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W wyniku znaczących inwestycji na polu badań i rozwoju technologii włoska firma PLASTIFER
S.n.c. opracowała pełną gamę najnowocześniejszych pod względem technologicznym produktów
formowanych wtryskowo.
Podstawowymi produktami firmy są zlewy, zlewiki, blaty robocze i moduły ze zlewami z chemicznie
odpornego polipropylenu MOPLEN. Firma zajmuje się również produkcją odpornych na korozję i
chemoodpornych wentylatorów z polipropylenu o budowie promieniowej oraz systemów filtrów z
przeznaczeniem do laboratoriów i dla przemysłu.
Firma osiąga sukcesy wszędzie tam gdzie niezbędna jest odporność na korozję, chemoodporność i

trwałość urządzeń.

Produkty skierowane są do:
●
●
●
●
●
●
●
●

przemysłu chemicznego i farmaceutycznego,
galwanizerni i wytrawialni,
różnego typu laboratoriów,
pralni i farbiarni,
zakładów przemysłu spożywczego i kompostowni,
składów mediów agresywnych,
szpitali i innych zakładów opieki zdrowotnej,
szkół i innych jednostek edukacyjnych.

PRODUKTY:
●

●

●

Chemicznie odporne zlewy i laboratoryjne blaty robocze POLYSINK. Produkty cechują się
niewielkim ciężarem, prostotą montażu i odpornością na uderzenia, produkowane są metodą
wtryskową z chemicznie odpornego polipropylenu MOPLEN. Dzięki wysokiej odporności na
działanie kwasów, zasad i substancji żrących polipropylen (PP) to materiał, który doskonale
sprawdza się jako rozwiązanie problemów związanych z korozją. Produkty wykonane są jako jeden
element, dzięki czemu eliminuje się konieczność lutowania i spajania — ułatwia to wykonywanie
procesu odkażania i zapewnia wyższy poziom higieny w laboratorium.
Chemicznie odporne wentylatory wyciągowe POLYFAN (wentylatory dachowe i promieniowe
mające zastosowanie w laboratoriach, dygestoriach i przemysłowych kanałach wentylacyjnych;
wentylatory z tworzywa Latistat, które mogą pracować w strefie zagrożonej wybuchem). Oferta
produktów POLYFAN obejmuje również wentylatory z certyfikacją Atex wykonane z
antyelektrostatycznego polipropylenu służące do montażu w obszarach niebezpiecznych,
urządzenia VS/ATEX spełniające wymagania Dyrektywy 94/9/WE (ATEX 95), ekstraktory
odśrodkowe, płuczki wieżowe oraz całą gamę akcesoriów uzupełniających cały system.
Systemy filtrów Filterkit i Filterbox z węgla aktywowanego z wentylatorem lub bez. Idealne do
utylizacji oparów rozpuszczalników, kwasów i zasad oraz zanieczyszczeń stałych. Ich zaletami są:
ekonomiczność działania, niewielkie rozmiary, wydajność oczyszczania, łatwość utrzymania, bez
narażenia na wdychanie pyłów i zanieczyszczeń zagrażających człowiekowi.

Szczegółową ofertę produktów firmy PLASTIFER S.n.c. znajdą państwo w Katalogu produktów.
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Sprzęt laboratoryjny
Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej bazy firm w której znajdziecie Państwo
kompleksowe wyposażenie laborantów a w szczególności sprzęt laboratoryjny.
W naszej bazie firm, w wygodny sposób odnajdzie Państwo firmy które są producentami i
dystrybutorami sprzętu laboratoryjnego i dostarczają sprzęt laboratoryjny, wyposażenie
laboratorium do najbardziej znanych laboratoriów w kraju. Dzięki naszej wyszukiwarce sprzętu w
prosty sposób znajdziecie Państwo analizatory do laboratorium, analizatory chemiczne, analizatory
biochemiczne oraz inny sprzęt laboratoryjny. Nasza baza firm to przyjazny sposób na szybkie
znalezienie sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażania laboratorium oraz zakładu przemysłowego. W
naszej bazie firm znajdziecie Państwo taki sprzęt jak analizatory hematologiczne, wagi, szkło
laboratoryjne, analizatory spalin, analizatory przepływu, analizatory powietrza, analizatory
biochemiczne, dygestoria, oczomyjki, natryski bezpieczeństwa oraz wiele innych.
Informacje dnia: Glukozamina może zapobiegać chorobom serca Oglądanie telewizji skraca
dzieciom sen Antyewolucyjne leki na raka Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy Najlepszy przyjaciel
wirusa grypy: niska wilgotność powietrza Badania profilaktyczne ratują życie Glukozamina może
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