
 1  Stojan na skúmavky, nerezový,  guľatý 
Obj. číslo Rozmery ø x v Pre skúmavky Počet Balenie (ks) 

do ø (mm) pozícií(mm)
397 210 008 230 98 x 165 20 9 1 
397 210 008 231 116 x 165 20 12 1 
397 210 008 233 194 x 165 20 45 1 

 2  Stojan na skúmavky, nerezový 
Obj. číslo Rozmery d x š x  v Pre skúmavky Počet  Balenie (ks)

(mm) do ø (mm) pozícií 
397 210 008 290 50 x 165 x 85 13 10 x 5 1 
397 210 008 291 50 x 220 x 110 17 10 x 5 1 
397 210 008 292 50 x 85 x 85 13 5 x 5 1 

 3  Stojan na skúmavky, hliníkový 
Pre prácu za vyšších teplôt v stredne agresívnom prostredí. 

 4   Stojan na skúmavky 96-miestny,  nerezový 
Počtom a rozmiestnením pozícií zodpovedá mikrotitračným doštičkám a tým uľahčuje 
prácu s rozlíšením jednotlivých vzoriek. 

 6  Podstavec korkový pre banky s guľatým dnom 
Obj. číslo Priemer (mm) Pre banku (ml) Balenie (ks) 
617 000 143 003 80 100 1 

110 250 - 500 1 617 000 143 006 
617 000 143 009 140 500 - 1000 1 
617 000 143 012 170 2000 1 

5 Kartáč 
Obj. číslo Typ Priemer 

(mm) 
Zakončenie Materiál Balenie (ks)

282 222 523 001 na kadičky malý - držadlo zmes 1 
282 222 523 002 na kadičky veľký - držadlo zmes 1 
282 224 426 403 na banky malý 70 držadlo silón 1 
282 224 426 402 na banky veľký 110 držadlo zmes 1 
282 222 524 001 na byrety 22 očko štetina 1 
282 222 527 001 na pipety 15 očko zmes 1 
282 224 411 411 na dětské fľaše 50 držadlo zmes 1 
282 222 526 008 na skúmavky* 8 očko silón 1 
282 222 526 009 na skúmavky* 10 očko silón 1 
282 222 526 010 na skúmavky* 12 očko silón 1 
282 222 526 011 na skúmavky* 14 očko silón 1 
282 222 526 013 na skúmavky* 16 držadlo silón 1 
282 222 526 014 na skúmavky* 20 držadlo silón 1 
282 222 526 017 na skúmavky* 25 držadlo silón 1 
282 222 526 015 na skúmavky* 30 držadlo silón 1 
282 224 416 427 na fľaše* 40 držadlo silón 1 
282 224 416 428 na fľaše 50 držadlo silón 1 
282 222 553 004 na demižóny 80 držadlo silón 1 
* s vějířkem

Obj. číslo Rozmery d x š 
x v (mm) 

397 047 304 020 305 x 173 x 110 

Pre skúmavky 
do ∅ (mm) 

18 mm 

Počet 
pozícií 
8 x 12 

Balenie (ks)

1 

Obj. číslo Rozmery d x š 
x v (mm) 

396 551 110 803 383 x 57 x 95 

Pre skúmavky 
do ∅ (mm) 

17 

Počet 
pozícií 

22 

Balenie (ks)

1 
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 1   Popisovač permanentný STABILO - na sklo 

2 
Chňapka Hot Hand 
K uchopeniu a prenášaniu horúcich, alebo hlboko chladených predmetov. 

3 Klema - svorka na fixáciu kónických NZ zábrusov 
Plastová (POM), do maximálnej teploty 150°C. 

Obj. číslo Farba Hrot  ø (mm) Balenie (ks) 
738 291 166 036 zelená 0,4 10 
738 291 166 040 červená 0,4 10 
738 291 166 041 modrá 0,4 10 
738 291 166 046 čierna 0,4 10 
738 292 146 036 zelená 1 10 
738 292 146 040 červená 1 10 
738 292 146 041 modrá 1 10 

2 
738 292 146 046 čierna 1 10 

3 Obj. číslo Farba Pre zábrus (mm) Balenie (ks) 
331 870 055 638 zelená 10/19 1 
331 870 055 639 fialová 12/21 1 
331 870 055 640 žltá 14/23 1 
331 870 055 642 modrá 19/26 1 
331 870 055 644 zelená 24/29 1 
331 870 055 646 červená 29/32 1 
331 870 055 647 oranžová 34/35 1 
331 870 055 649 hnědá 45/40 1 

