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Dulapuri și cabinete  de laborator 

      

Toate dulapurile și cabinetele sunt fabricate din PAL melaminat, având grosimea de 18 mm. 
Canturile dulapurilor și cabinetelor sunt acoperite cu bandă laminată ABS cu grosimea de 2 
mm. Echiparea standard pentru dulapuri și cabinete include picioare reglabile pe înălțime 150 
mm, mănere de metal și sistem de închidere cu 2 chei. 

La cerere, se pot fabrica dulapuri și cabinete pe măsuri atipice prin folosirea picioarelor de 
înălțimea 100 mm acoperite cu capace din plastic antipraf. 

 Dulapurile și cabinetele echipate cu rafturi au posibilitatea de a fi reglate pe înălțime în 
funcție de necesitate.  

Cabinetele suspendate și dulapurile conțin în anumite dotări standard, sticla laminată din două 
foi. 

Dulapurile și cabinetele au dimensiuni standard, dar fiecare se poate livra la dimensiuni 
atipice în funcție de necesitățile și posibilitățile clientului. 

Toate dulapurile și cabinetele firmei ITES sunt certificate conform STN EN 14727, STN EN 
14072, STN EN 14073 si STN EN 14749. Conformitatea performanței produselor este 
demonstrată prin raportul de încercare. 
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SLVO – cabinet de laborator deschis 

Dotări cabinet:       1x raft reglabil pe înalțime, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, toate 
canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea  de 2 mm, 
picioare reglabile pe înălțime 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lătimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Inălțimea în mm pentru pozitia în șezut /  în 
picioare 

SLVO/40
0 400 530 720/860 

SLVO/45
0 450 530 720/860 

SLVO/50
0 500 530 720/860 

SLVO/60
0 600 530 720/860 

SLVO/90
0 900 530 720/860 

SLVO/12
00 1200 530 720/860 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLV 1/1 – cabinet de laborator cu o ușă 

SLV 1/2 – cabinet de laborator cu ușș dublș  

Dotări cabinet: 1 resp. 2x uși, închidere cu 2 chei, mănere din metal, 1x poliță reglabilă pe 
înălțime, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, toate canturile sunt 
acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, picioare 
reglabile pe înălțime, balamale de calitate BLUM/HETTICH cu 
posibilitatea de deschidere până la 170° 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lățimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Inălțimea în mm pentru poziția în șezut /  în 
picioare 

SLV 
1/1/400 400 530 720/860 

SLV 
1/1/450 450 530 720/860 

SLV 
1/1/500 500 530 720/860 

SLV 
1/1/600 600 530 720/860 

SLV 
1/2/900 900 530 720/860 

SLV 
1/2/1200 1200 530 720/860 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLV 2/1 – cabinet de laborator cu  ușă  simplă și sertar  

SLV 2/2 – cabinet de laborator cu ușă dublă și sertar 

Dotări cabinet:  1 resp. 2x uși, închidere cu 2 chei, mănere din metal, 1x raft reglabil pe 
înălțime, 1x sertar continuu cu închidere,  PAL melaminat cu grosimea 
de 18 mm, toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu 
grosimea  de 2 mm, picioare reglabile pe înălțime, balamale de calitate 
BLUM/HETTICH cu posibilitatea de deschidere până la 170°, sertar cu 
șină glisantă din metal  sau deschidere maximă cu sarcina de 40 kg sau 
amortizor închidere 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip cabinet 
Lățime în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 

picioare 

SLV 2/1/400 400 530 720/860 

SLV 2/1/450 450 530 720/860 

SLV 2/1/500 500 530 720/860 

SLV 2/1/600 600 530 720/860 

SLV 2/2/900 900 530 720/860 

SLV 
2/2/1200 1200 530 720/860 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLV 3 – cabinet de laborator cu 4 sertare 

Dotări cabinet:  4x sertar cu închidere centralizată, 2x chei, mănere din metal,   PAL 
melaminat cu grosimea de 18 mm, toate canturile sunt acoperite cu 
bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, picioare reglabile pe 
înălțime, sertar cu șină glisantă din metal sau deschidere maximă cu 
sarcina de 40kg sau amortizor de închidere 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lătimea in 
mm 

Adâncimea in 
mm 

Înălțimea în mm pentru poziția în șezut /  în 
picioare 

SLV 
3/400 400 530 720/860 

SLV 
3/450 450 530 720/860 

SLV 
3/500 500 530 720/860 

SLV 
3/600 600 530 720/860 

SLV 
3/900 900 530 720/860 

SLV 
3/1200 1200 530 720/860 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLVK – cabinet de laborator combinat 

Dotări cabinet:  3x sertar cu închidere centralizată, 2 chei, usă cu închidere, raft reglabil 
grosimea 18 mm și cant ABS, 1x sertar în partea de sus pe toată lățimea 
cu închidere, mănere din metal, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, 
toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 
mm, picioare reglabile pe înălțime, sertar cu glisiere metalice sau 
extractie totală cu sarcina de 40kg sau amortizor de închidere, balamale 
de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de deschidere până la 
170° 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lățimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Înălțimea în mm pentru poziția  în șezut / în 
picioare 

SLVK/90
0 900 530 720/860 

SLVK/12
00 1200 530 720/860 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLVR - L  – cabinet de laborator pe colș cu ușș de stșnga 

SLVR –P   – cabinet de laborator pe colș cu șș de dreapta 

Dotări cabinet:  1x usă, lacăt cu 2 chei, mănere din metal, 1x poliță reglabilă pe 
înălțime, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, toate canturile sunt 
acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, picioare 
reglabile pe înălțime, balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu 
posibilitatea de deschidere până la 170° 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lățimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Înălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 
picioare 

SLVR – S 720 720 720/860 

SLVR - D 720 720 720/860 

Nota: cabinetul SLVR – S/D se poate produce si deschis.  

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului      
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SLNO – cabinet de laborator suspendat deschis  

Dotări cabinet:  1x poliță reglabilă pe înălțime, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, 
toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 
mm, segmente metalice de fixare cu capac din plastic, set șuruburi 
pentru montarea pe perete  

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si  EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lătimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Înălțimea în mm pentru pozția în șezut / în 
picioare 

SLNO/40
0 400 320 480 

SLNO/45
0 450 

320 480 

SLNO/50
0 500 

320 480 

SLNO/60
0 600 

320 480 

SLNO/90
0 900 

320 480 

SLNO/12
00 1200 

320 480 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLND – cabinet de laborator suspendat cu ușă dublă 

Dotări cabinet:  1 resp. 2x uși, mănere din metal, închidere cu 2 chei, 1x poliță reglabilă 
pe înălțime, PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, toate canturile sunt 
acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, segmente 
metalice de fixare cu capac din plastic, set șuruburi pentru montarea pe 
perete, balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170° 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 si EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lățimea în 
mm 

Adăncimea în 
mm 

Inălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 
picioare 

SLND/400 400 320 480 

SLND/450 450 320 480 

SLND/500 500 320 480 

SLND/600 600 320 480 

SLND/900 900 320 480 

SLND/120
0 1200 

320 480 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLNS – cabinet de laborator suspendat de sticlă 

Dotări cabinet:  1 resp. 2x uși, mănere din metal, închidere cu 2 chei, 1x poliță reglabilă 
pe inaltime, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, toate sunt acoperite 
cu bandă laminată ABS, cu grosimea  de 2 mm, segmente metalice de 
fixare cu capac din plastic, set șuruburi pentru montarea pe perete, 
balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170°, sticlă laminată din două foi securizată 

Cabinetul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lătimea în 
mm 

Adăncima în 
mm 

Inălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 
picioare 

SLNS/600 600 320 480 

SLNS/900 900 320 480 

SLNS/120
0 1200 

320 480 

Notă: cabinetul tip SLNS se poate produce și cu usă glisantă din sticla 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLD1 – dulap de laborator cu spașiu de depozitare  

Dotări dulap: 1 resp. 2x uși cu închidere, 2x chei, măner din metal, 1x poliță fixă în 
partea de sus, 1x tijă pentru cuier,  în dulapuri cu lățimea de 1200 mm 
polițele ocupă 1/3 din lățime, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, 
toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 
mm, balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170° 

Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 

picioare 

SLD1/600 600 550 2020 

SLD1/900 900 550 2020 

SLD1/120
0 1200 

550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLD2 – dulap de laborator cu ușă și polișe 

Dotări dulap: 1 resp. 2x uși cu închidere, 2x chei, mănere din metal, 4x poliță 
reglabilă pe înăltime, lățimea dulapului de 1200 mm este împărțită în 
mijloc de un perete despărțitor, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, 
toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 
mm, balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170° 

Dulap este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Inălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 

picioare 

SLD2/600 600 550 2020 

SLD2/900 900 550 2020 

SLD2/120
0 1200 

550 2020 

 

Dimesiuni atipice: după cerințele clientului 
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SLS – dulap de laborator, partea de sus din sticlă 

Dotări dulap: 4x uși, 2x cu închidere, 2x chei, partea de sus cu usă din sticla de 
siguranță în rame, mănere din metal, 3x poliță reglabilă pe înalțime în 
partea de sus, 1x în partea de jos, dulapul cu lățimea 1200mm este 
împartit pe mjiloc, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, toate 
canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, 
balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170° 

Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip 
cabinet 

Lățimea în 
mm 

Adâncimea în 
mm 

Inălțimea în mm pentru poziția în șezut /în 
picioare 

SLS/900 900 550 2020 

SLS/1200 1200 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                      
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SLK1 – dulap de laborator combinat, cu partea de sus din sticlă 

