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Podstawy statywu stalowe 
tłoczone

opis nr kat.
statyw uniwersalny bez wyposażenia:

– podstawa blaszana malowana elektrostatycznie
/WAR0000101/

– pręt D 12 mm, dł. 900 mm z gwintem
/WAR0000203/

WAR0000600

Statyw laboratoryjny uniwersalny 
z lub bez wyposażenia

materiał długość 
a [mm]

szerokość 
b [mm]

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal lakierowana 300 220 20 WAR0000101
stal nierdzewna 300 220 20 WAR0001021

materiał długość 
a [mm]

szerokość 
b [mm]

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal lakierowana 200 120 6 WAR0000103
stal lakierowana 250 160 6 WAR0000104
stal lakierowana 300 150 6 WAR0000105
stal lakierowana 315 200 6 WAR0000106
stal lakierowana 250 160 8 WAR0000107
stal lakierowana 300 150 8 WAR0000108
stal lakierowana 315 200 8 WAR0000109
stal lakierowana 330 220 8 WAR0000110
stal lakierowana 300 150 10 WAR0000111
stal lakierowana 315 200 10 WAR0000112
stal lakierowana 330 220 10 WAR0000113
stal nierdzewna 200 120 6 WAR0001031
stal nierdzewna 250 160 6 WAR0001041
stal nierdzewna 300 150 6 WAR0001051
stal nierdzewna 315 200 6 WAR0001061
stal nierdzewna 250 200 6 WAR0001071

Podstawy statywu w kształcie litery H

materiał długość 
a [mm]

szerokość 
a [mm]

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal lakierowana 300 250 16 WAR0000122
stal lakierowana 400 380 16 WAR0000123

Podstawy statywu stalowe prostokątne

Podstawa statywu trójnożna

materiał szerokość 
a [mm]

wysokość 
h [mm] nr kat.

żeliwo lakierowane 240 30 WAR0000124

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
naturalny marmur 300 x 150 10 x 650 C031100100

Podstawa statywu naturalny marmur z prętem

opis nr kat.
statyw laboratoryjny uniwersalny z wyposażeniem:

– podstawa statywu blaszana malowana 
elektrostatycznie /WAR0000101/

– pręt D 12 mm, dł. 900 mm z gwintem /WAR0000203/
– łapa do biuret podwójna /WAR0000304/

– łapa do kolb mała /WAR0000300/
– łapa do kolb duża /WAR0000301/
– łapa do chłodnic /WAR0000302/

– pierścień D 90 zamknięty /WAR0000414/
– pierścień D 60 otwarty /WAR0000403/

– łącznik krzyżowy z blachy (5 szt.) /WAR0000510/

WAR0000601
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materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
metal pokryty 

6 mm płytą szklaną 300 x 150 10 x 650 C031100500

Podstawa statywu metalowa pokryta płytą szklaną 
z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
porcelana 300 x 150 10 x 650 C031100300

Podstawa statywu porcelanowa z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
żeliwo, farba młotkowa 250 x 150 12 x 600 C331130306
żeliwo, farba młotkowa 250 x 200 12 x 750 C331130307
żeliwo, farba młotkowa 310 x 170 12 x 900 C331130308

Podstawy statywu żeliwne z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
metal, wzór angielski 200 x 120 12 x 600 C031101600
metal, wzór angielski 200 x 160 12 x 600 C031101700
metal, wzór angielski 300 x 200 12 x 600 C031103100

Podstawy statywu metalowe wzór angielski z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
żeliwo polerowane 

i malowane proszkowo 200 x 140 10 x 800 C331100900

żeliwo polerowane 
i malowane proszkowo 300 x 160 10 x 900 C331101200

Podstawy statywu żeliwne polerowane i malowane 
proszkowo z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
w kształcie litery H 200 x 200 10 x 600 C331101100

Podstawa statywu w kształcie litery H z prętem

materiał wymiar [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
w kształcie litery A kształt A 10 x 600 C336530301

Podstawa statywu w kształcie litery A z prętem

produkt średnica [mm] pręt śr./wys. [mm] nr kat.
podstawa 

trzypunktowa 180 12 x 600 C336430301

podstawa 
trzypunktowa 230 12 x 600 C336430302

podstawa 
trzypunktowa 380 16 x 700 C336430303

Podstawy statywu trzypunktowe z prętem

211



www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl

produkt nr kat.
podstawa wielofunkcyjna żeliwna

ze stalowym stelażem C331102900

Podstawa wielofunkcyjna typ 1

produkt wymiar 
dł. x wys. x szer.  [mm] nr kat.

podstawa wielofunkcyjna 
stal nierdzewna 700 x 700 x 400 C131104800

podstawa wielofunkcyjna 
stal nierdzewna 700 x 1000 x 400 C131105100

podstawa wielofunkcyjna 
stal nierdzewna 1000 x 1000 x 400 C131105400

Podstawy wielofunkcyjne typ 2

materiał długość 
A [mm]

średnica 
D [mm] nr kat.

stal chromowana 500 12 WAR0000200
stal chromowana 600 12 WAR0000201
stal chromowana 750 12 WAR0000202
stal chromowana 900 12 WAR0000203
stal chromowana 1000 12 WAR0000204
stal chromowana 1250 12 WAR0000205
stal chromowana 1500 12 WAR0000206
stal nierdzewna 500 12 WAR0002001
stal nierdzewna 600 12 WAR0002011
stal nierdzewna 750 12 WAR0002021
stal nierdzewna 900 12 WAR0002031
stal nierdzewna 1000 12 WAR0002041
stal nierdzewna 1250 12 WAR0002051
stal nierdzewna 1500 12 WAR0002061
stal nierdzewna 1000 16 WAR0002101
stal nierdzewna 1250 16 WAR0002111
stal nierdzewna 1500 16 WAR0002121
stal nierdzewna 1000 20 WAR0002201
stal nierdzewna 1250 20 WAR0002211
stal nierdzewna 1500 20 WAR0002221
stal nierdzewna 1000 25 WAR0002251
stal nierdzewna 1250 25 WAR0002261
stal nierdzewna 1500 25 WAR0002271

