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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.
Blat roboczy z polipropylenu MOPLEN z podniesionym obrzeżem
●

Zlew umiejscowiony z lewej strony

●

Wymiary zewnętrzne blatu: 1800 x 750mm

●

Wymiary wewnętrzne zlewu: 250 x 100 x 130mm

Inne wersje blatu:
Zlew w środku, symbol: TOP1875W315M
Zlew z prawej, symbol: TOP1875W315R
Dwa zlewiki, symbol: TOP1875W315T

więcej
Nazwa:

Blat roboczy z polipropylenu MOPLEN / TOP1875 W315L

Adres:

LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30
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labro@labro.com.pl
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Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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