
Naczynia szklane i akcesoria laboratoryjne
Pracow

nia chem
iczna

Szalka Petriego, Anumbra
Szalka Petriego, Anumbra, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego.

Szkiełko zegarkowe
Szkiełko zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego.

indeks cena
50 x 12 mm SE2725 5,00 zł
80 x 15 mm SE2726 6,00 zł
100 x 15 mm SE2727 7,00 zł

indeks cena
Ø 60 SE2723 3,00 zł
Ø 80 SE2724 4,50 zł

Pipeta Pasteura ze znacznikiem 2 ml
Pipeta Pasteura z PS, ze znacznikiem 2 ml – niesterylna, opakowa-
nie zbiorcze 500 sztuk.

Gruszka do pipet, trzyzaworowa
Gruszka do pipet, czerwona, trzyzaworowa, wykonana z natural-
nej gumy, 150 ml.

indeks: SE2749 

cena: 26,00 zł

indeks cena
2 ml SE2750 32,00 zł
3 ml SE2751 38,00 zł
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a Rozdzielacz stożkowy z PP
Rozdzielacz stożkowy z PP, zakończony szczelną nakrętką.  
Zastosowany zawór teflonowy nie wymaga smarowania.

Tryskawka z PP
Tryskawka z PP, w komplecie z nakrętką, rurką wylewową, butelką.

indeks cena
125 ml SE2737 8,00 zł
500 ml SE2738 10,00 zł

indeks cena
100 ml SE2978 99,00 zł
250 ml SE2979 109,00 zł
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Lejek laboratoryjny
Lejek laboratoryjny z PP.

Naczynia szklane i akcesoria laboratoryjne

Pipeta wielomiarowa
Pipeta wielomiarowa kl. AS, z certyfikatem serii, poj. 5 ml, wykona-
na wg DIN 12697 ISO 835, oznaczona barwnym paskiem kodo-
wym, czas wypływu 15 s. Skalę 0,2 ml wykonano brązową farbą 
dyfuzyjną.

indeks: 713527

cena: 5,90 zł

Miseczka porcelanowa, 50 ml
Parownica porcelanowa z wylewem, poj. 50 ml, wys. h-28 , fi-70.

indeks: SE2770 

cena: 6,00 zł

Tygiel porcelanowy, 30 ml
Tygiel porcelanowy, poj. 30 ml, z przykrywką, odporny na tempera-
tury 1050‒1250 st. C., wys. 40 mm x śr. 40 mm.

indeks cena
kl. AS cert. 2 (0,02) SE2745 10,00 zł
kl. AS cert. 5 (0,05) SE2746 10,00 zł
kl. AS cert. 10 (0,1) SE2747 11,00 zł

indeks cena
30 ml, śr. 50 mm SE2757 3,00 zł
30 ml, śr. 40 mm SE2756 3,00 zł
60 ml SE2758 3,50 zł
125 ml SE2759 6,00 zł
250 ml SE2760 14,00 zł

indeks: 713528

cena: 59,00 zł

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, 900 ml
Moździerz porcelanowy z tłuczkiem, śr. wewn.: 150 mm, zewn.: 
180 mm, poj. 900 ml.
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indeks: SE2767

cena: 210,00 zł

indeks: SE3424

cena: 30,50 zł

indeks: 713529

cena: 19,00 zł

Palnik gazowy
Palnik gazowy, propan, z zaworem iglicowym umożliwiającym 
dokładne wyregulowanie wielkości płomienia, wykonany ze sto-
pu cynku z niewielką domieszką aluminium, miedzi i cynku.

Łapa uniwersalna do kolb
Łapa uniwersalna do kolb ze stali chromowanej, końce pokryte 
gumą, półokrągła, dł. 225 mm, rozchył 40 mm.

Palnik spirytusowy  
Palnik szklany, spirytusowy, z kołpakiem polipropylenowym,  
poj. 150 ml, wys. 118 mm.

indeks: SE2777 

cena: 8,00 zł

Łapa do probówek 
Drewniana łapa do probówek.
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indeks: SE2967

Cena: 63,00 zł

Taca laboratoryjna
Taca laboratoryjna – biała, niska, brzegi zaokrąglone, gładka po-
wierzchnia, łatwa do czyszczenia, wykonana z melaminoformalde-
hydu. Wymiary: 268 x 208 x 17 mm.
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indeks: SE2776 

cena: 20,00 zł

indeks: SE2779

cena: 12,00 zł

Uchwyt do tygli 
Uchwyt do tygli, wykonany ze stali chromowanej, dł. 250 mm.

Łyżeczka do spalań – z mosiądzu  
Łyżeczka do spalań – z mosiądzu, dł. 450 mm, śr. 16 mm.

indeks: SE3063

cena: 5,50 zł

indeks: SE2778

cena: 6,50 zł

Szczotka do mycia naczyń delikatnych
Szczotka do mycia naczyń z delikatnego szkła, bardzo miękka. 
Rączka wykonana ze stali chromowanej, szczotka – z tworzywa 
sztucznego.

Łyżeczko-szpatułka z PP 
Łyżeczko-szpatułka z PP, do pobierania materiałów sypkich. Ostry 
brzeg szpatułki umożliwia rozdrabnianie substancji krystalicznych, 
dł. 150 mm.

indeks: 713532

cena: 2,90 zł

Korek gumowy, czerwony – bez otworów
Korek gumowy, czerwony, o wymiarach: średnica dół 0,80, średni-
ca góra 12,00, wys. 20mm, bez otworów.

