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VS profi – pracovný stôl váhový špeciálny LSM 1 – pracovný laboratórny stôl mokrý jednostranný 

Výbava stola: 1x pracovná doska z  prírodného monolitického lešteného kameňa, ktorá 
zároveň slúži ako váhový blok, 1x vystužená konštrukcia váhového bloku/
pracovnej dosky, 1x antivibračná konštrukcia s 2-násobným tlmením vibrácií, 
1x vonkajšia krycia konštrukcia z  laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky  
18 mm s ABS hranou hrúbky 2 mm

Štandardné rozmery: 800 x 800 x 800 mm

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný stôl váhový profi je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava stola:  1x pracovná doska Trespa TopLab Plus 16 mm (alebo podľa výberu z materiá-
lov v kapitole Konštrukčné materiály), 1x SLVR-P, 1x SLV2/2 900, 1x SLV 3/600, 
1x SLVR-L-inštalačná, 1x keramická kruhová výlevka, 1x nekorozívna páková 
zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 
1x MSV1 s  1x výtokom studenej vody nekorozívnou armatúrou z  mosadze 
s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSE1 so 4x elektrickou zá-
suvkou 230V, 2x spojovacia polica, 1x odtoková polypropylénová vanička, 2x 
protipachový uzáver, 1x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z  mosadze 
s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpečnostným ventilom

Štandardné rozmery: 3000 x 750 x 900 mm

Atypická výbava: ľubovoľná podľa požiadaviek užívateľa

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný laboratórny stôl mokrý jednostranný je certifikovaný podľa normy EN 13150 a EN 
61010

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa
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LSM 2 – pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný UMS – pracovný umývací stôl

Výbava stola:  1x pracovná doska Trespa TopLab Plus 16 mm (alebo podľa výberu z materiá-
lov v kapitole Konštrukčné materiály), 1x SLVR-Ľ, 1x SLVR-P, 2x SLV2/2 900, 2x 
SLV 3/600, 1x SLVR-Ľ-inštalačná, 1x SLVR-P-inštalačná, 2x keramická kruhová 
výlevka, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-poly-
esterovou povrchovou úpravou, 1x MSV2 s 2x výtokom studenej vody neko-
rozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 
1x MSE2 so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 2x spojovacia polica, 2x odtoková 
polypropylénová vanička, 4x protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekoro-
zívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s 
bezpečnostným ventilom 

Štandardné rozmery: 3000 x 1500 x 900 mm

Atypická výbava: ľubovoľná podľa požiadaviek užívateľa

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný je certifikovaný podľa normy EN 13150 a EN 
61010

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava stola: 1x pracovná doska z modulovaného odlievaného polypropylénu so zvýše-
ným obvodovým okrajom a drenážou, 1x integrovaná polypropylénová vý-
levka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 1x kovová „H“ podstava z oceľové-
ho profilu 60x20 mm s  povrchom upraveným technológiou vypaľovaných 
práškových pigmentov, 1x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z  mo-
sadze s  epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x čelný kryt z  Trespa  
TopLab Plus 16 mm výšky 400 mm, 1x spodná polica z Trespa TopLab Plus  
16 mm, 1x protipachový uzáver

Štandardné rozmery: 1200 x 750 x 900 mm 

Iné rozmery: 1800 x 750 x 900 mm

Atypická výbava:  2x integrovaná polypropylénová výlevka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 
2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyestero-
vou povrchovou úpravou, 2x protipachový uzáver

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný umývací stôl je certifikovaný podľa normy EN 13150 
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LSM 2 – pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný  

Výbava stola:  1x pracovná doska T respa TopLab Plus 16mm (alebo pod¾a výberu 

z materiálov v kapitole Konštruk èné materiály), 1x SLVR-¼, 1x SLVR-P, 2x 

SLV2/2 900, 2x SLV 3/600, 1x SLVR- ¼-inštalaèná, 1x SLVR-P-inštalaèná, 2x 

keramická kruhová výlevka, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria 

z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSV2 s 2x 

výtokom studenej vody nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-

polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSE2 so 4x elektrickou zásuvkou 

230V, 2x spojovacia polica, 2x odtoková polypropylénová vanièka, 4x 

protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze 

s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpeènostným ventilom  

Štandardné rozmery: 3000 x 1500 x 900mm 

Atypická výbava: ¾ubovo¾ná pod¾a požiadaviek užívate¾a 

Pracovná doska: možnos� vo¾by rôznych materiálov pod¾a charakteru práce v lab oratóriu. 