Pręty do statywów z gwintem Pręty do statywów bez gwintu

materiał długość 
A [mm]

średnica 
D [mm] nr kat.

stal chromowana 500 12 WAR0002000
stal chromowana 600 12 WAR0002010
stal chromowana 750 12 WAR0002020
stal chromowana 900 12 WAR0002030
stal chromowana 1000 12 WAR0002040
stal chromowana 1250 12 WAR0002050
stal chromowana 1500 12 WAR0002060
stal nierdzewna 500 12 WAR0020010
stal nierdzewna 600 12 WAR0020110
stal nierdzewna 750 12 WAR0020210
stal nierdzewna 900 12 WAR0020310
stal nierdzewna 1000 12 WAR0020410
stal nierdzewna 1250 12 WAR0020510
stal nierdzewna 1500 12 WAR0020610
stal nierdzewna 1000 16 WAR0021010
stal nierdzewna 1250 16 WAR0021110
stal nierdzewna 1500 16 WAR0021210

METALE

Po jednym z odczytów Michaela Faradaya (1791-1867) 
o indukcji elektromagnetycznej ówczesny minister 
zapytał go: 
„Cóż za praktyczne korzyści przyniesie to pańskie 
odkrycie?”
„Tego jeszcze nie wiem.” – odparł Faraday – 
„Ale mogę pana zapewnić, że wkrótce będzie pan 
z tego ściągał podatki.”
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materiał średnica pręta 
d [mm] typ kąt [o] nr kat.

stal chromowana 12,5 A 90 WAR0000500
stal chromowana 16,5 A 90 WAR0000501
stal chromowana 20,5 A 90 WAR0000502
stal chromowana 25,5 A 90 WAR0000503
stal nierdzewna 12,5 A 90 WAR0005001
stal nierdzewna 16,5 A 90 WAR0005011
stal nierdzewna 20,5 A 90 WAR0005021
stal nierdzewna 25,5 A 90 WAR0005031

stal chromowana 12,5 B 90 WAR0000504
stal chromowana 16,5 B 90 WAR0000505
stal nierdzewna 12,5 B 90 WAR0005041
stal nierdzewna 16,5 B 90 WAR0005051

stal chromowana 12,5 C 180 WAR0000506
stal chromowana 16,5 C 180 WAR0000507
stal nierdzewna 12,5 C 180 WAR0005061
stal nierdzewna 16,5 C 180 WAR0005071

Łączniki do statywów pełne

! typ A – kąt 90 O, otwór na pręt boczny
   typ B – kąt 90 O, otwór na pręt centralny
   typ C – kąt 180 O, otwór na pręt boczny

materiał średnica pręta 
d [mm] typ kąt [o] nr kat.

stal chromowana 12,5 A 90 WAR0000510

Łącznik do statywów blaszany

! typ A – kąt 90 O, otwór na pręt boczny

opis nr kat.
używany do montażu ciężkich urządzeń: 

mieszadła, homogenizatory itp. C031338175

Łącznik do statywów, do przedmiotów ciężkich

materiał średnica pręta  [mm] nr kat.
alumininium anodowane od 4 do 12 C03338163D
alumininium anodowane od 4 do 16 C03338163C
alumininium anodowane od 4 do 20 C03338163B
alumininium anodowane od 4 do 24 C03338163A

Łączniki do statywów aluminium

materiał średnica pręta  [mm] nr kat.
aluminium 

malowane proszkowo od 4 do 16 C003338174

Łącznik do statywów aluminium

produkt średnica pręta  [mm] nr kat.
łącznik trójramienny od 5 do 16 C003338464

Łącznik do statywów trójramienny

METALE

NOTATKI
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Łapy do kolb, małe

materiał długość 
A [mm]

rozchył  
D [mm] nr kat.

stal chromowana,
wyściółka filcowa 260 12 – 40 WAR0000300

stal nierdzewna,
wyściółka filcowa 260 12 – 40 WAR0003001

Łapy do kolb, duże

materiał długość 
A [mm]

rozchył  
D [mm] nr kat.

stal chromowana,
wyściółka filcowa 265 25 - 55 WAR0000301

stal nierdzewna,
wyściółka filcowa 265 25 - 55 WAR0003011

materiał długość 
A [mm]

rozchył  
D [mm] nr kat.

stal chromowana,
palce pokryte gumą 290 20 – 60 WAR0000302

stal nierdzewna,
palce pokryte gumą 290 20 – 60 WAR0003021

Łapy do chłodnic

materiał rozchył  [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, uchwyt pokryty gumą 60 255 C003325142
chrom, uchwyt pokryty gumą 40 245 C003325143
chrom, uchwyt pokryty gumą 25 245 C03325143A

Łapy do kolb

materiał rozchył  [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

palce pokryte gumą 90 270 C003326138

Łapa do chłodnic trzypalczasta

materiał rozchył  [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

palce pokryte gumą 90 195 C003327139

Łapa do chłodnic trzypalczasta z mimośrodem

materiał rozchył  
[mm]

długość 
[mm] nr kat.

