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Dygestoria są istotną częścią wyposażenia laboratorium, stanowiącą jeden z podstawowych
elementów strefy bezpieczeństwa jak i wentylacji, zapewniając maksymalny komfort pracy dla
użytkownika. Idea w oparciu o którą, stworzono konstrukcje naszych dygestoriów ewoluowała przez
kilkadziesiąt lat osiągając poziom technologiczny zapewniający z jednej strony bezpieczne
użytkowanie z drugiej ograniczenie kosztów eksploatacji.
Nasze dygestoria są urządzeniami złożonymi z szeregu indywidualnie zaprojektowanych i seryjnie
produkowanych elementów, które stanowią przemyślane i elastyczne rozwiązania, przeznaczone do
wykonywania najbardziej specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Poprzez swoją powtarzalność elementy te zawsze spełniają założone parametry przez co eliminujemy
potencjalne ryzyko wystąpienia wad nawet przy jednostkowych, dedykowanych konstrukcjach. Cechy
te sprawiają, iż czas potrzebny do wyprodukowania i zainstalowania gotowego urządzenia w
pomieszczeniu laboratoryjnym, jest znacznie krótszy niż w przypadku większości konstrukcji
oferowanych na rynku. Potwierdzeniem jakości naszych dygestoriów jest certyfikat zgodności z
normą PN/EN 14175 oraz fakt, iż sprzedawane są one na całym świecie, na bardzo wymagających i
wiodących rynkach europejskich takich jak Niemcy, Szwajcaria, Holandia, zainstalowano ich już
kilkadziesiąt tysięcy.
Dygestoria standardowe
Dygestoria standardowe do zastosowań ogólnych. Dygestorium standardowe, najczęściej
wykorzystywane do rutynowych prac laboratoryjnych.
Dygestoria niskopoziomowe
Dygestoria do zastosowań ogólnych z obniżonym blatem. Standardowe dygestorium wyposażane w
obniżony blad ułatwiające ułatwiający pracę z dużymi i masywnymi przyrządami.
Dygestoria EX
Dygestorium specjalistyczne, wersja "EXPLOSIVE" przeznaczone specjalnie do prac ze związkami
chemicznymi wybuchowymi oraz łatwopalnymi gdzie szczególne znaczenie ma bezpieczeństwo
pracownika.
Dygestoria walk-in
Dygestoria dedykowane, bez blatu. Model specjalny dla wielkogabarytowych przyrządów.
Dedykowane szczególnie do celów gdzie liczy się przestrzeń oraz konieczność użycia przyrządu na
wózku.
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