Dotări dulap: 2x uși, partea de sus cu uși din sticlă de siguranță în rame, 3x poliță 
reglabilă pe înalțime, partea de jos 4x poliță cu lacăt central, 2x chei, 
mănere din metal, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, toate 
canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm,  
sertar cu glisiere metalice sau extracție totală cu sarcina de 40kg sau 
amortizor de închidere, balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu 
posibilitatea de deschidere până la 170° 

 Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Inălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 

picioare 

SLK1/900 900 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                                  
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SLK2 – dulap de laborator combinat cu partea de sus din sticlă 

Dotări dulap: partea de sus 2x uși de sticlă de siguranță în rame, 3x poliță reglabilă pe 
înălțime, partea din mijloc 1x sertar cu lacăt, 3x chei, partea de jos 2x 
uși cu închidere, o poliță reglabilă pe înălțime, mănere din metal, PAL 
melaminat cu grosimea de 18mm, toate canturile sunt acoperite cu 
bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm,  sertar cu glisiere metalice 
sau extractie totală cu sarcina de 40kg sau amortizor închidere, 
balamale de calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de 
deschidere până la 170° 

 Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adăncimea în 

mm 
Inălțimea în mm pentru poziția în șezut / în 

picioare 

SLK2/900 900 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                                       
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SLK3 – dulap de laborator combinat 

Dotări dulap: 2x uși in partea de jos cu închidere, 2x chei, 1x poliță reglabilă pe 
înălțime, mănere din metal, partea de sus deschisă, 3x polițe reglabile 
pe înălțime, PAL melaminat cu grosimea de 18mm, toate canturile sunt 
acoperite cu bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, balamale de 
calitate tip BLUM/HETTICH cu posibilitatea de deschidere până la 
170° 

Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru poziția în șezut /în 

picioare 

SLK3/900 900 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                                       

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 18 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

 

SLK4 – dulap de laborator combinat  cu partea de sus din sticlă 

Dotări dulap: partea de sus deschisă, 3x poliță reglabilă pe înălțime, partea de jos 4x 
sertat cu închidere centralizată, 2x chei, mănere din metel, PAL 
melaminat cu grosimea de 18mm, toate canturile sunt acoperite cu 
bandă laminată ABS, cu grosimea de 2 mm, sertar cu glisiere metalice 
sau extracție totală cu sarcina de 40kg sau amortizor închidere 

Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și  EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru poziția în șezut /în 

picioare 

SLK4/900 900 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                                      
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SLK5 – dulap de laborator combinat cu partea de sus deschisă 

Dotări dulap: partea de sus deschisă, 3x poliță reglabilă pe înalțime, partea din mijloc 
1x sertar cu lacăt, 2x chei, partea de jos 2x uși cu închidere, o poliță 
reglabilă pe înălțime, mănere din metal,  PAL melaminat cu grosimea 
de 18mm, toate canturile sunt acoperite cu bandă laminată ABS, cu 
grosimea de 2 mm, sertar cu glisiere metalice sau extracție totală cu 
sarcina de 40kg sau amortizor închidere, balamale de calitate tip 
BLUM/HETTICH cu posibilitatea de deschidere până la 170° 

 Dulapul este certificat conform normei EN 14 727 și EN 14 056 

Tip dulap 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru poziția în șezut /în 

picioare 

SLK5/900 900 550 2020 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului                                                         
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Mese de lucru pentru laboratoare 

 

Mesele de lucru pentru laboratoare produse de firma ITES Vranov, s. r. o. sunt certificate 
conform normei EN 13 150. Ca producător va putem oferi orice dimensiune, dotare sau formă 
a mesei  specifice muncii pe care o efectuați, de asemenea și pentru spațiul din laborator 
disponibil. Mesele pot fi dreptunghiulare, cu canturile  fazetate,  atipice in formă de ´´L´´, 
´´U´´ sau alte variante . 

Mesele de lucru pentru laborator sunt construite într-o  gamă largă. Atăt în ceea ce privește 
parametrii lor dimensionali precum și scopul pentru care se folosesc. Gama noastră de 
produse  vă pune la dispoziție diferite caracteristici tehnice, grupele de bază sunt: 

1/ mese de lucru pentru instrumente 

2/ mese de lucru antivibratii (pentru cântare) 

3/ mese de lucru umede unilaterale 

4/ mesede lucru umede bilaterale 

5/ mese de lucru pentru spălare 

6/ mese de lucru pentru titrare 

7/ mese de lucru administrative 
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LSS  –  Masă de lucru cu aparate pentru lucru în șezut 

Dotări masă: 1 x blat de lucru postforming, cu grosimea de 39mm și cantul frontal rotunjit, 
1x bază metalică „C“ din profil de oțel 60x20mm, 1x spatele din PAL  
melaminat cu grosimea de 18mm și cant ABS, 2x părți laterale din PAL 
melaminat. Profilele din oțel au suprafața tratată cu tehnologia de vopsire în 
câmp electrostatic. 

Blat de lucru:  posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc în capitolul Materiale de construcții 

         Masa de lucru pentru instrumente și lucru în picioare este certificată conform normei 

          EN 13 150. 

Tip masă 
Lățimea în 

mm  
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru lucru în 

șezut 

LSS 12/6 1200 600 750 

LSS 15/6 1500 600 750 

LSS 18/6 1800 600 750 

LSS 12/7,5 1200 750 750 

LSS 15/7,5 1500 750 750 

LSS 18/7,5 1800 750 750 

LSS 12/8 1200 800 750 

LSS 15/8 1500 800 750 

LSS 18/8 1800 800 750 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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LSST  –  masă de lucru  pentru instrumente și lucru în picioare 

Dotări masă:  1x blat de lucru  postforming cu grosimea de 39mm și cantul frontal rotunjit, 
1x bază metalică ´´C´´ din profil de oțel 60x20mm, 2x armături metalice a 
mesei de lucru cu profil de oțel 60x20mm, 1x spatele din PAL  melaminat cu 
grosimea de 18mm și cant ABS, 2x părți laterale din PAL melaminat. Profilele 
din oțel au suprafața tratată cu tehnologia de vopsire în câmp electrostatic. 

Blat de lucru: posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc în capitolul Materiale de construcții  

Masa de lucru pentru instrumente și lucru în picioare este certificată conform normei EN 
13 150. 

Tip masă 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm 
Înălțimea în mm pentru lucru în 

șezut 

LSST 12/6 1200 600 900 

LSST 15/6 1500 600 900 

LSST 18/6 1800 600 900 

LSST 
12/7,5 1200 

750 900 

LSST 
15/7,5 1500 

750 900 

LSST 
18/7,5 1800 

750 900 

LSST 12/8 1200 800 900 

LSST 15/8 1500 800 900 

LSST 18/8 1800 800 900 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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VS standard  –  masă de lucru antivibrații standard 

Dotări masă:  1x blat de lucru  postforming cu grosimea de 39mm și cantul frontal rotunjit, 
1x bloc masiv pentru cântar 400x400mm cu suprafața din piatră naturală 
șlefuită, 1x suport stabil antivibrații, 1x construcție din placare exerioară,  PAL 
melaminat  

Dimensiuni standard: 1200x800x800mm 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 

Blat de lucru: posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc in capitolul Materiale de construcții  

Masa de lucru antivibrații standard este certificată conform normei EN 13 150. 

 

Dimensiuni atipice : după cerințele clientului 
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VS profi  –  masă de lucru antivibrații specială 

Dotări masă:  1x blat de lucru  monolit din piatră naturală slefuită fiind folosit ca bloc pentru 
căntar, 1x structură consolidată a blocului pentru căntar/blatului de lucru, 1x 
construcție antivibrații cu amortizare dublă a vibrațiilor, 1x construcție 
exterioară de placare din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm și cant ABS 
cu grosimea de 2mm 

Dimensiuni standard: 800x800x800mm 

Blat de lucru: posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc în capitolul Materiale de construcții 

 Masa de lucru antivibrații profi este certificată conform normei EN 13 150. 