chrom,
palce pokryte gumą, dwa niezależne 

regulowane końce umożliwiają 
precyzyjne mocowanie przedmiotu 

oraz odpowiednie dobranie siły 
ściskającej 

85 330 C033261511

chrom,
palce pokryte gumą, dwa niezależne 

regulowane końce umożliwiają 
precyzyjne mocowanie przedmiotu 

oraz odpowiednie dobranie siły 
ściskającej 

60 330 C033261513

chrom, palce pokryte gumą, 
dwa niezależne regulowane końce 
umożliwiają precyzyjne mocowanie 

przedmiotu oraz odpowiednie 
dobranie siły ściskającej, łapa 

umożliwia zmianę kierunku 
mocowania przedmiotu   

85 195 C033261512

chrom, palce pokryte gumą, 
dwa niezależne regulowane końce 
umożliwiają precyzyjne mocowanie 

przedmiotu oraz odpowiednie 
dobranie siły ściskającej, łapa 

umożliwia zmianę kierunku 
mocowania przedmiotu   

60 195 C033261514

Łapy do chłodnic trzypalczaste z mimośrodem

METALE
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materiał długość 
A [mm]

rozchył  
D [mm] nr kat.

stal chromowana, 
łapy pokryte tworzywem 215 8 – 20 WAR0000303

stal nierdzewna, 
łapy pokryte tworzywem 215 8 – 20 WAR0003031

Łapy do biuret pojedyncze

materiał długość 
A [mm]

rozchył 
D [mm] nr kat.

stal chromowana,
łapy pokryte tworzywem 160 8 – 20 WAR0000304

Łapa do biuret podwójna

materiał rozchył  
[mm]

długość 
[mm] nr kat.

chrom,
palce pokryte gumą, dwa niezależne 

regulowane końce umożliwiają precyzyjne 
mocowanie przedmiotu oraz odpowiednie 

dobranie siły ściskającej 

110 brak C033261543

Łapa do chłodnic czteropalczasta

materiał rozchył  
[mm]

długość 
[mm] nr kat.

chrom, palce pokryte gumą, dwa niezależne 
regulowane końce umożliwiają precyzyjne 
mocowanie przedmiotu oraz odpowiednie 
dobranie siły ściskającej, łapa umożliwia 
zmianę kierunku mocowania przedmiotu

110 brak C033271544

Łapa do chłodnic czteropalczasta z mimośrodem

Łapa do biuret pojedyncza

materiał nr kat.
końce pokryte gumą zapobiegają uszkodzeniu szkła, 

całość pokryta chromem, uchwyt umożliwia zamocowanie 
na statywie

C000331801

Łapa do biuret podwójna

materiał długość [mm] nr kat.
końce pokryte gumą zapobiegają uszkodzeniu 

szkła, całość pokryta chromem, 
uchwyt umożliwia zamocowanie na statywie

195 C000332001

METALE
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Łapa do biuret pojedyncza lub podwójna 
z PP

Łapa do biuret pojedyncza lub podwójna 
z PP typ C FISHERA

opis długość [mm] nr kat.
do mocowania biuret na statywach o 
średnicy pręta od 8 do 14 mm, łapy 

trzymające biuretę mają podkładki gumowe 
zapewniające pewny uchwyt, skala biurety 

jest czytelna, łapy jej nie zasłaniają

110 (łapa pojedyncza)
C211230301

220 (łapa podwójna) 
C211230302

opis długość [mm] nr kat.
końce pokryte gumą 

zapobiegają uszkodzeniu szkła, 
całość wykonana z PP, 

integralny łącznik umożliwia 
zamontowanie na statywie

130 (łapa pojedyncza)
C003318129

260 (łapa podwójna) 
C003320128
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Łapa uniwersalna

produkt rozchył [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

uchwyt pokryty gumą 40 225 C003324156

Łapa uniwersalna z mimośrodem

produkt rozchył [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

uchwyt pokryty gumą,
łapa umożliwia zmianę 
kierunku mocowania 

przedmiotu

40 165 C031323158

Łapa uniwersalna

produkt rozchył [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

uchwyt pokryty korkiem 90 255 C033241441

Łapa uniwersalna z mimośrodem

produkt rozchył [mm] długość [mm] nr kat.
chrom, 

uchwyt pokryty korkiem,
łapa umożliwia zmianę 
kierunku mocowania 

przedmiotu

90 brak C031323145

materiał rozchył [mm] długość [mm] nr kat.
całość pokryta chromem,

łapa z regulowanym 
uchwytem łańcuchowym

175 230 C331330301

Łapa z oplotem

METALE
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średnica [mm] wielkość op. [szt.] nr kat.
90 mm 500 ABCH00SZ93
55 mm 500 ABCH00SZ55

Szalki aluminiowe

Uchwyty sprężynowe do kolb, 
do wytrząsarek platformowych 
oraz łaźni wodnych i ultradźwiękowych

pojemność kolby [ml] nr kat.
25 CBMW600025
50 CBMW600050

100 CBMW600100
250 CBMW600250
500 CBMW600500
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Pierścienie do statywów otwarte

materiał długość 
A [mm]

średnica 
D [mm] nr kat.

stal chromowana, pokryte gumą 155 30 WAR0000400
stal chromowana, pokryte gumą 155 40 WAR0000401
stal chromowana, pokryte gumą 155 50 WAR0000402
stal chromowana, pokryte gumą 155 60 WAR0000403
stal chromowana, pokryte gumą 155 90 WAR0000404
stal chromowana, pokryte gumą 155 120 WAR0000405
stal chromowana, pokryte gumą 155 150 WAR0000406
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 30 WAR0004001
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 40 WAR0004011
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 50 WAR0004021
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 60 WAR0004031
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 90 WAR0004041
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 120 WAR0004051
stal nierdzewna, pokryte gumą 155 150 WAR0004061

materiał długość 
A [mm]

