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O FIRMIE
Szanowni Państwo!
MATRIX INFRALAB Sp. z o.o. Sp. k. jest polską firmą, która od 1991 roku zajmuje się projektowaniem                                                     

i kompleksowym wyposażaniem nowoczesnych laboratoriów, ośrodków badawczo-rozwojowych                

i przemysłowych.

Oferowane przez MATRIX INFRALAB rozwiązania w zakresie projektowania oraz produkcji systemów 

zabudowy laboratoryjnej i dygestoriów, spełniają wymagania norm europejskich i zostały potwierdzone 

odpowiednimi certyfikatami.

Do produkcji mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów, używamy materiałów czołowych światowych producentów.

Indywidulane podejście do każdego realizowanego projektu oraz wieloletnie doświadczenie, pozwala nam tworzyć 

bezpieczne i ergonomiczne przestrzenie laboratoryjne.

Produkowane w naszej firmie meble laboratoryjne oraz dygestoria są  dostarczane i montowane przez 

wykwalifikowanych pracowników. Montaż oraz uruchomienie wykonywane jest przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa oraz procedur IQ i QQ. 

Wszystkie produkowane przez nas dygestoria i meble spełniają wymagania norm:

PN-EN 14175, PN-EN 13150, PN EN 14056 i PN-EN 14727. 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W celu utrzymania wysokiego poziomu oferowanych wyrobów i stałego doskonalenia realizowanych działań, 

Matrix Infralab prowadzi politykę jakościową, zgodną ze zintegrowanym systemem zarządzania.

O FIRM
IE

w zakresie polityki jakościowej:
•	 spełniania wymagań klientów poprzez identyfikację ich potrzeb i oczekiwań,
•	 spełniania wymagań prawnych w zakresie prowadzonej działalności,
•	 ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością;

w zakresie polityki środowiskowej:
•	 zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska poprzez segregację odpadów powstałych w wyniku 

prowadzonej działalności, przekazywanie ich do recyklingu bądź unieszkodliwienia oraz podnoszenie 
świadomości eklologicznej pracowników,

•	 spełniania wymagań prawnych w zakresie środowiska,
•	 ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania środowiskowego;

w zakresie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy:
•	 zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym 

poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz szkolenie pracowników,
•	 spełniania wymagań prawnych w zakresie bhp,
•	 ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
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OFERTA
PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI 
LABORATORYJNEJ

Prawidłowo zaprojektowane laboratorium stanowi bezpieczną przestrzeń do wykonywania 
prac badawczych. Droga od koncepcji do w pełni wyposażonego, funkcjonalnego laboratorium 
jest często bardzo wymagająca, zarówno dla inwestora jak i projektanta.

Niezbędna jest specjalistyczna wiedza, poparta wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo, inwestor nierzadko 

zmaga się z wymogami zarówno prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych jak i wymaganiami techniczno-

formalnymi, niezbędnymi do np. sporządzenia wniosku o pozyskanie środków z dotacji UE. Rola  sprawnie 

działającego zespołu ekspertów opracowujących określone zadanie projektowe, często nie kończy się tylko i wyłącznie 

na opracowaniu architektury i projektów branżowych, lecz znacznie wykracza poza te ramy. Kompleksowe spojrzenie 

na temat, uwzględniające wyznaczone zadania inwestycyjne, realizację potrzeb użytkowników, a także, co 

w laboratorium najważniejsze, zabezpieczenie środowiska pracy przed odziaływaniem substancji niebezpiecznych, 

jest zadaniem bardzo wymagającym i odpowiedzialnym.

Matrix Infralab, przy pomocy zespołu projektantów, świadczy usługi z zakresu zarówno aranżacji całych budynków 

laboratoryjnych, jaki i realizacji projektów małych pomieszczeń. Każdorazowo i niezależnie od skali przedsięwzięcia, 

mogą Państwo liczyć na fachową pomoc z naszej strony, w szerokim zakresie usług, począwszy od konsultacji,  

poprzez przygotowanie koncepcji, aż po opracowanie projektu wraz z kosztorysem. Nasi specjaliści zajmują się 

również weryfikacją projektów przed,  a nawet w trakcie ich realizacji.

OFERTA
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Podczas przygotowania każdego opracowania, nasi specjaliści, na podstawie zebranych informacji,  wykonują 

plany i rzuty pomieszczeń, wraz z zestawieniem ilościowo-asortymentowym mebli, dygestoriów oraz innych 

niezbędnych urządzeń przewidzianych w laboratorium.  Na tym etapie wykonania duże znaczenie ma znajomość 

najnowszej, dostępnej na rynku oferty materiałowej  i sprzętowej, co pozwala na indywidualne i optymalne 

dopasowanie wyposażenia dla każdego laboratorium.