Dimensiuni atipice:  după cerințele clientului 
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LSM 1 – masă de lucru umedă unilaterală  

Dotări masă:  1x blat de lucru Trespa TopLab Plus 16mm (sau la alegere din materialele din 
capitolul Materiale de construcții), 1x SLVR-P, 1x SLV2/2 900, 1x SLV 3/600, 
1x SLVR-L-pentru instalare,  1x chiuvetă din ceramică rotundă, 1x baterie cu 
levier pentru mixare din mosadz și suprafața tratată cu epoxi-poliester, 1x 
MSV1  cu 1x scurgerea apei reci prin armătură necorozivă din mosadz cu 
suprafața tratată epoxi-poliester, 1x MSE1 cu 4x priză 230V, 2x poliță pentru 
îmbinare, 1x tavă de scurgere din polipropilenă, 2x închuietoare antipraf, 1x 
evacuarea gazelor prin armătură din alamă necorozivă, suprafața tratată  cu 
epoxido-poliester și supapă de siguranță 

Dimensiuni standard: 3000 x 750 x 900mm 

Dotări atipice: după cerințele clientului 

Blat de lucru: posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc în capitolul Materiale de construcții 

Masa de lucru unilaterală umedă este certificată conform normei EN 13150 și EN 61010 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 

 

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 27 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

 

LSM 2 - masa de lucru umedă bilaterală  

Dotări masă:  1x blat de lucru Trespa TopLab Plus 16mm (sau după alegerea din materiale în 
capitolul Materiale de construcții), 1x SLVR-Ľ, 1x SLVR-P, 2x SLV2/2 900, 
2x SLV 3/600, 1x SLVR-Ľ-pentru instalare, 1x SLVR-P-pentru instalare, 2x 
chiuvetă din ceramică rotundă, 2x  baterie anticorozivă cu levier pentru mixare 
din mosadz și suprafața tratată cu epoxi-poliester, 1x MSV2 cu 2x scuregerea 
apei reci prin armătură anticorozivă din alamă cu suprafața tratată epoxi-
poliester, 1x MSE2 cu 4x prize 230V, 2x poliță pentru îmbinare, 2x tavă de 
scurgere din polipropilenă, 4x închuietoare antipraf, 2x evacuarea gazelor prin 
armătură din mosadz, suprafața tratată  cu epoxi-poliester și supapă de 
siguranță  

Dimensiuni standard: 3000 x 1500 x 900mm 

Dotări atipice: după preferințele clientului 

Blat de lucru: posibilitatea de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc in capitolul Materiale de construcții 

Masa de lucru umedă bilaterală este certificată conform normei EN 13150 și EN 61010 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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UMS – masă de lucru pentru spălare 

Dotări masă:  1x blat de lucru modular  din propilenă turnată, cant rebord și drenaj, 1x 
chiuvetă integrată din polipropilenă dimensiuni 400x400x300mm parte a 
blatului de lucru, 1x structură  metalică ´´H´´ din profil de oțel 60x20mm cu 
suprafața tratată în câmp electrostatic, 1x baterie necorozivă cu levier pentru 
mixare din alamă și suprafața tratată cu epoxi-poliester, 1x capac frontal din 
Trespa TopLab Plus 16mm înalțime 400mm, 1x poliță în partea de jos 
din Trespa TopLab Plus 16mm, 1x închuietoare antipraf 

Dimensiuni standard: 1200 x 750 x 900mm  

Alte dimensiuni: 1800 x 750 x 900mm 

Dotări atipice: 2x chiuvetă integrată din polipropilenă dimensiuni 400x400x300mm parte 
a blatului de lucru, 2x baterie necorozivă cu levier pentru mixare din alamă și 
suprafața tratată cu epoxi-poliester, 2x închuietoare antipraf 

Blat de lucru: posibilitate de alegere a materialelor după caracterul muncii în laborator. Mai 
multe despre posibilitatea alegerii diferitelor materiale pentru blatul de lucru se 
găsesc în capitolul Materiale de construcții 

Masa de lucru pentru spălare este certificată conform normei EN 13150  
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TS – masă de lucru pentru titrare 

Dotări masă:  1x blat de lucru monolit din ceramică turnată grosimea de 35mm si cantul 
ridicat, 1x SLV1/2/1200, 1x suprastructură titrare 1200x250x600mm, 1x perete 
din sticlă mata detașabil grosimea de 4mm, 2x tub neon, 1x întrerupător lumină 
LEGRAND, 2x priză 230V/IP 55, 1x întrerupător circuit 16A 

Dimensiuni standard: 1200 x 800 x 900mm 

Masa de lucru pentru titrare este certificată conform EN 13150 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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AS – masă de lucru administrativă 

Dotări masă:  1x blat de lucru din PAL melaminat grosimea de 18mm si cant ABS, cu 
grosimea de 2 mm, 1x dulap SLV3/500, 1x dulap deschis pentru PC si poliță, 
1x poliță cu extracție totală pentru tastatură PC 

Dimensiuni standard: 1500 x 750 x 750mm 

Masa de lucru administrativă este certificată conform normei EN 13150  

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului
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Nișele de laborator tip ITES 

 

Nișele de laborator producție ITES sunt certificate conform normei EN 14175  
Chiar dacă există o gamă de produse a nișelor de laborator tip ITES, ca producător direct nu 
suntem limitați de nimic și putem sa oferim clienților nișe în funcție de nevoile și cerințele lor. 
Nișele de laborator se pot produce la orice dimensiuni individual, fie că este vorba despre 
lățime, adâncime sau înălțimea lor. 
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 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  

– nu provoacă nici o reacție, este aprobat pentru  utilizarea în industria alimentară în contact 
cu produsele alimentare și pentru lucrul cu substanțe radioactive 

-   are o rezistență mare la degradare 

-   are o rezistență ridicată la abraziune, impact, umiditate, vapori de apă, la temperaturi 
ridicate, substanțe chimice, solvenți 

- nu este conductor electric și antistatic
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Posibilități de recomandare pentru a se folosi în laboratorarele de chimie, fizică, cozmetică, 
electronică, laboratoare nucleare sau în școli sau spații cu cerințe speciale de igienă. 

 

Placa HPL este recomandată pentru mediul în care se folosesc substanțe chimice agresive. 

Calitățile laminatului la înaltă presiune (HPL) le avem testate si dovedite prin folosirea lui 
încă din anul 1999. 

Pentru mediile agresive unde se ajunge în mod repetat la suprasolicitarea mediului de lucru 
prin acizi și baze la o temperatură ridicată (ex. la mineralizarea probelor) folosim la 
construirea spațiului de lucru din interior o placă de format mare cu glazură de zirconiu cu o 
rezistență împotriva acizilor. 

 

Pentru mediul în care se lucrează cu acidul fluorhidric (HF) folosim materiale construite din 
polipropilenă. 

Nișele ITES au în dotarea standard dulap cu închidere pentru depozitarea instrumentelor de 
laborator. Dacă este necesar, aceasta se poate completa cu un dulap de siguranță pentru acizi 
sau inflamabile cu posibilitatea de conectare a sistemului de aspirație. 

ITES Vranov recomandă  tipul de ventilator adecvat, având în vedere caracterul mediului de 
lucru în ceea ce privește respectarea standardelor referitoare la determinarea parametrilor 
pentru ventilație și aerisire.  

Peretele din spate a nișei este din două straturi, cu aspirația aerului spre  o conductă. Aerul din 
zona de lucru este fară turbulențe evacuat printr-un spațiu din perete și a tavanului. 
Construcția de ventilare a nișei este proiectată astfel încăt  condensul format în sistemul de de 
ventilație este condus spre blatul de lucru al nișei.  

Având în vedere faptul că nișele  ITES sunt certificate în conformitate cu EN valabile, o parte 
a dotării  poate fi sistemul de monitorizare a vitezei de aspirație a aerului și înâlțimea de 
ridicare a ferestrei din față la limitele standard specificate. 
Pentru laboratoarele de performanță este la dispoziție un sistem electronic de ridicare a 
ferestrei din față și închidere automată după un interval stabilit. Deschiderea este cu ajutorul 
telecomenzi ce ușurează la plasarea probelor în interiorul nișei. 
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1-DS – nișă de laborator 

 

Dotări nișă:  1x blat de lucru la alegere,  1x armătură necorozivă din alamă cu 
suprafața din epoxi-poliester pentru scurgerea apei reci, 1x supapă de 
comandă din alamă cu suprafața din epoxi-poliester pentru scurgerea 
apei reci, 1x chiuvetă de scurgere 100x100x100mm,  1x armătură 
anticorozivă din alamă si suprafața din epoxi-poliester pentru evacuarea 
gazului, 1x supapă de siguranță din alamă cu suprafața tratată cu epoxi-
poliester pentru evacuarea gazulu, 4x priză electrică 230V/IP 55, 1x 
întrerupător lumină, 1x iluminare interior, 1x întrerupător pentru 
ventilator, suprafața de lucru necorozivă din nemetal, 1x ramă fereastră 
glisantă din material anticoroziv, 1x lacăt de siguranță ămpotriva căderii 
libere a ferestrei, 1x sticlă laminată din două straturi de siguranță, 1x 
dulap in partea de jos cu închidere, 1x indicator pentru înălțimea 
ridicării ferestrei din față cu lumină de avertizare în caz de depășirea 
înălțimii, 1x indicație luminoasă de viteză insuficientă a aerului 
evacuat, 1x indicație luminoasă pentru viteza corectă a aerului evacuat. 
In ambele cazuri fără posibilitatea de deconectare manuală. 1x indicator 
acustic pentru viteză insuficientă a aerului evacuat cu posibilitatea de 
deconectare manuală. 

Nișa de laborator este certificată conform EN 14175. 

 

Tip nișă Lățimea în mm 
Adâncimea în 

mm Înălțimea în mm  

1-DS, typ I 1250 1000 2260 

1-DS, typ I 1250 1000 2500 

1-DS, typ I 1450 1000 2260 

1-DS, typ I 1450 1000 2500 

1-DS, typ I 1850 1000 2260 

1-DS, typ I 1850 1000 2500 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului 
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    1-DS – nișă de laborator 
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2-DS – nișă de laborator dublă 
 

Dotări nișă:  2x blat de lucru la alegere, 2x armătură necorozivă din alamă cu 
suprafața din epoxi-poliester pentru scurgerea apei reci, 2x supapă de 
comandă din alamă cu suprafața din epoxi-poliester pentru scurgerea 
apei reci, 2x chiuvetă de scurgere 100x100x100mm,  2x armătură 
necorozivă din alamă și suprafata din epoxi-poliester pentru evacuarea 
gazului, 2x supapă de siguranță din alamă cu suprafața tratată cu epoxi-
poliester pentru evacuarea gazului, 8x priză electrică 230V/IP 55, 1x 
întrerupător lumină, 2x iluminare interior, 1x comutator ventilator, 
suprafața de lucru anticorozivă din nemetal, ramă fereastră glisantă din 
material anticoroziv, 2x lacăt de siguranță împotriva căderii libere a 
ferestrei, 2x sticlă dublă laminată de siguranță, 2x dulap în partea de jos 
cu închidere, 2x signalizare pentru înalțimea ridicării ferestrei din față 
cu lumină de avertizare în caz de depășirea înălțimii, 1x indicație 
luminoasă de viteză insuficientă a aerului evacuat, 1x indicație 
luminoasă pentru viteza corectă a aerului evacuat. In ambele cazuri fără 
posibilitatea de deconectare manuală. 1x indicator acustic pentru viteză 
insuficientă a aerului evacuat cu posibilitatea de deconectare manuală. 