średnica 
D [mm] nr kat.

stal chromowana 155 30 WAR0000410
stal chromowana 155 40 WAR0000411
stal chromowana 155 50 WAR0000412
stal chromowana 155 60 WAR0000413
stal chromowana 155 90 WAR0000414
stal chromowana 155 120 WAR0000415
stal chromowana 155 150 WAR0000416
stal nierdzewna 155 30 WAR0004101
stal nierdzewna 155 40 WAR0004111
stal nierdzewna 155 50 WAR0004121
stal nierdzewna 155 60 WAR0004131
stal nierdzewna 155 90 WAR0004141
stal nierdzewna 155 120 WAR0004151
stal nierdzewna 155 150 WAR0004161

Pierścienie do statywów zamknięte

materiał długość 
A [mm]

średnica 
D [mm] nr kat.

stal chromowana, pokryte gumą 180 60 WAR0000420
stal chromowana, pokryte gumą 180 90 WAR0000421
stal chromowana, pokryte gumą 180 120 WAR0000422
stal nierdzewna, pokryte gumą 180 60 WAR0004201
stal nierdzewna, pokryte gumą 180 90 WAR0004211
stal nierdzewna, pokryte gumą 180 120 WAR0004221

Pierścienie do statywów otwarte podwójne

materiał średnica pierścienia 
[mm] nr kat.

stal pokryta farbą młotkową 50 C331330301
stal pokryta farbą młotkową 65 C331330302
stal pokryta farbą młotkową 75 C331330303
stal pokryta farbą młotkową 100 C331330304
stal pokryta farbą młotkową 120 C331330305
stal pokryta farbą młotkową 150 C331330306
stal pokryta farbą młotkową 200 C331330307

Pierścienie do statywów zamknięte z mimośrodem

METALE

opis do lejków o średnicy 
[mm] nr kat.

wykonany z PP, dodatkowe 
gniazdo umozliwia bezpośrednie 

mocowanie na statywie, w 
zestawie adapter 

do lejków o średnicy 25 - 75 mm 

75 - 100 C231411301

opis nr kat.
dodatkowy klin do montawania na 

statywach o średnicy 3/5 “ (około 1,5 cm) C231411401

Uchwyt do lejków Uchwyt do rozdzielaczy
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materiał
średnica 
otworu 
d [mm]

ilość 
stanowisk

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal pokryta PE 14 2 x 3 60 WAR0000600
stal pokryta PE 14 2 x 5 60 WAR0000601
stal pokryta PE 14 2 x 10 60 WAR0000602
stal pokryta PE 14 3 x 10 60 WAR0000603
stal pokryta PE 14 5 x 10 60 WAR0000604
stal pokryta PE 19 2 x 3 70 WAR0000700
stal pokryta PE 19 2 x 5 70 WAR0000701
stal pokryta PE 19 2 x 10 70 WAR0000702
stal pokryta PE 19 3 x 10 70 WAR0000703
stal pokryta PE 19 5 x 10 70 WAR0000704
stal pokryta PE 22 2 x 5 80 WAR0000800
stal pokryta PE 22 2 x 10 80 WAR0000801
stal pokryta PE 22 3 x 10 80 WAR0000802
stal pokryta PE 22 5 x 10 80 WAR0000803
stal pokryta PE 26 2 x 5 50 WAR0000831
stal pokryta PE 26 2 x 10 50 WAR0000832
stal pokryta PE 32 2 x 6 90 WAR0000850
stal pokryta PE 40 1 x 5 155 WAR0000870
stal pokryta PE 40 2 x 5 155 WAR0000871
stal pokryta PE 42 2 x 3 235 WAR0000880
stal pokryta PE 46 2 x 5 145 WAR0000881
stal nierdzewna 12 2 x 10 60 WAR0006021
stal nierdzewna 19 2 x 10 70 WAR0007021
stal nierdzewna 22 2 x 10 75 WAR0008011
stal nierdzewna 26 2 x 10 80 WAR0008321
stal nierdzewna 32 2 x 6 90 WAR0008501
stal nierdzewna 40 2 x 5 155 WAR0008711
stal nierdzewna 42 2 x 3 235 WAR0008801
stal nierdzewna 46 2 x 5 145 WAR0008811

Statywy do probówek z drutu 
pokryte polietylenem PE

Statywy do probówek ze stali, 
lakierowane elektrostatycznie, typ A – bez uchwytu

materiał
średnica 
otworu 
d [mm]

ilość 
stanowisk

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal lakierowana 14 2 x 10 60 WAR0000900
stal lakierowana 19 2 x 10 70 WAR0000901

Statywy do probówek ze stali, 
lakierowane elektrostatycznie, typ B – z uchwytem

materiał
średnica 
otworu 
d [mm]

ilość 
stanowisk

wysokość 
h [mm] nr kat.

stal lakierowana 19 4 x 6 140 / 90 WAR0000920
stal lakierowana 19 5 x 10 140 / 90 WAR0000921
stal lakierowana 19 10 x 10 140 / 90 WAR0000922

materiał średnica 
otworu [mm] ilość miejsc nr kat.

stal nierdzewna 13 50 C03177471B
stal nierdzewna 17 24 C03177471D
stal nierdzewna 17 50 C03177471E
stal nierdzewna 21 24 C03177471F
stal nierdzewna 21 50 C03177471G

Statywy do probówek ze stali 

materiał długość/szerokość/
wysokość [mm] ilość miejsc nr kat.

tworzywo PS 200 x 130 x 265 32 WAR0001001

Statyw PS do pipet szklanych

METALE

218



www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl www.alfachem.pl          biuro@alfachem.pl          sprzedaz@alfachem.pl

