
TEZGAH SİSTEMLERİ

Laboratuvarlarınızın projesi ve 
tezgahları güvenilir ellerde



TEKNİK ÖZELLİKLER

Taşıyıcı 
Karkas

1. 4x4x1,2 cm profil borudan imal edilir. Yatay ve Dikey Ayaklar şeklindedir. Demonte olan modellerde 
parçalar yerinde montajlanır. Dikey ayakların altına yere uyum gösterebilen pingo ayak takılır. Boru 
bitişlerinde boru ölçülerinde tapalar yerleştirilir. Taşıyıcı karkas tezgah bitimlerinde; küçük ve büyük 
olmak koşuluyla 1,20 mm DKP demonte bitim panoları montajlanır. Tezgahlardaki oturma boşlukları 
karkasa uyumlu demonte edilir. Taşıyıcı karkasta arka kısımda 15 - 20 cm aralığında tesisat boşluğu 
bulunur. Tesisat boşluğunda uygulanacak tesisat niteliklerine haiz ölçüde, perforge 1,20 DKP yatay 
biçimde tezgah büyüklüğü kadar (Her ara bağlantı büyüklüğünde demonte), montajlanacak ve 
uygulanacak tüm tesisatlar bu tabla üzerine uygulanır. Taşıyıcı arka ayaklarda sisteme demonte olarak 
yerine montajlanır. Karkasın tezgah üstünde kalan kısmına enerji bandı montajlanacak şekilde yapılır. 
Karkasta 30 cm’lik iki taraftan kullanılabilir tek raf sistemi, uygulanır 30x5x (opsiyonlu). Raflar DKP çelik 
malzemeden sisteme demontedir. 

2. Komple MDFLAM’dan üretilmiş taşıyıcı karkas.
3. Özel isteğe göre üretim.

Dolaplar
18 mm. MDFLAM istenen renk seçenekleriyle komple demonte, dolap kapak kenarları 2 mm. PVC olup, 
kulp kısmı özel alüminyum uygun renk seçimiyle montajlıdır. Çekmecesiz dolaplarda isteğe uygun raf 
uygulanır. Dolap içerisindeki teleskopik raylar bulunur. 

Tezgâh 
Üstü

•	 Kompakt laminat, 
•	 TRESPA,
•	 G-LAB,
•	 Antiasit seramik (Epoksi Derzli) 
•	 Endüstriyel seramik.

Raf 
Sistemi

Sac üzeri Elektrostatik Toz Boyalıdır. Tamamen demonteden imal edilmiştir. Raflar çelik konstrüksiyon 
olduğundan yük kaldırma direnci fazladır. Raflar istenilen renkle boyanabilir. 

Evye Paslanmaz Çelik, PP veya seramik evye.

Su 
tesisatı

Özel laboratuvar ortamına haiz (soğuk/sıcak su batarya).

Enerji 
Bantı

PVC kanal, her bir metreye iki adet topraklı priz. Opsiyonel olarak, laboratuvarlarda istenilen yerlere ayrıca 
bilgisayar çıkışı, telefon çıkışı, UPS çıkışı ayrıca kanal üzerinde üç prizden fazla paralel bağlantılı, kanal 
sonrası bağlantılar 2,5 mm. TTR tipi kablolu, kanal içinde priz tutucu gövdeler, kanal içi ve dışı 2,5 mm 
NYAF kablo, normlara uygun renklere göre, UPS, telefon, bilgisayar prizleri altlarında özelliklerini belirten 
etiketler vardır.
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