Nișa de laborator dublă oferă o suprafață de lucru curată de 2430mm fără nici o divizare a 
spațiului interior.  

Dacă este necesară  amplasarea aparatelor mai mari se pot monta nișe mari fără divizarea 
suprafaței de lucru ex: cu 3 nișe , 4 nișe etc. 

Nișa de laborator dublă este certificată conform EN 14175. 

Tip nișă 
Lățimea în 

mm 
Adăncimea  în 

mm Inălțimea in mm  

2-DS, typ I 2500 1000 2260 

2-DS, typ I 2500 1000 2500 

 

Dimensiuni atipice: după cerințele clientului.
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        2-DS – nișă de laborator dublă 
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1-DS-typ II – nișă de laborator 
 

Dotări nișă:  1x blat de lucru la alegere, 1x armătura necorozivă din alamă cu 
suprafata din epoxi-poliester pentru scurgerea apei reci, 1x supapă de 
comandă din alamă cu suprafața din epoxi-poliester pentru scurgerea 
apei reci, 1x chiuveta de scurgere în partea laterală a nișei dimensiune 
250x100x100mm,  1x armătura anticorozivă din alamă și suprafața din 
epoxi-poliester pentru evacuarea gazului, 1x supapă de siguranță din 
alamă cu suprafața tratată cu epoxi-poliester pentru evacuarea gazului, 
4x priză electrică 230V/IP 55, 1x comutator electric, 1x iluminare 
a suprafeței de lucru, 1x întrerupător ventilator, suprafața de lucru 
anticorozivă din nemetal, 1x ramă fereastră glisantă din material 
anticoroziv, 1x sticlă laminată dublă de siguranță, 1x cabinet în partea 
de jos cu lacăt, 1x rama metalică ´´H´´ vopsită în câmp electrostatic, 1x 
indicație pentru înălțimea ridicării ferestrei din față cu lumină de 
avertizare în cazul depășirii înălțimii, 1x indicație luminoasă pentru 
viteză insuficientă a aerului evacuare, 1x indicație luminoasă pentru 
viteza corectă a aerului evacuat. În ambele cazuri fără posibilitatea de 
deconectare manuală. 1x indicație acustică a vitezei insuficiente pentru 
aerul exhaustat cu posibilitatea deactivare manuală, 1x panou media 
lateral cu instalație apă/gaz, 1x panou lateral median cu instalație prize 
electrice/controlul ferestrei glisante/control al ventilatorului, 1x ridicare 
electrică a ferestrei din față la înălțimea stabilită de norma EN 14175, 
ridicare electrică a ferestrei din față peste înalțimea stabilită de norma 
EN 14175, 1x închidere electrică a ferestrei, 1x senzor pentru închidere 
automată a ferestrei din față cu setarea intervalului de închidere, 1x 
întrerupător circuit electric, posibilitate de control manual al ferestrei 
glisante 

Nișa de laborator este certificată conform EN 14175. 

Tip nișă 
Lățimea în 

mm 
Adâncimea în 

mm Înălțimea în mm  

1-DS, typ II 1250 1000 2260 

1-DS, typ II 1250 1000 2500 

 

Nișa de laborator 1-DS-typ II se poate livra în orice dimensiune în funcție de cerințele 
clientului.  
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    1-DS-typ II – nișa de laborator 
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Nișa de laborator cu filtru HEPA  

 

Unitatea de aspirație pentru lucrul cu material biologic activ, sub forma de aerosol solid a 
fost dezvoltată pentru nevoile practicii de laborator în TEVA Czech în producția de produse 
farmaceutice. 

Atunci când se lucrează cu substanțe bilogice există un nivel ridicat de a pune în pericol 
sănătatea personalului impicat, deoarece particule foarte fine se pot dispersa rapid în aer în 
aria de lucru a laboratorului.  

Unitatea de aspirație este proiectată în așa fel încât și la o eficiență ridicată și viteză mare 
a aerului evacuat pe toată înalțimea suprafeței de lucru, nu se ajunge la scurgerea substanței 
din unitate. Particule solide de aerosol sunt capturate în filtrul  ermetic HEPA. Modalitatea 
unică de schimbare a filtrului folosit asigură faptul că, în timpul îndepărtării filtrului nu se 
ajunge la contaminarea mediului iar această operație se poate face fără a folosi echipamente 
de protecție. Aerul filtrat se întoarce înapoi în cameră prin partea superioară a unității care 
este perforată. Ventilatorul încorporat este acționat de un comutator care permite un control 
continuu al vitezei. 

Eficiența filtrului încorporat este indicata prin semnale luminoase tip dioda și acustice. 
Semnalizarea acustică poate fi oprită de operator. Din motive de siguranță semnalizarea 
luminoasă nu poate fi oprită manual. 

În cazul în care practica de laborator necesită manuși de lucru acestea pot fi instalate în 
fereastra din față. În acest caz, atunci când este închis complet peretele despărțitor din față 
aerul primar în zona de lucru este introdus printr-un sistem de filtrare din afara deflectorului 
frontal.
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        Nișă de laborator cu filtru HEPA  
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Posibilități de culori și combinații 
 
     Laboratoare din zilele noastre nu trebuie să fie camere monotone și sterile în care să vă 
simțiți înghesuiți. Posibilitățile de culori care sunt puse la dispoziție de firma noastră, oferă un 
design elegant și estetic prin diverse culori pentru mobilierul de laborator. 

     Combinațiile de culori standard sunt albe respectiv gri deschis pentru dulapuri și albastru 
deschis respectiv albastru indigo sau verde pentru canturile ABS completate cu mânere de 
aceeași culoare. 

    Având în vedere o gama largă de culori, există o multitudine de posibilitati în combinații de 
culori a mobilierului de laborator. Canturile ABS pot avea orice culoare în combinație cu 
blatul de lucru alb sau gri deschis. În același timp, dulapurile (cabinetele) pot fi realizate din 
PAL de orice culoare la alegere iar canturile ABS fiind asortate. 
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Componetele  pentru medii/chiuvete 
 

O pare importantă în dotarea laboratoarelor de astăzi este un echipament mediu complet, fie 
prin instalațiile electrice împreună cu prizele pentru 230V sau 400V, distribuția apei reci și 
calde , drenajul apei sau a diferitelor medii gazoase, aerul comprimat, vidul, gazele de înaltă 
puritate ex. heliu, hidrogen etc. 

Bineînțeles că trebuie să existe siguranța de distribuție a mediilor și aspectul funcțional și 
estetic prin terminarea lor cu prize sau robineți. 

ITES Vranov folosește pentru aceste medii  integrate în mobilierul de laborator doar produse 
de top a mărcilor internaționale pentru a garanta siguranța si fiabilitatea. 

Toate componentele electrice ca de exemplu prizele pentru 230V, întrerupătoarele pentru 
iluminat, ventilatorul sunt marca LEGRAND sau  SCAME. Elementele care sunt montate în 
interiorul mobilerului au un grad de protecție minim IP 55. Sunt produse dintr-un termoplastic 
rezistent, care are calitatea de ignifugare si a prafului respingător pentru suprafață. 

Toate armăturile pentru apă, gaz, aer comprimat și vid sunt produse din alamă solidă. Aceasta 
este tratată la suprafață cu pigmenți din epoxi-poliester, ce cauzează ca armatura să fie nu 
corodeze. La fel sunt tratati si robineții. În plus, orice robinet pentru gaz are un sistem de 
siguranță împotriva deschiderii accidentale. 

Pentru distribuția apei demineralizate se foloses armături speciale, prin care nu nus e ajunge la 
contactul dintre media și metal. 

Un tip special de elemente media sunt armăturile din oțel inxodabil și supape de reglare a 
presiuni, debitului pentru gaze pure precum și dușuri de siguranță pentru ochi sau tot corpul.  

În dotarea standard  a meselor și nișelor sunt chiuvetele si tăvițele de scurgere din oțel 
inoxidabil, ceramică naturală polipropilenă, Durcon, Corian sau piatră artificială. Eele se 
deosebesc nu doar prin mărimile sale, dar în special prin scopul de întrebuințare și rezistență 
la agenții chimici și temperaturi ridicate. 

ITES Vranov oferă soluție completă și în faza  de pregătire a mediilor pentru pozițiile 
mobilierului. Specialiși noștri sunt capabili sa definească mediile în așa fel pentru a fi 
compatibile cu mobilierul nostru și a îndeplini toate cerințele de siguranță. Suntem capabili a 
vă pregăti un desen tehnic cu descrierea și racordul mediilor individuale pentru a efectua 
foarte ușor lucrările de construcții prin acest desen. 