Kosze laboratoryjne prostokątne do sterylizacji

materiał długość 
A [mm]

szerokość 
B [mm]

wysokość 
C [mm] nr kat.

stal ocynkowana 90 90 90 WAR0001051
stal ocynkowana 100 100 100 WAR0001052
stal ocynkowana 150 150 150 WAR0001053
stal ocynkowana 160 160 160 WAR0001054
stal ocynkowana 180 180 180 WAR0001055
stal ocynkowana 200 200 200 WAR0001056
stal ocynkowana 300 200 150 WAR0001057
stal ocynkowana 400 300 200 WAR0001058
stal nierdzewna 90 90 90 WAR0010511
stal nierdzewna 100 100 100 WAR0010521
stal nierdzewna 150 150 150 WAR0010531
stal nierdzewna 160 160 160 WAR0010541
stal nierdzewna 180 180 180 WAR0010551
stal nierdzewna 200 200 200 WAR0010561
stal nierdzewna 300 200 150 WAR0010571
stal nierdzewna 400 300 200 WAR0010581

Kosze laboratoryjne okrągłe do sterylizacji

materiał średnica
D [mm]

wysokość 
C [mm] nr kat.

stal ocynkowana 90 90 WAR0001010
stal ocynkowana 100 100 WAR0001011
stal ocynkowana 150 150 WAR0001012
stal ocynkowana 160 160 WAR0001013
stal ocynkowana 180 180 WAR0001014
stal nierdzewna 90 90 WAR0010101
stal nierdzewna 100 100 WAR0010111
stal nierdzewna 150 150 WAR0010121
stal nierdzewna 160 160 WAR0010131
stal nierdzewna 180 180 WAR0010141

Kosz transportowy z drutu stalowego pokrytego PE

długość A [mm] szerokość B [mm] wysokość C [mm] nr kat.
260 360 80 WAR00001000

Kosze laboratoryjne blaszane

materiał średnica
D [mm]

wysokość 
C [mm] nr kat.

stal nierdzewna 300 330 WAR0011001
stal nierdzewna 400 330 WAR0011011

rozmiar [mm] nr kat.
140 x 140 C003177533
180 x 180 C003177532

rozmiar [mm] nr kat.
240 x 180 x 160 C003177534
270 x 180 x 200 C003177535

Kosze do sterylizacji okrągłe ze stali pokrytej 
elektrostatycznie

Kosze do sterylizacji prostokątne ze stali pokrytej 
elektrostatycznie

Nosidła do butelek z drutu stalowego pokrytego PE

średnica otworu 
d [mm]

ilość 
stanowisk

wysokość 
h [mm] nr kat.

80 4 100 WAR0006000
80 6 100 WAR0006001

METALE
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Kosz na odpady stojący

materiał długość 
A [mm]

szerokość 
B [mm]

wysokość 
C [mm] nr kat.

stal PE 265 340 560 WAR0007000

Kosz na odpady wiszący

materiał długość 
A [mm]

szerokość 
B [mm]

wysokość 
C [mm] nr kat.

stal PE 240 320 350 WAR0007001

produkt nr kat.
płyta ociekowa do suszarki C031210702

Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa 

opis wymiar szer. x wys. 
[mm]

iość bolców 
[szt.] nr kat.

wykonana z prętów 
stalowych 

pokrytch PVC, 
odległość między 
bolcami 30 mm

350 x 450 32 C031210700

Płyta ociekowa do suszarki

materiał wysokość 
h [mm]

średnica pierścienia 
d [mm] nr kat.

żeliwo 250 240 WAR0002020

Trójnóg okrągły żeliwny

Trójnogi okrągłe stalowe

materiał wysokość 
h [mm]

średnica pierścienia 
d [mm] nr kat.

stal ocynkowana 240 90 WAR0002001
stal ocynkowana 240 120 WAR0002002
stal ocynkowana 240 150 WAR0002003
stal nierdzewna 240 90 WAR0020011
stal nierdzewna 240 120 WAR0020021
stal nierdzewna 240 150 WAR0020031

materiał wysokość 
h [mm]

średnica pierścienia 
d [mm] nr kat.

żeliwo,
wykręcane nogi 200 120 C034407301

żeliwo,
wykręcane nogi 160 120 C034407301

Trójnogi okrągłe żeliwne

materiał wysokość 
h [mm]

średnica pierścienia 
d [mm] nr kat.

stal malowana 
proszkowo 165 120 C034430301

Trójnóg okrągły stalowy malowany proszkowo biały

METALE
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materiał wysokość 
h [mm]

średnica pierścienia 
d [mm] nr kat.

stal 165 150 C334430301

Trójnóg okrągły stalowy

Siatki z krążkiem ceramicznym

rozmiar [mm] nr kat.
120 x 120 C583303002

160 x 160 C583303003

200 x 200 C583303004
250 x 250 C583303005

opis nr kat.
uchwyt do probówek drewniany WAR0004000

Uchwyt do probówek drewniany

Klamry metalowe do szlifów

do szlifów stożkowych do szlifów kulistych

długość 
h [mm]

typ A - proste
nr kat.

typ B - wygięte
nr kat.

240 WAR0030001 WAR0031001
300 WAR0030011 WAR0031011
360 WAR0030021 WAR0031021
400 WAR0030031 WAR0031031
500 WAR0030041 WAR0031041
600 WAR0030051 WAR0031051

Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej

produkt nr kat.
uchwyt do probówek drewniany C055520301

Uchwyt do probówek drewniany

Szczypce do tygli ze stali nierdzewnej

długość [mm] nr kat.
150 C035530301
200 C035530302
250 C035530303
300 C035530304
400 C035530305
450 C035530306
550 C035530307

METALE

rozmiar 
szlifu nr kat. nr kat.