 4   Pohárik výtokový (Fordov kelímok) 
Umožňujú stanovenie viskozity kvapalných látok o vyššej viskozite meraním doby výtoku. 
Stojančeky tvoria štvorramenné pantografy dĺžky 80-90 cm umiestnené na kovových i 
plastových stolných svorkách alebo prenosných podstavcoch a kovové objímky s libelou 
pre umiestnenie výtokových  pohárikov. 
Výtokové poháriky sú vyrobené dľa normy ČSN EN ISO 2431 (všetky poháriky majú 
vymeniteľnú brondzovú vložku). 
Obj. číslo Typ Popis 
331 069 000 352 D 352 Nerezový pohárik s brondzovou vložkou ø 3 mm 
331 069 000 353 D 353 Nerezový pohárik s brondzovou vložkou ø 4 mm 

4 331 069 000 354 D 354 Nerezový pohárik s brondzovou vložkou ø 5 mm 
331 069 000 355 D 355 Nerezový pohárik s brondzovou vložkou ø 6 mm 
331 069 000 356 D 356 Duralový pohárik s brondzovou vložkou ø 3 mm 
331 069 000 357 D 357 Duralový pohárik s brondzovou vložkou ø 4 mm 
331 069 000 358 D 358 Duralový pohárik s brondzovou vložkou ø 5 mm 
331 069 000 359 D 359 Duralový pohárik s brondzovou vložkou ø 6 mm 
331 069 000 003 BV 3 Kalibrovaná brondzová vložka s voliteľným ø 3 mm 
331 069 000 004 BV 4 Kalibrovaná brondzová vložka s voliteľným ø 4 mm 
331 069 000 005 BV 5 Kalibrovaná brondzová vložka s voliteľným ø 5 mm 
331 069 000 006 BV 6 Kalibrovaná brondzová vložka s voliteľným ø 6 mm 
331 069 000 000 D 351 Plastový pohárik so závitom bez vložky 
331 069 000 350 D 350 Stojanček - pantograf s plastovou úchytkou 
331 069 000 360 D 360 Stojanček - pantograf s prenosným podstavcom 

5   5 Násoska prečerpávacia na kyseliny, z novoduru a skla  Simax 
K bezpečnému a ľahkému prečerpávaniu agresívnych kvapalín zo sudov. Dĺžka strany s 
balónikom / bez balónika: 916 mm/880 mm 
Obj. číslo 
396 529 110 100 

Priemer trubice (mm) 
15 

Balenie (ks) 
1 

Obj. číslo 
399 100 097 681 

Teplotná odolnosť (°C) 
-57... +260

Materiál 
červená silikónová pryž 

Balenie (ks) 
1 
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 1 Minútka digitálna 
S nastavením intervalu, biela farba, s magnetom. 

 2   Stopky analógové Amigo 
Pre meranie času s možnosťou pozastavenia, s návratom ručičky na nulu, mechanické 
naťahovanie, chránené proti nárazu (materiál ABS), so šnúrkou na povesenie, čierna 
farba. Priemer 55 mm. 

1 

 3   Stopky analógové Tristop 
Sedemkarátové, pre meranie času s možnosťou pozastavenia, s návratom ručičky na 
nulu, mechanické naťahovanie, chránené proti nárazu (materiál ABS, zadná strana 
chróm), ručička ukazujúca 1/10 sec. zväčšená 10x, so šnúrkou na povesenie, čierna 
farba. Priemer 55 mm. 

 4   Stopky digitálne viacfunkčné 
Všetky funkcie môžu byť prevádzané súčasne, možnosť ukladania pre opakovanie 
časových úloh, univerzálny držiak (magnet, klips, stojanček), biela farba. Prepínanie 
12/24 hodín, stopky, minútky. Rozmery cca 68 x 53 x 20 mm. 

 5   Stopky vreckové digitálne 
S LCD displejom (7 miest), 2 ovládacie tlačidlá s funkciami: start/stop/reset - pričítanie/ 
rozdelenie/dvojité meranie. Rozmery cca 66 x 70 x 21 mm. 

Stopky digitálne 
Tri samostatné stopky, prepínanie 12/24 hodín, bielá farba. 