 

 

 

 

 

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 45 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

MSE1 – stâlp electric unilateral  

Dotari stâlp: 4x priza electrică 230V/IP 55, tip LEGRAND. Construcția stâlpului din 
laminat Trespa TopLab 16mm în combinație cu PAL melaminat 

Stâlpul  electric este certificat conform EN 61010. 

MSV1 – stîlp apă unilateral  

Dotări stâlp: 1x scurgerea apei reci cu robinet. Armătura este din alamă acoperită cu plastic, 
1x chiuveta de scurgere 150x70x130mm din polipropilenă, 1x instalații 
interioare pentru alimentarea cu apa și gaz în stâlp, 1x alimentare pentru gaz cu 
supapă de siguranță. Construcția stâlpului din laminat Trespa TopLab 16mm în 
combinație cu PAL melaminat 

Notă:  aditional  pe MSV1 se poate monta armătura pentru vacuum sau aer comprimat 
(așa cum se prevede în alte medii) 

PL1 -  polița pentru îmbinare unilaterală – 2buc 

Polița îmbină doi stâlpi. Suprafața poliței este produsă din sticlă laminată dublă 
de siguranță. Sticla este fixată în șipci din HPL.  Polița se folosește și pentru 
depozitarea instrumentelor având o rezistență mare la produse chimice și apă. 

Tip stâlp/poliță Lățime în 
mm 

Adâncimea 
în mm 

Înălțimea 
în mm  

MSV1 350 170 834 

MSE1 350 170 834 

PL1 1150 190 24 

Dimensiuni și dotări atipice: după cerințele clientului 

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 46 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

 

MSE2  - stâlp electric bilateral   

Dotări stâlp: 4x priză 230V/IP 55, tip LEGRAND. Construcția stâlpului din laminat Trespa 
TopLab 16mm în combinație cu PAL melaminat  

Stâlpul  electric este certificat conform EN 61010. 

MSV2  - stâlp pentru apă bilateral   

Dotări stalp: 2x scurgerea apei reci cu robinet. Armătura este din alamă acoperită cu plastic, 
2x chiuvetă de scurgere 150x70x130mm din polipropilenă, 1x instalații 
interioare pentru alimentarea cu apa și gaz în stâlp, 1x robinet gaz cu spapă de 
siguranță. Construcția stâlpului din laminat Trespa TopLab 16mm în 
combinație cu PAL melaminat 

Notă: aditional  pe MSV1 se poate monta armătura pentru vacuum sau aer comprimat 
(așa cum se prevede în alte medii) 

PL2  - poliță de îmbinare bilaterală  – 2buc 

Polița îmbină doi stâlpi mediani. Suprafața poliței este produsă din sticlă 
laminată dubla de siguranță. Sticla este pusă în colțare din HPL. Polița este 
folosită pentru depozitare, este rezistentă chimic și la apă. 

Tip stâlp/poliță Lățime în 
mm 

Adâncimea 
în mm 

Înălțimea 
în mm 

MSV2 350 240 834 

MSE2 350 240 834 

PL2 1150 280 24 

Dimensiuni și dotări atipice: după cerințele clientului 

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 47 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

 

Fitingurile pentru apă și gaz  

 

     Toate bateriile, robinetele de apă, gaz, aer comprimat, vid, heliu, oxigen și alte gaze care 
sunt utilizate în construcția mobilierului nostru de laborator  și a nișelor îndeplinesc cerințele 
EN 13792.       
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Apă 

 

robinet apă montare în poliță    robinet 45°  cu manetă înclinată montare      
                                                        stâlp 

                        

  

 

robinet montare stâlp    robinet dublu 45° montare stâlp  
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robinet dublu montare pe poliță     robinet formă„U“ din stâlp 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

robinet de amestec din perete    robinet cu levier și amestec din stâlp 
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robinet triplu a apei de pe blat                         robinet de pe blat  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baterie cu mixare din blat                                 baterie cu mixare și dus 
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robinet de amestec               scurgerea apei din blatul de lucru al nișei 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gaze naturale/Alte medii gazoase 

      

Toate armăturile cu robinet de gaz conțin o supapă cu sistem de siguranță împotriva 
deschiderii accidentale a robinetului de gaz. Robinetele pot fi utilizate pentru alte medii 
gazoase, de ex. aer comprimat, vid, heliu, oxigen, azot etc. 

robinet gaz din blatul de lucru               robinet dublu gaz din blatul de  

                                                                                      lucru 180° 
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robinet  gaz din blatul de lucru 90°                    4x  robinet gaz din blatul de lucru 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

robinet gaz direct din poliță   robinet gaz 45° din stâlp  
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robinet gaz 90° din stâlp   robinet gaz dublu  in stalp 45° 

     

 

 

 

 

 

 

robinet gaz dublu din poliță                      robinet gaz/apă pentru nișă 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Avem la dispoziție mai mult de 90 de tipuri de armături pentru apa caldă sau rece, scurgere 
din blatul de lucru, stâlpi, polițe, robinete pentru mixare și diferite armături  atipice pentru apă 
(exemplu: scurgerea triplă a apei prin 3 căi, robinet de amestec cu levier și opțional scurgerea 
apei reci etc.)  

     Pentru instalațiile de gaz sunt disponibili diferiși robineți la 45° din stâlp, armătură în 90° 
din blatul de lucru, 180° scurgeri prin 2 sau 4 căi de 180° sau alte variante pentru supape de 
gaz. 

     Pentru stațiile de lucru de laborator sunt disponibile la cerere și accesorii pentru gazele cu 
puritate ridicată, care sunt echipate cu reglarea presiunii și a debitului de gaz. 
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     O parte din dotările mesei reprezintă mașinile de spalare a sticlei de laborator profesionale. 
Acestea servesc perfect în laboratoarele unde o mare parte a instrumentelor de sticlă necesită 
o spalare frecventă, dezinfecție și uscare pentru a fi disponibile imediat.  Aceste mașini de 
spălat  oferă o soluție eficientă și rapidă a diferitelor tipuri de sticlărie folosită în laborator. De 
obicei sunt încorporate în  mesele centrale sau așezate lângă perete, iar pentru aplicații mai 
mari  pot fi montate liber. 

     Mașinile de spălat sticlăria de laborator pot avea suprafața exterioară emailată sau din inox. 
Structura internă este realizată din oțel inoxidabil. Au la dispoziție agregat pentru uscarea 
sticlei după spălare sau fără agregat pentru uscare. Mașinile de spălat oferă o gamă largă de 
extensii și stative, care sunt special concepute pentru diferite tipuri de articole din sticlă - fie 
pentru bănci, pahare de laborator, cilindrii și pipete. 

 

 

 

 

G7883 AE ADP – 600x600x820mm 

10 štandardných umývacích programov 

zobrazenie teploty a doby umývania 

optický a akustický signál na konci programu 

4-násobný filtračný systém 

2 sprchovacie ramená s nastaviteľnými otáčkami 

1 dávkovacie čerpadlo pre práškové prostriedky 

1 dávkovacie čerpadlo pre neutralizačné prostriedky 

kondenzátor pár 
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G7883 CD ADP AE – 900x700x820mm 

10  programe standard de spălare 

afișaj temperatură și timpul de spălare 

semnal optic și acustic la sfârșitul programului 

debitmetru nivel de apă 

sistem de filtrare de 4 ori 

2 braț de duș cu turații reglabile 

1 pompă dozatoare pentru pulbere chimică 

1 pompă dozatoare pentru agent de neutralizare 

condensator aburi 

agregat pentru uscare cu ajutorului aerului cald 

 

 

 

 

 

 

 

     Mașinile de spălat sticlărie de laborator împreună cu accesoriile, oferă o gamă largă  de 
opțiuni  propuse în funcție de sticlaria de laborator folosită. De aceea, menționăm doar 
dotarea de baza. Dacă sunteți interesați, specialiștii nostri vă recomandă modelul potrivit 
împreună cu accesoriile.  
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E 355 – suport 
pentru sticlă cu 
gâtul îngust 

16x duze pentru 
clătirea sticlei 

 

E 350 – suport 
pentru sticlă cu 
gâtul îngust 

33x duze pentru 
clătirea sticlei 

 

 

E 106 – suport 
pentru sticlă cu 
gâtul lat 

26 poziții 

 

E 144 – suport 
pentru sticlă cu 
gâtul lat 

18 poziții pentru 
cupe 

 

 

AK 12 – suport 
pentru sticlă cu 
gâtul lat 

 

 

O 188/1 – coș 
superior cu braț 
de clătire pentru 
așezarea 
suportilor 

 

 

E 310 – garnituri 
din oțel inoxidabil, 
inclusiv de aerisire 
și o supapă de 
reținere, umplutură 
regenerabilă 

 

E 406 – cărucior 
pentru 116 bucăți 
pipete până la 
450mm 
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Chiuvete de laborator 

     

 Compania ITES Vranov oferă o gamă largă de sortimente de laborator precum: tăvițe pentru 
drenaj și chiuvete. Iar în funcție de natura muncii de laborator, putem recomanda chiuveta din 
oțel inoxidabil, ceramică naturală, polipropilena sau alte materiale alternative. 

Chiuveta din otel inoxidabil:   există versiunea de bază AISI 304, care reprezintă doar o 
rezistență chimică  medie și este mai potrivită pentru 
laboratoarele microbiologice. O versiune mai avansată 
reprezintă chiuveta din oțel inoxidabil AISI 316 cu rezistentă 
chimică. 