14/23 C003010348 LBKLS14000
19/26 C003010349 LBKLS19000
24/29 C003010350 LBKLS24000
29/32 C003010351 LBKLS29000
45/40 - LBKLS45000

rozmiar 
szlifu nr kat. nr kat.

13 C301020201 LBKLK10000
19 C301020202 LBKLK20000
29 C301020203 LBKLK30000
35 C301020204 LBKLK40000
41 C301020204 -
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opis nr kat.
zaciskacz sprężynowy Mohra WAR0005100

Zaciskacz sprężynowy do węży Mohra

opis nr kat.
zaciskacz śrubowy Hoffmana WAR0005001

Zaciskacz śrubowy do węży Hoffmana

produkt średnica węża [mm] nr kat.
zacisk śrubowy 12 C003597185
zacisk śrubowy 17 C003597186
zacisk śrubowy 20 C003597187
zacisk śrubowy 25 C003597188
zacisk śrubowy 30 C003597189
zacisk śrubowy 40 C003597190

opis nr kat.
zaciskacz sprężynowy C003597192

Zaciskacz sprężynowy do węży Mohra

Zaciskacze śrubowe do węży Hoffmana

produkt nr kat.
łyżka do spalań stal nierdzewna C363126600

łyżka do spalań mosiądz C363126700

produkt długość 
[mm]

wymiar łyżeczek 
[mm] nr kat.

łyżka dwustronna metalowa 160 30/20  20/15 C363130350
łyżka dwustronna metalowa 210 30/20  20/15 C363130351

Łyżki do spalań

Łyżki dwustronne

produkt długość [mm] nr kat.
szpatułko łyżeczka metalowa 200 C363130362
szpatułko łyżeczka metalowa 300 C363130363

Szpatułko-łyżeczki

produkt długość [mm] nr kat.
szpatułka dwustronna 125 C136129600
szpatułka dwustronna 150 C136129700
szpatułka dwustronna 180 C136129800
szpatułka dwustronna 200 C136129900
szpatułka dwustronna 220 C136130000

Szpatułki dwustronne

METALE
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produkt nr kat.
metalowa, chromowany mosiądz C336630301

Pompka wodna Edwarda

produkt szt. w komplecie nr kat.
korkobory 4 C335930302
korkobory 7 C335930301
korkobory 12 C342020206

Korkobory

produkt
wymiary 
platformy 

[mm]

wysokość 
podnoszenia 

[mm]
nr kat.

podnośnik z aluminium 100 x 100 180 C137003900
podnośnik z aluminium 150 x 150 250 C137004000
podnośnik z aluminium 200 x 200 280 C137004100
podnośnik z aluminium 250 x 200 320 C137004200

produkt
wymiary 
platformy 

[mm]

wysokość 
podnoszenia 

[mm]
nr kat.

typ PRO-1, podnośnik 
ze stali nierdzewnej 200 x 200 280 C137003200

typ PRO-2, podnośnik 
ze stali nierdzewnej 150 x 150 250 C137003300

typ PRO-3, podnośnik 
ze stali nierdzewnej 100 x 100 150 C137003400

produkt
wymiary 
platformy 

[mm]

wysokość 
podnoszenia 

[mm]
nr kat.

podnośnik ze stali nierdzewnej 200 x 200 280 C137003000
podnośnik ze stali nierdzewnej 150 x 150 250 C137003100

produkt
wymiary 
platformy 

[mm]

wysokość 
podnoszenia 

[mm]
nr kat.

podnośnik ze stali 
malowany farbą proszkową 250 x 250 330 C3370035A0

podnośnik ze stali 
malowany farbą proszkową 200 x 200 280 C337003500

podnośnik ze stali 
malowany farbą proszkową 150 x 150 250 C3370036A0

Podnośniki laboratoryjne Podnośniki laboratoryjne typ PRO 

Podnośniki laboratoryjne z płytą antypoślizgowąPodnośniki laboratoryjne

METALE
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Palniki spirytusowe szklane

pojemność 
[ml]

wysokość 
[mm]

nr kat.
z kołpakiem z PP

nr kat.
z kołpakiem 
metalowym

120 118 – C514202120
150 118 C514202150 –
250 130 C514202200 –

rodzaj długość knota [cm] nr kat.
knot okrągły 10 KNO2006880
knot okrągły 100 KNO2006880
knot płaski 10 KNO1006880
knot płaski 100 KNO1006880

Knoty do palnika

produkt nr kat.
palnik ze stali nierdzewnej C2514303SS

Palnik spirytusowy metalowy

opis średnica króćca [mm] nr kat.
zawór iglicowy 9 C834730302

Palnik Bunsena z zaworem iglicowym

opis średnica króćca [mm] nr kat.
bez zaworu 9 C334630301
z zaworem 9 C334730301

Palniki Bunsena

opis średnica króćca [mm] nr kat.
z dyszą powietrzną 8 C334830301
z dyszą powietrzną

i zaworem 9 C334930301

Palniki Meckera

opis średnica króćca [mm] nr kat.
bez zaworu 8 C335030301
z zaworem 9 C335130301

Palniki Teclu

METALE

NOTATKI
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palnik opis waga naboju[g] temp. płomienia [oC] zużycie gazu [g/h] nr kat.
Typhoon 120P z zapalnikiem piezoelektrycznym 190 1300 180 GASTYP120P

Soudogaz X 2000 bez zapłonu piezoelektrycznego 190 1750 120 GAS00X2000
Soudogaz X 2000 PZ z zapalnikiem piezoelektrycznym 190 1750 120 GASX2000PZ

