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Pracovné stoly pre laboratóriá LSS – pracovný stôl prístrojový pre prácu v sede

Pracovné stoly pre laboratóriá vyrábané spoločnosťou ITES Vranov, s. r. o. sú certifiko-
vané podľa európskej normy EN 13 150. Ako ich výrobca Vám vieme poskytnúť akýkoľvek 
rozmer, výbavu či tvar stola a to s ohľadom na charakter práce, ktorú vykonávate ako aj na 
priestor, ktorý v laboratóriu máte k dispozícii. Podľa toho môžu byť stoly pravouhlé, so zraze-
nými rohmi či v atypickom prevedení tvaru „L“, „U“ alebo v iných variáciách tvarov. 

Pracovné stoly pre laboratória sú konštruované vo veľmi širokej škále. Jednak pokiaľ ide 
o  ich rozmerové parametre a  najmä o  účel, na ktorý majú slúžiť. V  našom sortimente sú 
k dispozícii rôzne technické prevedenia pracovných stolov a medzi základné typové skupiny 
patria:

1) pracovné stoly prístrojové

2) pracovné stoly váhové

3) pracovné stoly mokré jednostranné

4) pracovné stoly mokré obojstranné

5) pracovné stoly umývacie

6) pracovné stoly titračné

7) pracovné stoly administratívne

Výbava stola:  1x pracovná doska v  prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou 
prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20 mm, 2x 
kovová výstuha pracovnej dosky z  oceľového profilu 60x20 mm, 1x zadný 
chrbát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18 mm s ABS hranou, 2x 
bočná výplň z  laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily sú povr-
chovo upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov

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 prístrojový pre prácu v sede je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Typ stola šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede

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

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa
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LSST – pracovný stôl prístrojový pre prácu v stoji VS štandard – pracovný stôl váhový štandard

Výbava stola:  1x pracovná doska v  prevedení postforming hrúbky 39mm so zaoblenou 
prednou hranou, 1x kovová „C“ podstava z oceľového profilu 60x20mm, 2x 
kovová výstuha pracovnej dosky z oceľového profilu 60x20mm, 1x zadný chr-
bát z laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky 18mm s ABS hranou, 2x boč-
ná výplň z laminovanej drevotrieskovej dosky. Oceľové profily sú povrchovo 
upravené technológiou vypaľovaných práškových pigmentov

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 prístrojový pre prácu v stoji je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Typ stola šírka v mm hĺbka v mm výška v mm pre prácu v sede

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

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa

Výbava stola:  1x pracovná doska v  prevedení postforming hrúbky 39 mm so zaoblenou 
prednou hranou, 1x masívny váhový blok 400x400 mm, ktorého povrch tvorí 
prírodný leštený kameň, 1x stabilizačná konštrukcia proti vibráciám, 1x von-
kajšia krycia konštrukcia z  laminovanej drevotrieskovej dosky hrúbky. Štan-
dardné rozmery: 1200x800x800 mm

Atypické rozmery: podľa želania 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 stôl váhový štandard je certifikovaný podľa normy EN 13 150.

Atypické rozmery: podľa želania užívateľa