 

Chiuveta de laborator din oțel inoxidabil 
400x400x250mm 

Alte dimensiuni: 

100x100x250mm 

300x300x250mm 

600x400x250mm 

 

Chiuveta din ceramică: produse din argilă naturală, glazurate și arse la temperatura de 
1450°C, au o rezistență excelentă la acizi(cu excepția HF), 
solvenți, coloranți și temperaturi ridicate. Acestea sunt 
disponibile în diverse forme și dimensiuni - rotunde, ovale, 
pătrate. Chiuvetele din cermanică sunt disponibile în diverse 
culori, standard fiind albe, albastre, gri 

 

 Tăviță de scurgere din ceramică 245x95x150mm 

Alte dimensiuni posibile: 

100x100x150mm 

240x240x150mm 
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Tava de scurgere ovală din ceramică 
250x100x120mm 

Alte dimensiuni posibile:  

Ø 100mm 

410x100x120mm 

395x70x95mm 

 

 

 

 

 

 

 

Chiuveta din ceramică 

530x380x250mm 

Alte dimensiuni posibile:  

380x380x250mm 

680x380x250mm 

670x475x320mm 

 

 

Chiuveta din ceramică dublă 
925x470x265mm 

Alte dimensiuni posibile: 

895x445x265mm 

 

 

Chiuveta din ceramică rotundă 

Ø490mm, adâncimea 250mm 
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 Chiuvete din polipropilenă: realizate prin modularea polipropilenului turnat. Au o rezistență 
excelentă la toți acizii și substanțele chimice. Suprafața acestora 
este delicată  pentru sticla de laborator. Au o rezistență limitată 
la temperaturi peste 135°C dar și la indicatorii coloranți. 

Chiuvetele din polipropilenă sunt disponibile în culorile alb și 
gri. La cerere, este posibilă furnizarea chiuvetelor și din alte 
materiale 

 

 

Tavă de scurgere din polipropilenă pentru instalare 
în partea laterală a nisei 

446x300x150mm, 

Armăturile pentru apă sunt din partea de sus a 
chiuvetei 

     

  
Tavă de scurgere din polipropilenă 
230x75x150mm 
 
Alte dimensiuni posibile:  
 
150x70x130mm 

 

 

 
 
Chiuveta din polipropilenă 
400x400x300mm 
 
Alte dimensiuni posibile:  
 
300x300x250mm  
 
500x400x300mm 
 
400x500x300mm 
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Dușuri de siguranță      

 

Dușurile de siguranță pentru ochi și corp, astăzi fac parte din echipamentul standard al 
fiecărui laborator în care se utilizează acizi sau alți reactivi și soluții chimice, care prin 
proprietățile lor pot afecta negativ sănătatea personalului. Rolul lor principal este de a oferi 
protecție rapidă și eficientă în cazul contactului accidental al substanțelor chimice cu anumite 
părți are corpului, în special la contactul cu ochii sau părți ale feței. 

 

În proiectarea meselor de laborator sau a celor administrative, ITES Vranov, ia în considerare 
siguranța la locul de muncă și de aceea în proiectele noastre veti găsi dușuri pentru ochi și 
corp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duș de siguranță 
monocular din blatul de 
lucru cu manetă 

 

 

 

 

 

Duș de siguranță binocular din 
blatul de lucru cu manetă 

 

 

 

 

 

 

Duș de siguranță binocular din perete 
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Duș de siguranță 
binocular fixare în 
podea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duș de siguranță 
corp prindere 
laterală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duș de urgență 
corp prindere 
tavă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duș de 
siguranță  
combinat 
pentru corp și 
ochi 
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Dulapuri de siguranță 

      

 

ITES Vranov pune mare accent pe siguranța în laborator. De accea în sortimentul nostru sunt 
incluse și dulapurile de siguranță. În spectru mai larg, le împartim în 2 mari categorii: dulapuri 
de siguranță pentru combustibil în conformitate cu EN 14470-1 și dulapuri de siguranță pentru 
acizi     

 Dulapurile de siguranță pentru substanțe inflamabile  

 

     Oferite de compania ITES Vranov, dulapurile sunt produse de fabrica recunoscută la nivel 
mondial ASECOS GmbH din Germania. Toate dulapurile sunt certificate conform EN 14470-
1. În general, acestea pot fi împărțite în dulapuri cu rezistență la foc 30 de minute și 90 de 
minute. Suplimentar se pot livra și dulapuri cu rezistență la foc 60 de minute.  

     Principiul de funcționare a dulapurilor de siguranță pentru substanțe inflamabile este de a 
ține substanțele departe de foc, substanțe care ar putea prin proprietățile lor se extinde sau 
sunt mai greu de stins. Dulapurile au o construcție specială care la temperatura mediului de 
peste 50 ° C le închide ermetic. În aceste dulapuri nu ar trebui sa fie depozitate substanțe cu 
proprietăți corozive. Ele ar trebui sa fie exhaustate.. 

     Având un portofoliu larg de dulapuri pentru substanțe inflamabile, în acest catalog tehnic 
vă prezentăm modelele cel mai des utilizate. 

      Dulapurile de siguranță pentru substanțe inflamabile sunt livrate și în alte dimensiuni  și 
modele. Dulapurile mici pentru substante inflamabile pot fi produse și cu sertare. Opțional se 
pot livra și cu ventilator special. Pentru o eficiență și siguranță mai mare, toate dulapurile ar 
trebui conectate la un sistem de aerisire.
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Dulap de siguranță pentru inflamabile ASECOS, ușa batantă mare 

dimensiuni: ușa simplă -  600x615x1968mm, ușa dublă – 1200x615x1968mm 

- ușa batantă cu deschidere la 95°, lacat 

- rezistentă la foc 90/60/30minute 

- accesoriu opțional: 3-4x polite, 1x fund de colecatre, 1x capac perforat al fundului de 
colectare,  blocarea ușii în poziție deschisă 

                                                

Dulap de siguranță pentru inflamabile ASECOS, uși pliante, mare 

- dimensiuni: ușa simplă -  600x615x1968mm, ușa dublă – 1200x615x1968mm 

- uși pliante – nu ocupă spațiu în poziția deschisă, cu lacăt 

- rezistentă la foc 90/60/30 minute 

- accesorii opționale: 3-4x polițe, 1x fund colector, 1x capac perforat al fundului 
colector, blocarea  ușii în poziție deschisă 
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Dulap de siguranță pentru inflamabile ASECOS, ușa batantă, mică 

- dimensiuni: ușa simplă -  590x550x600mm, ușa dublă – 1100x550x600mm 

- ușa batantă cu deschidere la 95°, lacăt  

- rezistență la foc 90/30 minute 

- accesorii opționale: 1x capac de colectare, 1x capac perforat al fundului colector,  
sistem de fixare al ușii deschise 

 

Dulap de siguranță pentru butelii sub presiune ASECOS, ușa batantă, mare 

- dimensiuni: ușa simplă -  600x615x1968mm, ușa dublă – 1200x615x1968mm 

- ușa batantă cu deschidere la 95°, lacăt  

- rezistentă la foc 90/minute 

- accesorii opționale: 1x rampă de încărcare, 1x rampă de așezare a robineților de 
reglare, curele pentru fixare butelii, spațiu pentru distribuția capilară a instalației, 
spațiu pentru 2 sau mai multe butelii (în funcție de dimensiunea dulapului) 

                                              

mailto:ites@ites.sk
http://www.ites.sk/


  STN EN ISO 9001:2009 

ITES Vranov, s. r. o. STN OHSAS 18001:2009 
Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou STN EN ISO 14001:2005 

 
  

Tel: +421/57/44 621 39, 44 619 61 62 Fax: +421/57/44 220 97 
e-mail: ites@ites.sk  web: www.ites.sk  

 

     Dulapuri de siguranță pentru acizi construite de  ITES  

 

     sunt realizate din material nemetalic pentru a preveni corodarea spațiului de stocare pe care 
o pot provoca materialele stocate de ex: acidul clorhidric, acidul sulfuric, acidul azotic sau 
alte subsțane. 

    Ca producător de dulapuri pentru acizi vă putem oferi modele și dimensiuni la alegere. 

     În versiunea de bază sunt împărțite ca: dulapuri înalte sau mici. 