 
 
 
 
 
 
 

Obj. číslo Rozmery (mm) Časový rozsah Balenie (ks)
396 935 260 184 84 x 75 x 25 0 – 99 hod, 59 min, 59 sec. 16

Obj. číslo Balenie (ks)
396 996 390 110

Časový rozsah 
9 h, 59 min, 59 sec. 1

Obj. číslo Balenie (ks)
396 935 260 010

Časový rozsah
24 hod., 59 min, 59 sec. 1

Obj. číslo Balenie (ks)
396 935 262 510

Časový rozsah
30 min (delenie 1/10 s) 1

Obj. číslo 
396 935 262 411 
396 935 262 410 

Časový rozsah 
30 min (delenie 1/5 s) 

15 min (delenie 1/10 s) 

Balenie (ks) 
1 

Obj. číslo Rozmery (mm) Časový rozsah Balenie (ks)
396 935 260 188 88 x 12 x 46 0 – 99 min, 59 sec. 1
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1  Dávkovač chlóru CHLOROZ - pre kontinuálne dávkovanie kvapalín 
Dávkovač, ktorý bez akéjkoľvek energie dávkuje dezinfekčné médium do beztlakového 
prostredia pitnej vody (studne, zberača, vodojemu). Vďaka dávkovaču možno veľmi 
jednoducho vyhovieť vyhláške MZdr. č.376/2000 Zb. na kvalitu pitnej vody z hľadiska 
jej mikrobiologickej nezávadnosti. 
Chloroz extra 5 
obsah 5 l, pracovná poloha - zavesenie nad vodnú plochu, dĺžka pracovného cyklu na 
jedno naplnenie (tj. minimálne 2 kvapky/min = 0,2 ml/min) je cca 20 dní. 
Chloroz extra 10 
obsah 10 l, pracovná poloha - zavesenie nad vodnú plochu alebo postavenie na okraj, 
dĺžka pracovného cyklu na jedno naplnenie (tj. minimálne 2 kvapky/min = 0,2 ml/min) 
je cca 40 dní. 
Chloroz extra 50 
obsah 50 l, pracovná poloha - postavenie na okraj, aby médium voľne kvapkalo na vodnú 
plochu, dĺžka pracovného cyklu na jedno naplnenie (tj. minimálne 4 kvapky/min = 0,4 
ml/min) je cca 80 dní. 
Obj. číslo Objem (l) 
331 003 000 005 5 
331 003 000 010 10 
331 003 000 050 50 

 2  Čerpadlo nožné OTAL 
Bezpečná manipulácia: obe ruky zostávajú pri stáčaní voľné. Veľmi dobrý čerpací výkon 
umožnený veľkoobjemovým šliapacím mechom. S univerzálnymi zátkami pre hrdlá nádob 
priemeru 30 až 70 mm alebo so špeciálnymi zátkami. Nožné čerpadlá OTAL s čerpacími 
trubkami z PP sú odolné voči slabým kyselinám, lúhom, rozpúšťadlám a čistiacim 
prostriedkom, nie sú odolné voči lúhom na bielenie chlórom.Nožné čerpadlá s čerpacími 
trubkami z PVDF vhodné najmä na kyseliny a lúhy, nevhodné na silne oxidujúce kyseliny 
a lúhy.Nožné čerpadlá OTAL s čerpacími trubkami z ušľachtilej oceli na rozpúšťadlá 
a silne horľavé kvapaliny triedy AII. So zátkami z PE, odolnými voči rozpúšťadlám. 
Obj. číslo Popis Výkon 

l/min. 
Priemer 

trubice (mm) 
Dĺžka nas. 

trubice (mm) 
399 100 500 022 OTAL PP vel. 22 30 22 90 
399 100 500 116 OTAL PVDF vel. 16 20 16 70 
399 100 500 218 OTAL uš. ocel vel. 18 26 18 90 

 

 3  Čerpadlo ručné OTAL 
Obzvlášť kompaktné čerpadlo, šetrí miesto. Dobrý čerpací výkon. S univerzálnymi zátkami 
pre hrdlá nádob o priemere 30 až 70 mm alebo so špeciálnymi zátkami (viď tabuľka). 
Ručné čerpadlá OTAL s čerpacími trubkami z PP sú odolné voči slabým kyselinám, 
lúhom, rozpúšťadlám a čistiacim prostriedkom, nie sú odolné voči lúhom na bielenie 
chlórom.Ručné čerpadlá s čerpacími trubkami z PVDF vhodné najmä na kyseliny a lúhy, 
nevhodné na silne oxidujúce kyseliny a lúhy.Ručné čerpadlá OTAL s čerpacími trubkami 
z ušľachtilej oceli na rozpúšťadlá a silne horľavé kvapaliny triedy AII. 

 Obj. číslo Popis Výkon 
l/min. 