Palniki ręczne

Naboje do palników

Obudowa ze stali oraz bezpiecznego szkła, odporna na promieniowanie UV oraz rozpuszczalniki jest łatwa do czyszczenia. Przeznaczony jest do 
pracy z gazem ziemnym lub gazem propan/butan. Do palnika dołączono łatwe do wymiany dysze. Zapalanie lub wyłączanie płomienia odbywa się 
w zależności od wersji  za pomocą: przełącznika, sensora, przełącznika lub też pedału nożnego. W zależności od modelu na wyświetlaczu widocz-
ny jest: czas palenia i status baterii. Istnieje możliwość wyboru języka pracy palnika.

produkt napięcie 
[V] sensor kolorowy 

wyświetlacz
przycisk 

nożny
wbudowany akumulator 

do pracy w terenie
wymiary 

[mm]
waga 
[kg] nr kat.

SCHUET PHOENIX II eco 240 nie nie tak nie 125 x 160 x 85 1,0 C003354202
SCHUET PHOENIX II standard 240 tak tak tak nie 125 x 160 x 85 1,0 C003355202

SCHUET PHOENIX II accu 240 tak tak opcja tak (około 30 godzin) 125 x 160 x 85 1,0 C003356202

Palniki Schuett Phoenix II

METALE

produkt typ gazu [%] rodzaj podłączenia waga naboju [g] nr kat.
nabój C 206NB butan 70 / propan 30 wkłucie 190 GAS0C206NB
nabój C 206D butan 70 / propan 30 wkłucie 190 GAS00C206D
nabój CV 470 butan 80/propan 20 gwint 450 GAS00CV470

produkt opis waga bez naboju [g] waga naboju [g] temp. płomienia [oC] nr kat.
palnik Labogaz 206 Bunsena 380 1100 450 GASLABO206

podstawa do palnika Labogaz 206 podtrzymująca nabój GASPODS206
palnik Labogaz 470 Bunsena 380 1100 190 GASLABO470

Palniki Labogaz
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do probówek 
o średnicy zewnetrznej [mm] kolor nr kat.

15 - 16 srebrny/złoty ROMA001516
17 - 18 srebrny/złoty ROMA001718

Korki sprężynowe do probówek

produkt opis nr kat.

Puszka do sterylizacji 
pipet SS304

dopasowana do różnych 
wymiarów pipet 

wielo i jednomiarowych
C340920202

Puszka do sterylizacji 
szalek Petriego SS304

na 10 szalek Petriego 
o średnicy 10 cm C340920204

Puszka do sterylizacji 
szalek okrągła

stal kwasoodporna 18/10,
wymiary dł. x śr. 250 x 120mm, 

na 10 szalek
BOCHEM8961

Puszki do sterylizacji

do probówek o 
średnicy zewnętrznej [mm] kolor nr kat.

12 – 13 niebieski DVS1012131
12 – 13 srebrny DVS1012132
12 – 13 złoty DVS1012133
12 – 13 czerwony DVS1012134
12 – 13 czarny DVS1012135
14 – 16 niebieski DVS1015161
14 – 16 srebrny DVS1015162
14 – 16 złoty DVS1015163
14 – 16 czerwony DVS1015164
14 – 16 czarny DVS1015165
17 – 18 niebieski DVS1017181
17 – 18 srebrny DVS1017182
17 – 18 złoty DVS1017183
17 – 18 czerwony DVS1017184
17 – 18 czarny DVS1017185
19 – 20 niebieski DVS1019201
19 – 20 srebrny DVS1019202
19 – 20 złoty DVS1019203
19 – 20 czerwony DVS1019204
19 – 20 czarny DVS1019205
24 – 26 niebieski DVS1024261
24 – 26 srebrny DVS1024262
24 – 26 złoty DVS1024263
24 – 26 czerwony DVS1024264
24 – 26 czarny DVS1024265
28 – 30 niebieski DVS1028301
28 – 30 srebrny DVS1028302
28 – 30 złoty DVS1028303
28 – 30 czerwony DVS1028304
28 – 30 czarny DVS1028305

METALE
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Puszki do sterylizacji pipet

produkt materiał opis nr kat.
puszka do pipet 

mała okrągła aluminium do pipet o długości 
od 145 do 235 mm LG02203002

puszka do pipet 
duża okrągła aluminium do pipet o długości 

od 280 do 420 mm LG02203003

materiał wymiar dł. x śr. [mm] nr kat.
stal kwasoodporna 18/10 390 x 50 BOCHEM8980
stal kwasoodporna 18/11 425 x 50 BOCHEM8981
stal kwasoodporna 18/12 380 x 65 BOCHEM8982
stal kwasoodporna 18/13 450 x 65 BOCHEM8983
stal kwasoodporna 18/14 380 x 80 BOCHEM8984
stal kwasoodporna 18/15 500 x 80 BOCHEM8985

materiał wymiar dł. x szer. x gł.  
[mm] nr kat.

stal kwasoodporna 18/10 210 x 70 x 70 BOCHEM8870
stal kwasoodporna 18/11 290 x 70 x 70 BOCHEM8871
stal kwasoodporna 18/12 340 x 70 x 70 BOCHEM8872
stal kwasoodporna 18/13 435 x 70 x 70 BOCHEM8873
stal kwasoodporna 18/14 490 x 70 x 70 BOCHEM8874

Puszki do sterylizacji pipet okrągłe

Puszki do sterylizacji pipet prostokątne
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METALE 

Pincety anatomiczne proste

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
105 półokragła GAMA015119
115 półokragła GAMA015120
125 półokragła GAMA015121
140 półokragła GAMA015122
160 półokragła GAMA015123
180 półokragła GAMA015124
200 półokragła GAMA015125
250 półokragła GAMA015126
300 półokragła GAMA015127
500 półokragła GAMA015129