 

 

Dulap de siguranță pentru acizi ITES, mic 

- dimensiuni: ușa simplă – 600x550x600mm, ușa dublă – 1200x550x600mm 

- construcția dulapului nemetalic 

- dulapul este realizat din material chimic anticoroziv nemetalic și rezistent la apă 

- 1-2x polița sub forma de vana cu canturile ridicate din material anticoroziv și rezistent 
la substanțe chimice 

- uși cu balamale nemetalice cu deschidere la 240° 

- lacăt și cheie din material nemetalic 

- pregătire pentru exhaustare 

- grilă de ventilație în ușile dulapului cu filtru pentru captarea particulelor de praf 
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Dulap de siguranță pentru acizi ITES, mare 

- dimensiuni: ușa simplă – 600x550x2020mm, ușa dublă – 1200x550x2020mm 

- interiorul este produs din material nemetalic rezistent la substanțe chimice, apă și 
anticoroziv 

- dulapul este împartit în 2 compartimente 

- 4x poliță sub forma de vana cu canturile ridicate din material anticoroziv și rezistent la 
substanțe chimice 

- uși cu balamale nemetalice cu deschidere la 240° 

- lacăt și cheie din material nemetalic 

- pregătire pentru exhaustare 

- grilă de ventilație în ușile dulapului cu filtru pentru captarea particulelor de praf 

-  extracția aerului pe etaje 
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Dulapuri metalice pentru depozitarea substanțelor toxice sau 

 solvenților necorozivi 

 

     O categorie specială a dulapurilor metalice sunt cele pentru depozitarea substanțelor toxice 
sau solvenților anticorozivi, care nu sunt inflamabile. Categoria de bază este formata din:  

 

 

-  dulap metalic cu o ușă 

-  dimensiune 600x500x1970mm 

-  pentru stocarea de otrăvuri și substanțe chimice    

    anticorozive 

-  cu lacăt 

-  3x poliță metalică, sarcina 50kg 

-  1x fund de colectare cu cant ridicat, 18 litri 

-  pregatire pentru exhaustare 

-  grilă de ventilație în ușă 

 

 

 

 

-  dulap metalic cu ușa dublă 

-  dimensiune 1200x500x1970mm 

-  pentru stocarea de otravuri și substanțe chimice  

anticorozive 

-  cu lacăt 

-  3x polița metalică, sarcina 30kg 

-  1x fund de colectare cu cant ridicat, 36 litri 

-  pregătire pentru exhaustare 

-  grilă de ventilație în ușă 
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Unitate de aspirație locală     

 

     Nu ne putem imagina un laborator modern din ziua de azi, fara o extracție eficientă a 
aerului. Fie că este vorba de laboratoare medicale, farmaceutice, chimice sau  biofizice, peste 
tot se crează diferiți vapori, ale caror caracteristici pot afecta sănătatea umană într-o măsuraă 
mai mare sau mai mică 

     Scopul companiei noastre este de a oferi soluții care aduc clienților ce utilizează mobilierul 
de laborator ITES, protecția eficientă a sănătății și a mediului de lucru. 

      

       Elementele de bază funcționale pentru laboratoare sunt nișele de laborator și industriale 
ITES, construite în conformitate cu cerințele și standardele europene,  care asigură o protecție 
eficientă chiar și în cel mai agresiv mediu chimic. 

     Ce se întâmplă în cazul în care natura nevoilor utilizatorilor nu este atât de acută încât să 
fie necesară o investiția financiară într-o nișă scumpă?  Ne riscăm sănătatea și ne bazăm pe 
faptul că concentrațiile din substanțe nu reprezintă un risc pentru sănătatea noastră? 

     ITES Vranov, s. r. o. vă propune o soluție eficientă sub formă de ventilație de evacuare 
locală, care poate fi plasată în funcție de nevoile dumneavoastră actuale și care protejează în 
mod eficient mediul de lucru de fumuri chimice nocive și particule solide periculoase. 

 

Unitate de aspirație locală LFK 

 

     Este vorba despre o unitate locală cu braț articulat compus din 2 sau 3  brațe ajustabile 
diametru 50 sau 75mm produse din aluminiu sau polipropilenă în funcție de caracterul muncii 
efectuate.Brațul este finisat cu un braț transparent diametru 300mm, care asigură o  suprafață 
largă  de aspirație. Brațul este echipat cu îmbinări speciale care permit poziționarea lui în 
funcție de necesitate. În același timp are o supapă cu ajutorul căreia se reglează debitul de aer 
aspirat. În dotare este inclus un ventilator 230V și o unitate de filtrare  pentru substanțe solide 
sau gazoase, care prin filtrul respectiv reține substanțele periculoase. Unitatea de filtrare este 
schimbătoare. Echipamentul include și conductă flexibilă conectată cu brațul de aspirație pe o 
parte și filtru în partea opusă. 

     Unitatea locală de aspirație se de obicei instalează în cabinete de laborator sau sub blatul 
de lucru lăngă masa de lucru fiind necesară găurirea blatului.
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Unitate de aspirație LFK PD 75 

- instalarea în blatul de lucru sau 
stâlpul mesei 

- braț articulat reglabil în 3 puncte  
Ø75mm 

- clapetăde reglaj 
- braț din aluminiu 

Accesorii opționale: 
- PP extensor Ø300mm 
- Furtun flexibil 2ml 
- ventilator 
- unitate de filtrare pentru părți 

solide/gaz 
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Unitate de aspirație locală LFK AT 75 

- instalare în poliță sau deasupra 
mesei 

- braț articulat reglabil în 3 puncte 
Ø75mm 

- clapetă de reglaj 
- braț din aluminiu 

Accesorii opționale: 
- PP extensie 200x200mm 
- furtun flexibil 2ml 
- ventilator 

 

 

 

 
 

 

 
 
Unitate de aspirație locală LFK AT 100 

- instalare în polită sau deasupra 
mesei 

- brț articulat reglabil în 3 puncte 
Ø100mm 

- clapetă de reglaj 
- braț din aluminiu 

Accesorii opționale: 
- PP extensie Ø300mm 
- furtun flexibil 2ml 
- ventilator 
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Stâlp de extracție media ITES 

     O altă opțiune care furnizează o ventilație eficientă de evacuare locală este structura de 
stâlp medie ITES. După cum sugerează și numele, este un alt element mediu care spre 
deosebire de Stâlpul Media APA (MSV), Stâlpul Media  ELECTRO (MSE) și Stâlpul Media 
GAS (MSP), oferă echipament media  în domeniul ceea ce privește evacuarea aerului. 

     Majoritatea aparține de mesele bilaterale umede ITES, dar acest lucru nu trebuie să fie 
o condiție 

Stâlpul este produs din material nemetalic necoroziv pentru a rezista celor mai agresivi agenți 
de vapori chimici care sunt întălniți foarte des  în practica de laborator.Construcția în interior 
este din același material ca și nișele de laborator ITES. Parte a stâlpului este și fereastra din 
față în 2 poziții fabricată din material special rezistent chimic.  Prin glisarea flexibilă, exactă 
si fină  se oferă stâlpului median de a acoperi o suprafață de aspirație mai mare decât unitatea 
LFK. Alt avantaj îl reprezintă iluminatul zonei de lucru.   

     Avantajul stâlpului de aspirație ITES este posibilitatea de conectare a altor mediani ex. 
prize electrice 230V, apă, gaz care pot fi încorporate în stâlp. Astfel se economisește spațiu. 
De asemenea oferă posibilitatea de a depozita substanțe volatile în interiorul stâlpului 
asigurându-se o aspirație permanentă. 

     Opțional se poate monta echipament de signalizare acustic și sonor pentru debitul aerului 
aspirat, care garantează și oferă o siguranță a sănâtății voastre. 
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Posibilități de poziționare a peretelui din față 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                              Iluminarea spațiului de lucru 
 

  Opțiune prize electrice  230V  
 

 

 
Panoul de comandă conține: 
- comutator pentru ventilator, iluminare 
- semnalizare acustică și luminoasă a vitezei de aspirație a aerului 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspirația aerului 
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Scaune 

    

  De multe ori munca din laborator necesită o ședere confortabilă. ITES Vranov are la 
dispoziție o gamă largă de scaune de laborator care sunt produse din materiale rezistente și 
respectă toate cerințele estetice și de funcționalitate. 

 

 

 
Scaun de laborator Formex 

- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru susținerea picioarelor 
- inaltime reglabilă a șezutului si spătarului 
- partea de șezut si spătarul din piele 
- rotițe 
- diferite culori 

 

 

Scaun de laborator Formex S 
- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru susținerea picioarelor 
- înalțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- partea de șezut și spătarul din piele 
- rotițe 
- diferite culori 

 

 

Scaun de laborator Dental CH 
- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru susținerea picioarelor 
- înălțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- partea de șezut și spătarul din piele 
- rotițe 
- diferite culori 

 

 

Scaun de laborator Formed 
- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru susținerea picioarelor 
- înălțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- partea de șezut și spătarul din piele 
- rotițe 
- diferite culori 
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 Scaun de laborator Novo F 
- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru picioare demontabil 
- înălțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- partea de șezut în formă atipică 
- partea de șezut și spătarul din piele 
- rotițe 
- diferite culori 

 
 
 Scaun de laborator Dela 

- construcție din oțel 
- înălțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- partea de șezut și spătarul din PUR 
- glider 

 
 

 

Scaun de laborator Dela V 
- construcție din oțel 
- înălțime reglabilă a șezutului și spătarului 
- cerc pentru picioare 
- partea de șezut și spătarul din PUR  
- glider 

 
 
 Scaun de laborator Paty 

- construcție din oțel 
- înălțime reglabilă a șezutului și a spătarului 
- cerc pentru picioare 
- partea de sezut și spătarul din placaj 
- glider 

 
 

 

 
Scaun de laborator Form 

- construcție din oțel cromată 
- cerc pentru picioare demontabil 
- partea de șezut reglabilă pe înaltime 
- partea de șezut din piele 
- rotițe 
- o gamă largă de culori 
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Materiale de construcție 

 

 

     ITES VRANOV este o companie care din anul 1993 administrează propriul laborator  de 
analiză al apei.  Ca producător al laboratorului de mobilier suntem singura firmă care are 
posibilitatea de a controla direct și testa rezistența materialelor folosite în producția 
mobilierului.  De multi ani, efectuăm în mod regulat teste în laboratorul nostru, prin care 
verificăm rezistența fizică și chimică a materialelor individual. De aceea știm să recomandăm 
care material este adecvat în funcție de caracteristicile muncii dumneavoastră. Vă  oferim o 
scurtă prezentare a materialelor cele mai des folosite. 
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PAL melaminat  

 

     materialul de baza folosit în producerea mai ales a cabinetelor de laborator și a dulapurilor 
care nu  intră în contact cu acizi agresivi. Materialul nu este rezistent la apă  și acizi. Într-o 
anumită măsura acesta poate fi folosit ca blat de lucru pentru mese administrative dar cu 
timpul se ajunge la uzura considerabilă a stratului superior. 
 