Dla prawidłowego działania wszystkich urządzeń znajdujących się w laboratorium, niezbędne jest ich odpowiednie 

podłączenie do mediów. Nasze projekty zawierają wytyczne do projektów branżowych, m.in. instalacji wodno-

kanalizacyjnej, elektrycznej,  wentylacyjnej oraz instalacji gazów palnych i technicznych.

W każdym z tworzonych projektów, uwzględniamy wszystkie potrzeby użytkownika laboratorium, 
przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa i zasad ergonomii. Współpraca z wiodącymi europejskimi 
producentami  gwarantuje wysoki standard i niezawodność proponowanych przez nas rozwiązań. 

Zrealizowane projekty z udziałem Firmy Matrix Infralab 
obejmują laboratoria:

chemiczne, biologiczne, mikrobiologiczne, toksykologiczne, radiologiczne, badania wody i roślin, 
czyste - typu CleanRoom, zwierzęce (zwierzętarnie), z udziałem stref zagrożenia wybuchowego Ex 
(zgodne z dyrektywą ATEX 94/9/WE), elektroniczne, analityczne, medyczne, genetyczne, fizyczne, 
mechaniczne i przemysłowe.

KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH PODZESPOŁÓW 

OFERTA
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INNE USŁUGI
Oferujemy specjalistyczne przeglądy dygestoriów, podczas których sprawdzamy ogólny stan urządzeń                                 

oraz wykonujemy pomiary przepływu powietrza przez komorę dygestorium, zgodnie z normą PN-EN 14175. 

W zakres naszych usług wchodzą również:

•	 remonty dygestoriów, mebli oraz całych pomieszczeń laboratoryjnych,

•	 rozbudowa istniejących mebli laboratoryjnych, 

•	 doposażenie mebli laboratoryjnych i dygestoriów w dodatkowe instalacje,

•	 kompleksowe przeprowadzki wyposażenia meblowego,

•	 inne nietypowe prace  modernizacyjne.

OFERTA
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3dYGESTORIA
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d
YGESTORIA

dygestorium jest urządzeniem, zapobiegającym 
wydostawaniu się do atmosfery laboratorium 
szkodliwych substancji chemicznych, poprzez 
skuteczne odprowadzanie oparów z komory 
roboczej.

Każde produkowane przez naszą firmę urządzenie, wykonane jest 

zgodnie z normą PN-EN 14175 i posiada certyfikat wystawiony przez 

akredytowane w zakresie tej normy laboratorium. 

Minimalny bezpieczny przepływ powietrza przez komorę dygestorium 

został wyznaczony przy spełnieniu rygorystycznych wytycznych 

Instytutu BG Chemie.

Dygestorium standardowe produkowane jest w trzech wersjach:

•	 z blatem dostosowanym do pracy stojącej,

•	 z blatem obniżonym,

•	 podłogowe, bez blatu, typu „walk in”.

9
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OPCJE WYPOSAŻENIA dYGESTORIÓW

Wymiary zewnętrzne 
dygestorium standardowego

Szerokość x głębokość x wysokość
 » 1200x930x2420 mm,
 » 1500x930x2420 mm,
 » 1800x930x2420 mm,
 » 2100x930x2420 mm.

Blat roboczy Zalecany: lita ceramika techniczna, ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem ceramicznym.
Inne:

 » żywica epoksydowa,
 » ceramika wielkogabarytowa,
 » żywica fenolowa,
 » konglomerat kwarcowo-granitowy,
 » polipropylen,
 » stal kwasoodporna.

Wykładka komory roboczej  » żywica fenolowa,
 » ceramika wielkogabarytowa,
 » polipropylen,
 » blacha stalowa, malowana farbą epoksydową,
 » stal kwasoodporna,
 » płyta laminowana,
 » boczne ściany ze szkła bezpiecznego.

Okno przednie  » szyba bezpieczna w ramie wykonanej z profili 
aluminiowych, malowanych farbą epoksydową,
 » prowadnice okna wykonane z profili aluminiowych,
 » system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem 

pasków zębatych lub linek ze stali kwasoodpornej.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy do potrzeb laboratorium.

MODEL
Dygestorium z blatem do pracy stojącej

MODEL
Dygestorium z obniżonym blatem

MODEL
Dygestorium podłogowe bez blatu

d
YGESTORIA
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Instalacja wod.-kan.  » 2 zawory + 2 wylewki zimnej wody, 
 » 1 zlewik  podwieszany pod blat lub zamontowany na tylnej ścianie komory 

roboczej (ceramiczny, polipropylenowy lub z żywicy epoksydowej).
W opcji możliwość wykonania większej ilości wylewek wody zimnej lub wody specjalnej
oraz montaż dodatkowych zlewików.