Priemer 
trubice (mm) 

Dĺžka nas. 
trubice (mm) 

399 100 500 518 OTAL PP vel. 18 26 18 70 
399 100 500 616 OTAL PVDF vel. 16 20 16 70 
399 100 500 718 OTAL uš. ocel vel. 18 26 18 90

 

 4  Čerpadlo PUMP-IT 
Robustné a jednoducho ovládateľné čerpadlo určené k vyprázdňovaniu kanistrov do 
objemu 60 litrov. Je vhodné pre čerpanie slabých kyselín, lúhov a petrochemikálií. Vhodné 
pre viskózne média do 500 MPa pri 20°C. Časti prichádzajúce do styku s kvapalinou sú 
z PP, PE a Vitonu. Cena čerpadla neobsahuje závitové adaptéry. Možno dodať adaptéry na 
vnútorný závit (2“) a vonkajší závit (DIN 60, 51, 61 a 71), varianty a ceny na vyžiadanie. 

Obj. číslo Popis Výkon 
l/min. 

Priemer 
trubice (mm) 

Dĺžka nas. 
trubice (mm) 

399 100 520 101 Pump-it PP  8 18 100 
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 1   Čerpadlo sudové PP 
Robustné čerpadlo umožňuje prepravu kvapalín do cca 12 l/min. Je vhodné pre sudy 
o objeme 60-1000 litrov. Kónus z PVC umožňuje jednoduché napojenie na sud s otvorom
40-70 mm. Dodáva sa v prevedení s pevnou výpustnou hadicou z PP alebo s ohybnou
výpustnou hadicou 1,25 m z PVC s kohútom. Priemer sacej hadice je 32 mm, ponorné dĺžky
v rozmedzí 500-1500 mm. Ceny širokého sortimentu príslušenstva na základe dopytu.
Obj. číslo Prevedenie  výpustní hadice Ponorná trubka d/ø(mm) 
399 156 000 501 pevná 500/32 
399 156 000 801 pevná 800/32 
399 156 001 501 pevná 1500/32 
399 156 000 502 ohybná s kohútom 500/32 
399 156 000 802 ohybná s kohútom 800/32 
399 156 001 502 ohybná s kohútom 1500/32 

 2  Čerpadlo sudové z nerezi pre čerpanie horľavých látok 
Čerpadlo umožňuje prepravu kvapalín v rozsahu 9-22 l/min. v závislosti na dĺžke čerpadla. Je 
vhodné pre prepravu rozpúšťadiel, a ďalších horľavých látok v spojení s antistatickým setom. 
Dodáva sa v prevedení s pevnou výpustnou trubicou z nerezi alebo s ohybnou výpustnou 
hadicou z nerezi a nerezovým kohútom. Priemer sacej hadice je 32 mm, ponornej dĺžky 
v rozmedzí 360- 910 mm. Ceny širokého sortimentu príslušenstva na základe dopytu. 
Obj. číslo Prevedenie  výpustní hadice Ponorná trubka d/ø(mm) 
399 156 010 040 pevná 360/32 
399 156 010 050 pevná 570/32 
399 156 010 080 pevná 910/32 
399 156 010 041 ohybná s kohútom 360/32 
399 156 010 051 ohybná s kohútom 570/32 
399 156 010 081 ohybná s kohútom 910/32 
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	Použité skratky plastových materiálov:
	57
	Valec odmerný vyský, PP, piresvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti B
	Podľa DIN 12681/ISO 6706, kruhovo lisovaná stupnica, šesťhranná pätka
	1    Valec odmerný vysoký, PP, priesvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti  B
	2      Valec odmerný vysoký, PP, priesvitný, modrá stupnica, trieda presnosti  B
	3     Valec odmerný vysoký, PMP, priehľadný, lisovaná stupnica, trieda presnosti   A
	4    Valec odmerný nízky, PP, priesvitný, lisovaná stupnica, trieda presnosti  B
	5    Odmerka kónická so stupnicou, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	2  Banka odmerná so zátkou, PP, priesvitná, trieda presnosti B+
	3   Banka odmerná so zátkou, PMP, priesvitná, trieda presnosti A
	5 Byreta priama s kohútom, sklo/PMP/PTFE, trieda presnosti B

	59
	1  Pipeta pre serológiu a virológiu, PS, priehľadná, graduovaná, sterilne balená po 25 ks
	2      Stojan na pipety guľatý, PP
	3    Stojan na pipety guľatý, PP
	4     Podnos hlboký na pipety, PVC
	5     Podnos na pipety do zásuvky, PVC

	6  Kadička, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	7 Kadička, PP, priesvitná, modrá stupnica
	7
	60
	2  Kadička, PMP, priehľadná, červená stupnica
	5    Kadička, ETFE, priesvitná, čierna stupnica, vysoko odolná