Viac o ïalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole 

Konštrukèné materiály
 

Pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný je certifikovaný pod¾a normy EN 13150 a 

 EN 61010 

Atypické rozmery: pod¾a želania užívate¾a 
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LSM 2 – pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný UMS – pracovný umývací stôl

Výbava stola:  1x pracovná doska Trespa TopLab Plus 16 mm (alebo podľa výberu z materiá-
lov v kapitole Konštrukčné materiály), 1x SLVR-Ľ, 1x SLVR-P, 2x SLV2/2 900, 2x 
SLV 3/600, 1x SLVR-Ľ-inštalačná, 1x SLVR-P-inštalačná, 2x keramická kruhová 
výlevka, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-poly-
esterovou povrchovou úpravou, 1x MSV2 s 2x výtokom studenej vody neko-
rozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 
1x MSE2 so 4x elektrickou zásuvkou 230V, 2x spojovacia polica, 2x odtoková 
polypropylénová vanička, 4x protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekoro-
zívnou armatúrou z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s 
bezpečnostným ventilom 

Štandardné rozmery: 3000 x 1500 x 900 mm

Atypická výbava: ľubovoľná podľa požiadaviek užívateľa

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný je certifikovaný podľa normy EN 13150 a EN 
61010

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava stola: 1x pracovná doska z modulovaného odlievaného polypropylénu so zvýše-
ným obvodovým okrajom a drenážou, 1x integrovaná polypropylénová vý-
levka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 1x kovová „H“ podstava z oceľové-
ho profilu 60x20 mm s  povrchom upraveným technológiou vypaľovaných 
práškových pigmentov, 1x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z  mo-
sadze s  epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x čelný kryt z  Trespa  
TopLab Plus 16 mm výšky 400 mm, 1x spodná polica z Trespa TopLab Plus  
16 mm, 1x protipachový uzáver

Štandardné rozmery: 1200 x 750 x 900 mm 

Iné rozmery: 1800 x 750 x 900 mm

Atypická výbava:  2x integrovaná polypropylénová výlevka 400x400x300 mm ako súčasť dosky, 
2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria z mosadze s epoxy-polyestero-
vou povrchovou úpravou, 2x protipachový uzáver

Pracovná doska: možnosť voľby rôznych materiálov podľa charakteru práce v laboratóriu. Viac 
o ďalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole Konštrukč-
né materiály

Pracovný umývací stôl je certifikovaný podľa normy EN 13150 
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LSM 2 – pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný  

Výbava stola:  1x pracovná doska T respa TopLab Plus 16mm (alebo pod¾a výberu 

z materiálov v kapitole Konštruk èné materiály), 1x SLVR-¼, 1x SLVR-P, 2x 

SLV2/2 900, 2x SLV 3/600, 1x SLVR- ¼-inštalaèná, 1x SLVR-P-inštalaèná, 2x 

keramická kruhová výlevka, 2x nekorozívna páková zmiešavacia batéria 

z mosadze s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSV2 s 2x 

výtokom studenej vody nekorozívnou armatúrou z mosadze s epoxy-

polyesterovou povrchovou úpravou, 1x MSE2 so 4x elektrickou zásuvkou 

230V, 2x spojovacia polica, 2x odtoková polypropylénová vanièka, 4x 

protipachový uzáver, 2x vývod plynu nekorozívnou armatúrou z mosadze 

s epoxy-polyesterovou povrchovou úpravou s bezpeènostným ventilom  

Štandardné rozmery: 3000 x 1500 x 900mm 

Atypická výbava: ¾ubovo¾ná pod¾a požiadaviek užívate¾a 

Pracovná doska: možnos� vo¾by rôznych materiálov pod¾a charakteru práce v lab oratóriu. 

Viac o ïalších možnostiach materiálov pre pracovnú dosku v kapitole 

Konštrukèné materiály
 

Pracovný laboratórny stôl mokrý obojstranný je certifikovaný pod¾a normy EN 13150 a 

 EN 61010 

Atypické rozmery: pod¾a želania užívate¾a 

 