Pincety proste

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
140 półokragła C031319275
160 półokragła C031319276
180 półokragła C031319277
200 półokragła C031319278
250 półokragła C031319279

Pincety proste

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
105 1 na 2 ząbki GAMA015139
115 1 na 2 ząbki GAMA015140
125 1 na 2 ząbki GAMA015141
140 1 na 2 ząbki GAMA015142
160 1 na 2 ząbki GAMA015143
180 1 na 2 ząbki GAMA015144
200 1 na 2 ząbki GAMA015145
250 1 na 2 ząbki GAMA015146

Pincety proste

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
120 ostre GAMA015320
150 ostre GAMA015322

Pincety zagięte

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
120 ostre zagięte GAMA015321
150 ostre zagięte GAMA015323

Pincety proste Potts-Smith

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
180 półokragła GAMA015200
180 1 na 2 ząbki GAMA015260

Pincety zagięte Potts-Smith

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
180 półokragła GAMA015210
180 1 na 2 ząbki GAMA015270
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METALE 

Nożyczki metalowe tępe

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
145 tępa GAMA013102
165 tępa GAMA013105
175 tępa GAMA013106
200 tępa GAMA013108

Nożyczki metalowe ostre

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
125 ostra C003319301
140 ostra C003319302
145 ostra GAMA013122
160 ostra C003319303
165 ostra GAMA013125
175 ostra GAMA013126
180 ostra C003319304
200 ostra GAMA013128

Pinceta Gruenwald

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
200 półokragła GAMA041190

Pincety Troeltsch

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
120 półokragła GAMA039230
170 półokragła GAMA041180

Pincety Beer

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
wg normy ostra GAMA015901
wg normy szeroka GAMA015902

Pinceta jednogięta College

długość [mm] rodzaj końcówki nr kat.
wg normy ostre zagięte GAMA022552

NOTATKI
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METALE 

Ezy bakteriologiczne kalibrowane

produkt średnica drutu 
[mm]

pojemność oczka 
[µl]

nr kat.

EB-K-1 0,6 1 MEDS06EBK1
EB-K-5 0,6 10 MEDS06EBK5

Igła preparacyjna zintegrowana z oprawą

długość 
[mm] nr kat.

140 C031319273

Oprawa do igieł oraz ez z mosiądzu chromowanego

produkt nr kat.
oprawa do igieł oraz ez z mosiądzu chromowanego C003319305

Igły preparacyjne 

produkt średnica drutu 
[mm] nr kat.

EB-S 0,4 MEDSE04EBS
EB-S 0,6 MEDSE06EBS

Ezy bakteriologiczne 

produkt średnica  drutu 
[mm]

średnica oczka 
[mm] nr kat.

EB-2 0,4 2 MEDSE04EB2
EB-3 0,4 3 MEDSE04EB3
EB-4 0,4 4 MEDSE04EB4
EB-5 0,4 5 MEDSE04EB5
EB-2 0,6 2 MEDSE06EB2
EB-3 0,6 3 MEDSE06EB3
EB-4 0,6 4 MEDSE06EB4
EB-5 0,6 5 MEDSE06EB5

NOTATKI

Ezy bakteriologiczne platynowe 

produkt średnica  drutu 
[mm]

śednica oczka 
[mm] nr kat.

EBP-1 około 0,5 1 MENNPAEBP1
EBP-5 około 0,5 5 MENNPAEBP5

Amerykański fizyk niemieckiego pochodzenia 
James Franck (1882-1964), laureat Nagrody Nobla 
w roku 1925, opowiadał następującą historyjkę: 
– „Przyśnił mi sie raz nieboszczyk Carl Runge, więc 
go pytam, czy na tamtym świecie wszystko wiedzą 
z fizyki. 
A na to Runge: – „Ma się prawo wyboru – albo można 
wiedzieć wszystko, albo też tyle, ile się wiedziało 
na Ziemi. Ja osobiście wybrałem to drugie.
Przecież musi być piekielnie nudno, gdy się już 
wszystko wie…”.
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NOTATKI

Eksykatory szafkowe serii E służą do przechowywania próbek wrażliwych na wilgoć.

- wykonane z przeźroczystego akrylu
- wzmocniona rama z estetycznego oksydowanego aluminium z uszczelnieniami na formatki akrylowe
- uszczelnienie drzwiczek
- wyposażony w precyzyjny termo-higrometr elektroniczny montowany na drzwiczkach
- magnetyczny system zamykania drzwiczek zapewniający szczelność przez prawidłowe przyleganie uszczelki
- oferowany wraz z tacką melaminową i materiałem higroskopijnym (żel krzemionkowy z indykatorem wilgotności w ilości 0,5kg)
- 3 lub 4 ruchome półki nierdzewne z otworami zapewniającymi swobodny przepływ powietrza pomiędzy półkami,
  ilość półek: 4 szt. w modelach E50, E75, E100, 3 szt. w modelu E20

model wymiary zewnętrzne 
S x D x W [mm]

wymiary wewnętrzne 
szer. x dł. x wys. [mm] pojemność [L] waga [kg] nr kat.

E20 290 x 315 x 410 250 x 250 x 350 21,9 6 LABOP09390
E50 360 x 385 x 560 320 x 320 x 500 51,2 11,5 LABOP09391
E75 390 x 465 x 610 350 x 400 x 550 77,0 14 LABOP09392

E100 440 x 515 x 660 400 x 450 x 600 108,0 15,5 LABOP09393

Eksykatory szafkowe serii E

METALE 

NOTATKI
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