Instalacja gazowa  » zawory + wylewki  gazów palnych i technicznych w ilości według wymagań.

Instalacja elektryczna  » 2 gniazda elektryczne 230 V IP54,
 » oświetlenie komory.

Większa ilość gniazd lub innych elementów instalacji elektrycznej w opcji.

System przewietrzania 
komory

Wspomagany poprzez zastosowanie przegrody umiejscowionej w pobliżu tylnej ściany komory 
roboczej.

Szafki pod blatem roboczym  » szafki laminowane,
 » szafki metalowe, malowane farbą epoksydową,
 » wentylacja szafki w czasie pracy dygestorium.

W opcji:
 » chemoodporna wykładka wewnętrzna,
 » wysuwane kuwety na odczynniki, wykonane z polipropylenu,
 » szafki bezpieczne do przechowywania substancji łatwopalnych,
 » niezależny wentylator.

System monitoringu 
i    regulacji przepływu 
powietrza 

 » Dostosowany do stałego przepływu (CAV)
 » wyposażony w elektroniczny panel sterujący bez wyświetlacza, 
 » wyposażony w elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem.

 » Dostosowany do zmiennego przepływu powietrza (VAV)
 » z elektronicznym panelem sterującym, wyświetlaczem i regulatorem przepływu.

Produkowane przez naszą firmę dygestoria są dostosowane do współpracy ze wszystkimi istniejącymi na rynku 

systemami regulacji przepływu powietrza.

Istnieje możliwość indywidualnego wyposażenia dygestorium, na przykład w:
lampy UV, dodatkowe zabezpieczenia prądowe, wyłączniki czasowe gniazd, kratownice, zlewy, dodatkowe otwory 

w blacie, systemy składowania odpadów z czujnikiem wagowym.

d
YGESTORIA
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dYGESTORIA NIETYPOWE 
Firma Matrix Infralab zajmuje się również produkcją dygestoriów nietypowych, specjalnego 
przeznaczenia. W takich przypadkach sporządzamy odrębne projekty, dostosowywane do 
indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, zachowując przy tym wymogi norm oraz 
ogólne zasady bezpieczeństwa.

DYGESTORIA Ex
Dygestorium w wersji Ex (przeciwwybuchowej) jest urządzeniem przeznaczonym do pracy z substancjami 

łatwopalnymi i wybuchowymi. Wykonywane jest od podstaw w standardzie Ex. 

Do każdego zakupionego dygestorium w wykonaniu przeciwwybuchowym, klient otrzymuje deklarację zgodności 

z dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Dodatkowo, każde produkowane w naszej firmie urządzenie, posiada pełną ocenę 

zagrożenia zapłonem, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

DYGESTORIA DO OBCIĄŻEŃ 
WYSOKOTEMPERATUROWYCH ORAZ KWASOWYCH
Dygestorium z płytą grzewczą jest przystosowane do pracy z gorącymi oparami, na przykład kwasów. Jest 

urządzeniem wyposażonym w specjalny system odprowadzania skroplin, który zapobiega korozji instalacji 

wentylacyjnej. Wykładka dygestorium wykonana jest z materiałów odpornych termicznie i chemicznie. 

DYGESTORIA DO PRACY Z KWASEM HF
Dygestoria do pracy z kwasem HF, wykonane są z elementów odpornych na działanie oparów tego kwasu. 

Zastosowanie odpowiednio dobranych materiałów zapobiega  korozji wnętrza komory dygestorium. 

Urządzenia te powinny być wyposażone w neutralizator oparów i ścieków. 

DYGESTORIA RADIOCHEMICZNE
Dygestoria radiochemiczne są specjalistycznymi urządzeniami, które zapewniają ochronę przed szkodliwym 

promieniowaniem. Każde z dygestoriów radiochemicznych wyposażane jest w system filtrów, dobieranych 

indywidulanie do potrzeb klienta. 

d
YGESTORIA
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d
YGESTORIA

STOŁY LAB
ORATORYJN

E

Firma Matrix Infralab specjalizuje się 
w produkcji wysokiej jakości stołów 
laboratoryjnych. Każde stanowisko jest 
projektowane i wykonywane na podstawie 
szczegółowych ustaleń z odbiorcą. 

