR)
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SOLUȚII INDIVIDUALE
În proiectarea și producția mobilierului de laborator și a nișelor ne întălnim foarte des
cu diferite cerințe ale clienților, care de multe ori au nevoie de soluții atipice pentru a pune în
practică experiența lor.
Oricât de dificilă ar fi această sarcină, încercăm să punem în aplicare cerințele
clienților în produsul respectiv, care îi ajută la realizarea ideilor prezentate.
În timpul funcționării noastre am realizat mai multe dotări cu design specific al
mobilierului de laborator. Nu doar forme ale meselor, dotări atipice ale nișelor. Este vorba de
produse unice prin definiția și dotările sale.
La noi puteți apela oricând cu cerința care nu este în catalog.
Nișele industriale - nișe pentru intrare - aceste nișe nu au blat de lucru, respectiv acesta poate
fi podeaua camerei sau este la un nivel care permite intrarea în interior a personalului. Este
utilizat de exemplu la amplasarea aparatelor mari, echipamentelor de distilare sau altor
aplicații. Desigur, pot fi furnizate cu medii asemănătoare de la nișe standard. Construcția și
dotările depind de cerințele clientului.

(TAUCHEM, Bratislava, SR)
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Uscătorie industrială pentru probe - este vorba despre o cameră special dezvoltată la
cererea clientului. Acesta a definit cerința atipică care nu a putut fi găsită pe piață. Am
proiectat si produs acest model unic și funcțional. Uscătorul are polițe pe 4 nivele. Fiecare
poliță are un panou de încălzire propriu, care poate produce o temperatură de până la 120°C.
Prin termostate aceasta se poate seta și menține în intervalul necesar. Elementele de siguranță
și semnalizare au fost incluse în dotare. Camera interioară este aspirată iar prin ușa de sticlă
aveți tot timpu o vedere perfectă în interior despre starea procesului în desfățurare.

ITES Vranov a adus clienților săi mai multe soluții individuale, fie că este vorba despre
compartiment de aspirație microbilogic cu circulație internă a aerului cu filtru care poate fi
înlocuit fără contaminarea camerei, stâlp median (prezentat în Catalogul fișelor tehnice),
sistem de clătire a probelor n-Heptanon în nișă și captarea n-Heptanonului folosit în spațiu
separat al dulapului de aspirație, prin nișe speciale, care previn răspândirea sunetului pentru
lucrul cu echipamente cu ultrasunete, sistem de captarea acizilor în chiuvetă pentru a nu se
răspândi în deșeuri etc.

Mulțumin clienților noștri pentru impulsul, care ne conduce spre îmbunătățirea tehnică
a produselor noastre, care ne diferențiază de concurență.
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DECE ITES?
Vă mulțumin pentru această întrebare.
Acest lucru înseamnă că luați în considerare această marcă și ca posibil furnizor al
mobilierului de laborator. Dacă sunteți interesat de noi:
- noi credem că nu este datorită prezentării pe care o citiți, pentru că în secolul 21 se poate
crea cu ajutorul animațiilor mobilier mai bun decât prin producție efectivă,
- noi credem că nu este datorită faptului că suntem mai ieftini decât competitorii noștri
- noi credem că nu se datorează faptului că nu ați putut găsi pe nimeni
Noi în ITES suntem convinși că ne alegeți datorită faptului că ceea ce producem pentru
voi este cu pasiune și puteți avea încredere în noi. Noi nu suntem doar distribuitori, doar
producători, proiectanți. Noi suntem ITES. Suntem firma cu propria practică de laborator.
Exact ca și voi.

...mobilier de laborator exact
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