	61
	1    Odmerka s výlevkou, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	2    Odmerka s výlevkou, PP, priesvitná, modrá stupnica
	4    Odmerka s výlevkou nízka, PP, priesvitná, lisovaná stupnica
	Banka podľa Erlenmeyera, PMP, priesvitná, so skrutkovým  uzáverom
	6  Banka podľa Erlenmeyera, PP priesvitná, s NZ               6

	62
	1                    1  Svorka k byrete, PP
	2  Držiak na lieviky, PP
	4   Valec sedimentačný, SAN, priehľadný, lisovaná  stupnica

	Plasty odmerné ● Odmerky s výlevkou ● Banky podľa Elenmeyera
	63
	2   Hadica pryžová, červená
	Hadica pryžová, červená, vákuová
	3    Hadica zo zmäkčeného PVC, priesvitná
	4  Hadica z PE, transparentná

	64
	1    Hadica silikónová, transparentná
	Hadica silikónová, transparentná, vákuová
	2   Hadica VITON, čierna
	3     Hadica PTFE, biela
	4   Svorka hadicová „Squeeze Fix“
	1   Svorka hadicová „Stop/it
	Rýchlospojky,   celoplastové
	12  Špachtľa, PP
	66
	2
	2  Podstavec pod banky s guľatým dnom, PP, biely
	3                                                                                                                   3   Podnos delený deväťmiestny, PVC
	4                                                                                                    4   Podnos delený dvanásťmiestny, PVC
	5 Podnos na nástroje, MF, biely
	6                     6  Veko k podnosu na nástroje, PS, priehľadné, s hmatníkom
	7    Podnos laboratórny, PP

	7
	8  Nádoba viacúčelová, stohovateľná, PE, vtláčacie  veko
	1  Miska trecia, MF, hladká, biela s výlevkou
	2   Tĺčik, MF, biely, robustný, určený pre trecie misky
	3   Nádoba miešacia, MF, biela s výlevkou a držadlom
	Doska k exsikátoru, PP, (max. teplota 120  C)
	5   Prepravka Integra - inteligentný systém pre logistiku

	68
	Miešadlo hriadeľové, PTFE

	69
	1    Strička, PE, so skleneným kolienkom
	3    Strička s farebným uzáverom, PE,  širokohrdlá
	4    Strička celofarebná, LDPE, širokohrdlá
	7    Strička bezpečnostná širokohrdlá, LDPE, s potlačou

	70
	2    Strička na organické rozpúšťadlá širokohrdlá VITsafeTM, s   potlačou
	Fľaša LDPE s rozprašovačom PP
	3   Fľaša úzkohrdlá, LDPE, guľatá, priehľadná, bez uzáveru
	5    Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše  úzkohrdlé
	6    Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše úzkohrdlé, s  kvapkátkom
	2    Fľaša úzkohrdlá, HDPE, guľatá, priehľadná, s kovovým uchom, vrátane   uzáveru
	3  Fľaša na chemikálie, širokohrdlá, vrátane poistného uzáveru a veka
	4  Fľaša na chemikálie, širokohrdlá, biela
	Medziviečko a uzáver k fľaši na chemikálie
	5   Fľaša s viečkom, guľatá, PE
	Uzáver skrutkový, LDPE, pre fľaše širokohrdlé, hnedý
	3  Fľaša širokohrdlá, PP, guľatá, priehľadná, bez uzáveru
	4  Fľaša širokohrdlá, PP, guľatá, priehľadná, s graduáciou, bez uzáveru
	Uzáver skrutkový, PP, pre fľaše širokohrdlé,  biely
	2    Fľaša širokohrdlá, štvorhranná, HDPE, bez  uzáveru
	3    Fľaša sterilná, štvorcová, PETG
	4    Fľaša, PFA, priesvitná, hermetické tesnenie
	5     Nádoba kompaktná, PP, so skrutkovým uzáverom, bez kohúta
	Fľaša reagenčná s UN kódom, HDPE, širokohrdlá, biela, bez  uzáveru
	4    Uzáver skrutkový, PP, červený, s PE penou vnútri a poistným  krúžkom
	Fľaša reagenčná s UN kódom, HDPE, úzkohrdlá, priesvitná, bez  viečka
	Uzáver skrutkový pre fľaše s UN kódom  úzkohrdlé

	75
	1    Fľaša reagenčná úzkohrdlá, HDPE, štvorhranná, priehľadná, bez  uzáveru.
	3    Uzáver skrutkový, PP, modrý, s kónickým tesnením a poistným krúžkom
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