W ofercie znajdą Państwo stoły przyścienne, wyspowe, wagowe i stoły 

przeznaczone do zastosowań specjalistycznych. Na etapie doboru 

rozwiązania, przeprowadzamy szczegółowe konsultacje i doradzamy 

zastosowanie optymalnych materiałów. W dalszej części katalogu znajdą 

Państwo prezentację najczęściej stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

15
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STOŁY LABORATORYJNE

STOŁY PRZYŚCIENNE 
W naszej ofercie znajdują się stoły przyścienne produkowane w czterech systemach stelaży: 

stelaże typu „A”  |  stelaże typu „C”  |  stelaże typu „H”  |  podesty stalowe lub cokoły
 
Pojedyncze stoły mogą być zestawiane w moduły, tworząc ciągi zabudowy przyściennej. 
Bogata oferta wyposażenia dodatkowego pozwala na dostosowanie stołów                                                               
do indywidualnych potrzeb klientów. 

W modułach opartych na stelażu typu „C” lub „H” o długości do 1500 mm, nasza firma opcjonalnie montuje szafki  

z możliwością płynnej zmiany miejsca ich położenia.

OPCJE WYPOSAŻENIA STOŁÓW PRZYŚCIENNYCH

Nadstawki, przystawki  » jednopółkowe,
 » dwupółkowe,
 » z szafkami.

Szafki  » jednodrzwiowe,
 » dwudrzwiowe,
 » z szufladami. 

Instalacja wod.-kan.  » baterie laboratoryjne z/c woda,
 » nablatowe lub podwieszane zawory zimnej wody, 
 » nablatowe lub podwieszane zawory wody specjalnej,
 » oczomyjki,
 » zlewiki,
 » zlewy.

Instalacja gazowa  » nablatowe lub podwieszane zawory gazów palnych,
 » nablatowe lub podwieszane zawory gazów technicznych.

Instalacja elektryczna  » gniazda elektryczne 230 V /400 V, nablatowe lub montowane w nadstawkach/przystawkach, 
 » oświetlenie – montowane w nadstawkach/ przystawkach.

Dodatkowe wyposażenie  » ociekacze laboratoryjne,
 » ekrany do miareczkowania,
 » kratownice,
 » inne.

d
YGESTORIA

STOŁY LAB
ORATORYJN

E

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium. 



17INŻYNIERIA PRZESTRZENI LABORATORYJNEJwww.matrix.biz.pl

d
YGESTORIA

STOŁY LAB
ORATORYJN

E

MODEL
Stół przyścienny na stelażu typu „A”

MODEL
Stół przyścienny na stelażu typu „H”

MODEL
Stół przyścienny na stelażu typu „C”

MODEL
Stół przyścienny na cokole
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STOŁY LABORATORYJNE

STOŁY WYSPOWE
W naszej ofercie znajdują się stoły wyspowe produkowane w czterech systemach stelaży: 

stelaże typu „A”  |  stelaże typu „C”  |  stelaże typu „H”  |  podesty stalowe lub cokoły
 
Bogata oferta wyposażenia dodatkowego pozwala na dostosowanie stołów                                                                 
do indywidualnych potrzeb klientów.  

W modułach opartych na stelażu typu „C” lub „H”  o długości do 1500 mm, istnieje możliwość zamontowania 

szafek przesuwalnych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na zmianę konfiguracji stanowiska, w zależności 

od potrzeb użytkownika. 

OPCJE WYPOSAŻENIA STOŁÓW WYSPOWYCH

Nadstawki, przystawki  » jednopółkowe,
 » dwupółkowe,
 » z szafkami.

Szafki  » jednodrzwiowe,
 » dwudrzwiowe,
 » z szufladami. 

Instalacja wod.-kan.  » baterie laboratoryjne z/c woda,
 » nablatowe lub podwieszane zawory zimnej wody, 
 » nablatowe lub podwieszane zawory wody specjalnej,
 » oczomyjki,
 » zlewiki,
 » zlewy.

Instalacja gazowa  » nablatowe lub podwieszane zawory gazów palnych,
 » nablatowe lub podwieszane zawory gazów technicznych.

Instalacja elektryczna  » gniazda elektryczne 230 V /400 V, nablatowe lub montowane w nadstawkach/przystawkach, 
 » oświetlenie – montowane w nadstawkach/ przystawkach.