 

PAL melaminat 
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 Placa aglomerată grosime 38mm cu strat de 0,8mm laminat la înaltă presiune (HPL), 
canturile frontale rotunjite - postforming 

 

     cunoscut sub denumirea ´´postformnig´´ datorită cantului frontal oblic. Este compusă 
dintr-o placa  aglomerată, un produs stratificat din așchii  de lemn cu grosimea de 28 sau 
39mm  și un strat cu suprafața de 0,8mm de laminat de înaltă presiune. Este predestinată 
folosirii în laboratoarele de fizică sau ca și blat sub instrumente sau mese de lucru standard. 
Este rezistentă la solvenți organici  și are o rezistență mare la abraziune. Nu este rezistentă la 
acizi, iar după o scurtă utilizare se ajunge la o degradare a blatului. Având în vedere 
materialul din care este compusă, acesta nu permite instalarea unei chiuvete. 

 
    PAL aglomerat grosimea 38mm cu strat 0,8mm laminat la înaltă presiune 
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 Gresie cu rost,  glazurată  cu zirconiu  și cant perimetral ridicat din ceramică 

dupa cum spune și numele nu este vorba despre o gresie des folosită. Glazura din zirconiu 
oferă gresiei rigiditate care se produce prin închiderea porilor și o rezistență mare la substanțe 
chimice. Gresia este practic rezistentă la toți acizii cu excepția acidului fluorhidric. Este 
rezistentă la temperaturi ridicate. Datorită rostului  nu este recomandată folosirea ei în 
laboratoarele microbiologice și în locurile unde sunt cerințe mari pentru o dezinfecție 
frecventă a suprafeței de lucru. La cerere se poate livra cu canturile ridicate din ceramică și 
profile de colt. 

 
Plăci ceramice 150 x 150 x 8 mm  
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 Gresie format mare cu glazură de zirconiu și cantul ridicat 

 

     Prin folosirea unui format mare de grezie se minimalizează roștul care este destul de des 
partea slabă a suprafeței de lucru și sensibile la acidul flourhidric. La fel ca  și gresia, în 
format mai mic este rezistentă la acizi cu exceptia HF,  temperaturilor ridicate, apei, 
coloranților și altor substante. Poate fi completă cu canturile ridicate din ceramică și profile de 
colț: 

- dimensiunile maxime format 1250x1250x8mm 

- tăierea la dimensiuni mai mici se face cu jet de apă 

- se folosește și ca placare interioară a nișelor chimice pentru un mediu de lucru  foarte 
agresiv 

 
 Gresie format mare  
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 Suprafața din ceramică monolit fără rost și canturile ridicate din ceramică, grosimea  
35mm 

este potrivită pentru medii extrem de agresive, unde blatul de lucru ajunge în contact foarte 
des cu acizii la temperaturi ridicate. Din cauza lipsei roțtului  are o rezistență mai mare decât 
gresia normală sau cea de format mare: 

- dimensiuni maxime a blatului de lucru 1800x900mm 

- grosime 20mm fără canturile ridicate 

- grosimea 35mm  cu cantul ridicat pe o parte a blatului la alegere sau pe tot perimetrul 

- este produsă dintr-un lut special, glazurată și arsă la temperatura de 1450°C 

- este caracterizată prin rezistență la toți acizii cu excepția HF,  rezistentă la apă, 
solvenți și leșie, o absorbție prin pori mai puțin de  0,5% 

- gradul de duritate 8 pe scara Mohr garantează o rezistență la abraziune 

 
Suprafața din ceramică monolit fără rost și canturile ridicate din ceramică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suprafața din ceramică monolit fără rost fără canturi ridicate grosimea 20mm 
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Laminat la înaltă presiune compact Trespa TopLab Plus 

 

     laminat la înalta presiune compact rezistent chimic Trespa TopLab Plus, grosime min. 
13mm, greutate specifică 1430 kg/m3, rezistentă la compresiune 135 N/mm2 (conform ISO 
527), care este în conformitate cu standardul EN 438. (conductivitate termica 0,25 W/m. K - 
conform normei DIN 52612.  Rezistență electrica 1.108 - 1.1011  - în conformitate cu NF PA 
99) 

- în oferta companiei ITES Vranov  nu este inclusă placa compusă din mai multe straturi 
(ex. 18mm DTD +6mm laminat) ci doar un blat compact. (Fiecare material are 
proprietăți diferite de dilatare iar prin combinarea mai multor straturi  se poate ajunge 
cu timpul la deformarea blatului de lucru). Folosirea blatului tip sandwich cu laminat 
grosime 6mm sau 3mm nu este recomandat nici de producătorul HPL, deoarece 
fiecare material ale proprietăți diferite de dilatare. 

- este rezistent la majoritatea acizilor cu excepția HF si  HNO3 în anumite concetrații 

- rezistență excelentă la apă și mai mare la zgârieturi decât plăcile din ceramică 

- este foarte potrivită pentru laboratoarele de microbiologie și unde se ajunge foarte des 
în contact cu apa, pe mese umede în nișe 

- disponibilă în grosimi 13mm, 16mm și 25mm 

- dimensiunea maximă a blatului de lucru 3050x1530mm 
          Laminat HPL compact Trespa TopLab Plus 
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Polipropilenă rebord 

 

- blaturile de lucru din polipropilenă sunt produse prin tehnologia de turnare în forme  și 
mai apoi modulare în urmatoarele dimensiuni: 

- 1200x750mm cu cantul ridicat 

- 1800x750mm cu cantul ridicat 

- fiecare blat din PP poate avea drenajul  și tavă de scurgere sau chiuvetă  

- blaturile din PP sunt potrivite pentru mesele de laborator care se spală 

- antiacid inclusiv HF 

- nu este rezistentă la abraziune și temperaturi mai mari de 135°C 

 

 

 
Polipropilen cu marginile ridicate 
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Alte materiale 

 

     Durcon 

- material monolit cu aceași structură pe toată grosimea 

- este compus 75% din dioxid de siliciu și  25% răsina epoxidică 

- materialul are o duritate relativ ridicată, absorbție de apă 
scăzută 

- rezistent la temperaturi ridicate, antistatic 

- nu rezistă la acid sufluric concentrat, acid fluorhidric și acid 
azotic 

- dimensiunea maximă a blatului 2400x1500mm, grosime 
15mm, 19mm si 25mm 

- posibilitate de a livra cu tavă de scurgere sau chiuvetă 
din Durcon 

- blaturile de lucru se pot livra și rebord din Durcon 

 

                                         Corian 

- material produs de compania DuPont, format din două 
materiale de bază: polimeri acrilici și coridon 

- este un material dur, care se modelează prin înclăzirea la 
160°C 

- pentru blaturi de lucru se folosește grosimea 12mm, pentru 
placări grosimea 6mm 

- este potrivit mai ales în laboratoarele de microbiologie și spații 
cu cerință mare pentru curațenie 

- în contactul cu acidul azotic se distruge blatul de lucru, de 
aceea nu este potrivit pentru laborator 

- posibilite de a livra cu tavă de scurgere și chiuvetă din Corian 

- compensarea Corianului pe bază de polimeri acrilici cu adaos 
de materiale de umplutură au demonstrat o rezistență chimică 
și de abraziune mai mică 

Alte materiale 
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 Oțel inoxidabil 

- blaturile de lucru din oțel inoxidabil produse de firma ITES 
Vranov sunt în versiunea standard din clasa AISI 304 

- dimensiunea maximă a baltului de lucru 2700x800mm 

- marginea perimetrală ridicată oblică 

- blaturile de lucru sunt realizate prin șlefuire și periere 

- blatul de lucru are partea inferioară rezistentă la apă 

- în blatul de lucru pot fi integrate chiuvete din inox și tăvițe de 
scurgere la diferite dimensiuni 

- materialul este potrivit pentru spații curate mai ales laboratoare 
de fizică 

- pentru cerințe mai mari ale blaturilor de lucru, acestea se pot 
realiza din oțel inxidabil AISI 316L cu rezistanță chimică mai 
bună 

 

Piatra artificială 

- material compact, dur și compozit produs prin combinarea de 
silice, granit, granulate și rășina epoxidică 

- blaturile de lucru din structuri autoportante sunt disponibile în 
grosimi 20mm și 30mm 

- dimensiunea maximă a blatului de lucru 3000x1400mm 

-  În blat se pot realiza orificii pentru chiuvete, tăvițe de scurgere 
și fitinguri 

- blatul de lucru are o rezistență excelentă la zgârieturi, apă, 
solvenți organici, coloranți și anumiți acizi 

- foarte potrivită în laboratoarele de fizică 

 

     În proiectarea și producția mobilierului pentru laboratorul propriu și mai ales a nișelor, 
folosim filosofia de a minimaliza materialele metalice mai ales pe suprafața de lucru din 
interior. Mai multe modele găsiți în capitolul Nișe de laborator (digestori). 
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Notă:  
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Dacă aveți de gând să mobilați un laborator și nu ați găsit ceea ce doriți în acest catalog, 

nu căutați mai departe. 

Trimiteți-ne email la ites@ites.sk sau sunați la 0903/968 926, 057/44 621 39 iar noi vom 
veni și vom îndeplini cerințele voastre. 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

  

            ...mobilier de laborator original 
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