Korek gumowy szary

indeks cena
dół 10,50, góra 14,50,
wys. 20 mm, bez otworów

713533 1,90 zł

dół 14,00, góra 18,00, 
wys. 20 mm, bez otworów

713534 3,50 zł

dół 17,00, góra 22,00, 
wys. 25 mm, bez otworów

713535 4,50 zł
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indeks: SE2981

cena: 259,00 zł

Płaszcz grzewczy
Urządzenie jest przeznaczone do prac laboratoryjnych i służy do 
podgrzewania różnego rodzaju cieczy. Wbudowany podzespół re-
gulujący pobieraną moc, umożliwia ustawienie żądanej temperatu-
ry. Zakres pracy płaszcza grzewczego do + 350OC.

Waga szkolna, elektroniczna
Elektroniczna waga kieszonkowa. W komplecie 2 baterie 
AAA. Wyświetlacz LCD ma praktyczne podświetlenie w kolo-
rze niebieskim. Dwie dodatkowe, zdejmowane tacki z rantami 
o różnej wysokości ułatwiają ważenie produktów sypkich – za-
bezpieczają ładunek przed zsunięciem się z platformy. Tacki zo-
stały wykonane z tworzywa sztucznego. Podziałka (0,01 g) 
oraz maksymalne obciążenie (0,5 kg) pozwalają na dokładne 
ważenie drobnych, lekkich przedmiotów. Procesor oraz za-
awansowane technologicznie czujniki tensometryczne za-
pewniają wysoką precyzję pomiaru. Powierzchnia do ważenia:  
10 x 10 cm. 

Waga umożliwia:
 ▪ zerowanie – wyznaczanie nowego punktu zerowego,
 ▪ tarowanie – podawanie wyniku bez wagi opakowania,
 ▪ zliczanie sztuk – obliczanie liczby przedmiotów znajdujących się 

na platformie (po 25, 50, 75 lub 100 sztuk),
 ▪ zmianę jednostek ważenia – do wyboru: gram, gran, karat, 

teraliter, uncja, uncja aptekarska oraz pennyweight.

indeks: 713531 

cena: 119,00 zł
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Korek gumowy, 2 otwory
Korek gumowy z dwoma otworami.

Korek gumowy, 1 otwór 
Korek gumowy z jednym otworem.

indeks cena
dół 10,50, góra 14,50, wys. 20 mm 713536 1,90 zł
dół 14,00, góra 18,00, wys. 20 mm 713537 3,50 zł
dół 17,00, góra 22,00, wys. 25 mm 713538 4,50 zł

indeks cena
dół 14,00, góra 18,00, wys. 20 mm 713539 3,50 zł
dół 17,00, góra 22,00, wys. 25 mm 713540 4,50 zł
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Zestaw do destylacji
Wykonany ze szkła borokrzemianowego zestaw do destylacji skła-
da się z następujących elementów: rozdzielacza, 100 ml; nasadki 
destylacyjnej; kolby destylacyjnej okrągłodennej; chłodnicy Lie-
biega; łącznika (przedłużki) do odbieralnika. Wszystkie elementy 
posiadają szlify 19/26. Zestaw nie zawiera widocznych na zdjęciu: 
statywu, palnika ze stojakiem i płytką oraz naczynia odbierającego 
(odbieralnika, tu: zlewki).

Zestaw do konstruowania molekuł
Zestaw dydaktyczny kulek imitujących atomy i łączników z two-
rzywa sztucznego, pozwalający budować struktury chemiczne. Pu-
dełko zawiera instrukcję oraz 302 elementy: węgiel (12 szt.), siarka  
(13 szt.), tlen (22 szt.), azot (10 szt.), fosfor (7 szt.), metale duże  
(11 szt.), metale małe (3 szt.), fluor (8 szt.), wodór (14 szt.), łączenie 
duże (36 szt.), łączenie małe (50 szt.).

indeks: SE3123

cena: 210,00 zł

indeks: SE3260 

cena: 399,00 zł
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Gaśnica przeciwpożarowa 4 kg, GP-4x ABC
Gaśnica proszkowa 4 kg GP-4x ABC. Przeznaczona do obiektów 
użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, 
magazynów, garaży.

Okulary ochronne
Okulary ochronne z przezroczystego tworzywa sztucznego, wy-
trzymałe, z elastyczną opaską.

wymiary: wys. 472 mm, 
śr. zbiornika 140 mm
indeks: SE1539

cena: 129,00 zł

wymiar: szer. 12 mm
indeks: SE2769

cena: 11,00 zł

Apteczka ścienna z wyposażeniem
Wyposażenie apteczki:
 ▪ plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm – 8 szt.
 ▪ plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm – 1 szt.
 ▪ bandaż elastyczny 4 m x 6 cm – 2 szt.
 ▪ bandaż elastyczny 4 m x 8 cm – 3 szt.
 ▪ rękawiczki jednorazowe winylowe – 4 szt. (2 pary)
 ▪ chusta opatrunkowa 60 x 80 cm – 1 szt.
 ▪ chusta opatrunkowa 60 x 40 cm – 2 szt.
 ▪ bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm – 3 szt.
 ▪ bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm – 1 szt.
 ▪ kompres gazowy 10 x 10 cm – 6 szt. (3 opak.)
 ▪ chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm – 2 szt.

 ▪ koc termiczny (ratunkowy) – 1 szt.
 ▪ nożyczki – 1 szt.
 ▪ instrukcja udzielania pierwszej pomocy – 1 szt.

wymiary: 300 x 220 x 120 mm
indeks: SE1545 

cena: 160,00 zł
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