Dodatkowe wyposażenie  » ociekacze laboratoryjne,
 » ekrany do miareczkowania,
 » kratownice,
 » inne.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium

d
YGESTORIA

STOŁY LAB
ORATORYJN
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MODEL
Stół wyspowy na stelażu typu „A”

MODEL
Stół wyspowy na stelażu typu „H”

MODEL
Stół wyspowy na stelażu typu „C”

MODEL
Stół wyspowy na cokole

d
YGESTORIA

STOŁY LAB
ORATORYJN

E
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STOŁY LABORATORYJNE

STANOWISKA dO MYCIA
Stanowiska do mycia oferujemy w czterech systemach stelaży: 

stelaże typu „A”  |  stelaże typu „C”  |  stelaże typu „H”  |  podesty stalowe lub cokoły
 
Każde stanowisko do mycia może być zaprojektowane zgodnie z  zapotrzebowaniem 
użytkownika, z uwzględnieniem jego indywidualnych wymagań, co do wielkości i ilości 
komór oraz zastosowanych materiałów. 

OPCJE WYPOSAŻENIA STANOWISK dO MYCIA

Blaty z podniesionym 
obrzeżem

 » ceramika monolityczna,
 » żywica fenolowa,
 » żywica epoksydowa,
 » konglomerat kwarcowo-granitowy,
 » stal nierdzewna,
 » polipropylen.

Zlewy  » ceramiczne,
 » z żywicy epoksydowej,
 » polipropylenowe,
 » ze stali nierdzewnej. 

Instalacja wod.-kan.  » baterie laboratoryjne z/c woda w wersji standardowej, łokciowej lub bezdotykowej,
 » baterie laboratoryjne do wody specjalnej,
 » oczomyjki.

Dodatkowe wyposażenie  » ociekacze laboratoryjne,
 » osłony przeciwbryzgowe (backsplash),
 » akcesoria sanitarne.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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MODEL
Stanowisko do mycia na stelażu typu „A”

MODEL
Stanowisko do mycia na stelażu typu „H”

MODEL
Stanowisko do mycia na stelażu typu „C”

MODEL
Stanowiska do mycia na cokole
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STOŁY LABORATORYJNE

STOŁY SPECJALISTYCZNE
Stoły specjalistyczne produkowane są według indywidualnego projektu, co pozwala 
w pełni dopasować je do potrzeb klienta.

W naszej ofercie znajdują się miedzy innymi:

•	 stoły pod urządzenia i aparaturę laboratoryjną,

•	 stoły warsztatowe,

•	 stoły elektrotechniczne.
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STOŁY LABORATORYJNE

STOŁY WAGOWE
Konstrukcja wykonana jest z profili stalowych, malowanych proszkowo farbami 
epoksydowymi. Bazą wagową jest płyta wykonana z konglomeratu kwarcowo-granitowego, 
umieszczona na wibroizolatorach. 

Konstrukcja stalowa jest w całości zabudowana. Nasza firma produkuje stanowiska o szerokościach 900 mm 

oraz 1200 mm. Dodatkowo, na specjalne zamówienie, istnieje możliwość wykonania stołu o dowolnym wymiarze 

oraz doposażenie stołów w osłony na wagi. Wykonujemy również bazy wagowe wmontowane w stoły laboratoryjne.

MODEL
Stół wagowy o szer. 900 mm

MODEL
Stół wagowy o szer. 1200 mm
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STOŁY LABORATORYJNE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

STELAŻE
Wszystkie stelaże standardowo produkujemy do stołów o wysokościach:
750 mm do pracy siedzącej  |  900 mm do pracy stojącej

 
STELAŻE TYPU „A”

Solidna baza, wykonana z profili stalowych o przekroju 30x30 mm, malowanych proszkowo farbą epoksydową. 

Nogi stelaża wyposażone są w stopki, umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm. W tak przygotowaną 

konstrukcję wsuwane są moduły szafkowe. Stelaż typu „A” przenosi największe obciążenia i zalecany jest do stołów 

pod ciężką aparaturę. Stelaże typu „A” mogą zostać wykonane w wersji z regulowaną wysokością, w zakresie 

od 750 mm do 900 mm.

STELAŻE TYPU „C”

Konstrukcja stelaża wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych, o przekroju 50x30 mm, malowanych 

proszkowo farbą epoksydową. Nogi stelaża wyposażone są w stopki, umożliwiające poziomowanie w zakresie 

+/-20 mm. Konstrukcja pozwala na podwieszanie modułów szafkowych i ewentualną zmianę ich położenia.

MODEL
Stelaż typu „A”

MODEL
Stelaż typu „C”
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MODEL
Podest

MODEL
Cokół

MODEL
Stelaż typu „H”

STELAŻE TYPU „H”

Konstrukcja stelaża wykonana jest ze stalowych profili zamkniętych, o przekroju 50x30 mm, malowanych 

proszkowo farbą epoksydową. Nogi stelaża wyposażone są w stopki, umożliwiające poziomowanie w zakresie 

+/-20 mm. Prezentowana konstrukcja stanowi wzmocnioną wersję stelaża typu ”C”. 

PODEST STALOWY LUB COKÓŁ

Podesty stalowe wykonane są z profili zamkniętych, o przekroju 30x30 mm, malowanych proszkowo farbą 

epoksydową. Nogi podestów wyposażone są w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm. 

Na podestach umieszczane są moduły szafkowe. Cokoły wykonywane są z płyty wodoodpornej. Prezentowana 

konstrukcja, ze względu na możliwość doszczelnienia, znajduje zastosowanie w pomieszczeniach o podwyższonej 

klasie czystości typu „cleanroom”.
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STOŁY LABORATORYJNE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

BLATY / MATERIAŁY
TABELA OdPORNOŚCI MATERIAŁOWEJ

Nazwa Odporność 
chemiczna

Odporność 
mikrobiologiczna Odporność na UV Odporność 

mechaniczna
Odporność
na wilgoć

Odporność 
termiczna

Laminat postfroming 
HPL

do 140°C

Konglomerat 
kwarcowo-granitowy

Stal nierdzewna

Żywica fenolowa do 140°C

Żywica epoksydowa łatwo się rysuje
(można konserwować)

Płytki i płyty 
wielkogabarytowe 
klejone na podkładzie

wyjątek HF duża ilość fug

Polipropylen także HF łatwo się rysuje do 140°C

Szkło wyjątek HF

Ceramika 
monolityczna

wyjątek HF

LEGENDA:
Słaba odporność Średnia odporność Dobra odporność Bardzo dobra odporność
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Laminat postfroming HPL
Płyta wiórowa o podwyższonej gęstości, pokryta laminatem wysokociśnieniowym, przednia 

część blatu zaokrąglona,  grubości 28 oraz 38 mm.

Konglomerat kwarcowo-granitowy
Kompozyt kwarcowo-granitowy z domieszką żywicy poliestrowej, grubość blatu 20 mm, 

dostępny z obrzeżem prostym i podniesionym.

Stal nierdzewna
Stal kwasoodporna z obrzeżem prostym lub podniesionym.

Żywica fenolowa
Wytwarzana z surowców na bazie twardego żywicznego drewna oraz żywicy fenolowej, 

grubość blatu 16-20 mm, dostępny z obrzeżem prostym i podniesionym.

Żywica epoksydowa
Tworzywo składa się z ok. 75 % krzemionki, zawieszonej w osnowie żywicy epoksydowej, 

utwardzonej w procesie polimeryzacji, z dodatkiem barwnika, dostępna z obrzeżem 

prostym i podniesionym.

Płytki i płyty wielkogabarytowe, klejone na podkładzie
Blaty z płytek lub płyt ceramicznych o gr. 8 mm, klejonych na podkładzie z płyty wiórowej, 

przestrzenie między płytkami wypełnione fugą epoksydową, grubość blatu z podkładem 

38 mm, dostępny z obrzeżem prostym i podniesionym.

Polipropylen
Blat wykonany w całości z tworzywa polipropylenowego, dostępny z obrzeżem prostym 

lub podniesionym.

Szkło
Szkło klejone o gr. 30 mm.

Ceramika monolityczna
Lity spiek ceramiczny poddany długotrwałemu procesowi wypalania w temperaturze powyżej 

1200°C, blat samonośny, bez podkładu, dostępny z obrzeżem prostym i podniesionym.
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STOŁY LABORATORYJNE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

NAdSTAWKI I PRZYSTAWKI
Nadstawki oraz przystawki, to konstrukcje uzupełniające wyposażenie stołów 
laboratoryjnych przyściennych  i wyspowych. 

Nadstawki i przystawki wyposażone są w półki lub szafki do przechowywania niezbędnych materiałów do pracy. 

W nadstawce lub przystawce mogą być poprowadzone instalacje elektryczne, wodne i gazowe (gazów palnych

i technicznych).  W zależności od wymagań zamawiającego oferujemy kilka rodzajów nadstawek / przystawek. 

Istnieje również możliwość wykonania indywidualnego projektu.

OPCJE WYPOSAŻENIA NAdSTAWEK I PRZYSTAWEK

Półki  » ze szkła bezpiecznego, 
 » z płyty laminowanej,
 » z żywicy fenolowej,
 » metalowe.

Szafki  » z drzwiczkami pełnymi,
 » z drzwiczkami przeszklonymi,
 » otwarte.

Instalacja wod.-kan.  » podwieszane wylewki zimnej wody,
 » podwieszane wylewki wody specjalnej,
 » zlewiki.

Instalacja gazowa  » podwieszane wylewki gazów palnych,
 » podwieszane wylewki gazów technicznych.

Instalacja elektryczna  » gniazda elektryczne 230 V/ 400 V, montowane w panelu 
pod półką nadstawki/przystawki lub w kolumnach, 
 » oświetlenie.

Wyposażenie dodatkowe  » kratownice.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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MODEL
Nadstawka z szafkami

MODEL
Nadstawka z dwoma półkami

MODEL
Przystawka
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STOŁY LABORATORYJNE - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

SZAFKI
Moduły szafkowe, które są elementem wyposażenia stołów laboratoryjnych, dostępne 
są w różnych wielkościach i o różnych funkcjach. Oferujemy szafki stacjonarne – montowane 
do stelaża, szafki na cokołach, szafki mobile na kółkach typu kontener, szafki wiszące oraz 
szafki mocowane na nadstawkach i przystawkach. 

Standardowo szafki wykonane  są w całości z płyty laminowanej. Istnieje możliwość wykonania szafek z żywicy 

fenolowej lub laminowanych  z drzwiczkami z żywicy fenolowej. Do niektórych zastosowań specjalistycznych 

oferujemy szafki metalowe. Szafki mogą być wyposażone w zamek, różne rodzaje uchwytów oraz posiadać 

możliwość  umieszczenia opisu zawartości.

SZAFKI WISZĄCE

MODEL
Szafka wisząca jednodrzwiowa

MODEL
Szafka wisząca dwudrzwiowa 

MODEL
Szafka wisząca jednodrzwiowa przeszklona

MODEL
Szafka wisząca otwarta

MODEL
Szafka wisząca dwudrzwiowa przeszklona 

MODEL
Szafka wisząca otwarta
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MODEL
Szafka jednodrzwiowa z szufladą

MODEL
Szafka dwudrzwiowa z dwoma szufladami

MODEL
Szafka z czterema szufladami

MODEL
Szafka z ośmioma szufladami

MODEL
Szafka z dwoma szufladami

MODEL
Szafka z czterema szufladami

MODEL
Szafka jednodrzwiowa

MODEL
Szafka dwudrzwiowa

MODEL
Szafka z trzema szufladami

MODEL
Szafka z sześcioma szufladami

MODEL
Szafka dwudrzwiowa z szufladą

SZAFKI PODBLATOWE
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OPCJE WYPOSAŻENIA SZAFEK

Parametry Wykonanie w wersji standard Wykonanie w wersji Premium

Zawiasy  » mechanizm zamykania ze sprężyną.  » z cichym domykiem.

Prowadnice szuflad  » częściowy wysuw,
 » samodomyk grawitacyjny,
 » obciążenie maksymalne 20 kg.

 » pełny wysuw,
 » cichy samodomyk, 
 » obciążenie maksymalne 40 kg.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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Szafy przeznaczone do użytku 
w laboratorium stanowią duże 
wyzwanie dla producentów mebli. Firma 
Matrix Infralab, poza rozwiązaniami 
przeznaczonymi do podstawowych 
zastosowań laboratoryjnych, opracowała 
sprawdzone konstrukcje szaf, 
przystosowane do przechowywania 
substancji niebezpiecznych, żrących 
i trujących. Posiadamy wiele 
projektów, wykonanych według ściśle 
określonych wymagań użytkowników, 
takich jak „szafa azotowa” czy 
„szafa na biologiczne zbiory mokre”.

35
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SZAFY LABORATORYJNE

SZAFY NA SPRZĘT, 
SZKŁO I dOKUMENTACJĘ
Szafy laboratoryjne przeznaczone do przechowywania szkła i sprzętu oraz materiałów 
biurowych. Wykonane są w standardzie z płyt laminowanych, z drzwiami pełnymi, 
przeszklonymi oraz szufladami. Wyposażone w półki z możliwością zmiany położenia.
Dostępne szerokości: 600, 800 i 900 mm.

MODEL
Szafa o szer. 600 mm

MODEL
Szafa o szer. 600 mm
przeszklona

MODEL
Szafa o szer. 900 mm

MODEL
Szafa o szer. 900 mm
przeszklona

SZAFY PEŁNE SZAFY PRZESZKLONE

OPCJE WYPOSAŻENIA SZAF

Parametry Wykonanie w wersji standard Wykonanie w wersji Premium

Zawiasy  » mechanizm zamykania ze sprężyną.  » z cichym domykiem.

Prowadnice szuflad  » częściowy wysuw,
 » samodomyk grawitacyjny,
 » obciążenie maksymalne 20 kg.

 » pełny wysuw,
 » cichy samodomyk, 
 » obciążenie maksymalne 40 kg.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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SZAFY LABORATORYJNE

SZAFY NA OdCZYNNIKI
Szafy laboratoryjne wentylowane, przeznaczone są do przechowywania odczynników 
chemicznych. Konstrukcja wykonana jest z płyt obustronnie laminowanych. Szafy 
podłączane są do istniejącego systemu wentylacyjnego. Możliwość doposażenia szafy we 
własny wentylator.

MODEL
Szafa na odczynniki
o szer. 600 mm

MODEL
Szafa na odczynniki
o szer. 900 mm

OPCJE WYPOSAŻENIA SZAF NA OdCZYNNIKI

Zawiasy  » zabezpieczone powłoką poliestrowo-epoksydową.

Wyposażenie wewnętrzne  » półki z możliwością regulacji wysokości,
 » kuwety polipropylenowe,
 » wysuwane półki z kuwetami,
 » wykładka  z polipropylenu,
 » zamek.

Wentylacja  » podłączenie do istniejącego systemu wentylacji,
 »  wentylator.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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SZAFY LABORATORYJNE

SZAFY NA KWASY I ZASAdY
Szafy laboratoryjne wentylowane, przeznaczone są do przechowywania kwasów i zasad. 
Konstrukcja wykonana jest z płyt obudowanych blachą stalową, zabezpieczoną proszkowo 
farbą epoksydową. 

Wnętrze szafy podzielone jest na dwie niezależnie otwierane komory. Każda z nich posiada zamek patentowy. 

Szafy wyposażone są w wysuwane półki z kuwetami, wykonanymi z polipropylenu. Prawidłowa wentylacja 

realizowana jest przez rozmieszczone na wysokości każdej półki wloty i wyloty powietrza.

Dostępne szerokości: 600 i 900 mm. Szafy podłączane są do istniejącego systemu wentylacyjnego,

z możliwością wyposażenia we własny wentylator.

Idealnie dopasowany!
Każdy model dopasujemy pod konkretny wymiar laboratorium.
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SZAFY LABORATORYJNE

SZAFY OGNIOOdPORNE
Służą do przechowywania substancji łatwopalnych i butli ze sprężonymi gazami. Poza 
funkcją magazynu podręcznego, mają za zadanie ochronę ludzi przed skutkami pożaru. 
Szafy bezpieczne wykonywane są w wersjach o odporności ogniowej od 30 do 90 min. 
Typowe szerokości szaf ognioodpornych to 600mm, 900mm, 1200mm.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji wyposażenia dostępne na zapytanie. 

Idealnie dopasowany!
Wyposażenie dopasowane do zagrożeń panujących w laboratorium.
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W    ofercie     firmy     Matrix     Infralab 
znajdują   się   różnego   rodzaju   
opcje doposażenia laboratorium, 
począwszy od podstawowych, typu 
krzesła i taborety,  po specjalistyczne 
neutralizatory ścieków i  oparów.

41



42 INŻYNIERIA PRZESTRZENI LABORATORYJNEJ www.matrix.biz.pl

d
YGESTORIA

W
YPOSAŻEN

IE d
Od

ATKOW
E

WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

NEUTRALIZATOR ŚCIEKÓW
Przepisy dotyczące ochrony środowiska nakładają obowiązek odprowadzania ścieków 
o odpowiednim odczynie pH. Wymagania te mogą być spełnione poprzez zastosowanie  
neutralizatora ścieków (AWN). Neutralizator ścieków może być podłączony do odpływu 
stanowiska do mycia, dygestorium lub obsługiwać całe laboratorium.

Neutralizator służy do zobojętniania kwasowych i zasadowych ścieków laboratoryjnych.

Wartość pH doprowadzana jest do żądanego zakresu, przez dozowanie roztworu wodorotlenku sodu/potasu 

lub kwasu solnego.  Po osiągnięciu żądanej wartości pH, zneutralizowane ścieki, zostają odprowadzone            

do sieci kanalizacyjnej.
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

NEUTRALIZATOR OPARÓW
Opary substancji niebezpiecznych, powstające podczas prowadzenia badań laboratoryjnych, 
stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Mają szkodliwy wpływ na środowisko 
oraz mogą uszkodzić instalację wentylacyjną. W celu zmniejszenia zagrożenia stosuje się 
neutralizator oparów MAALS, który może być zamontowany zarówno nad dygestorium, jak 
również w dowolnym miejscu w laboratorium.
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

RAMIONA OdCIĄGOWE
Zastosowanie ramion odciągowych umożliwia skuteczne, miejscowe usuwanie niewielkich 
ilości szkodliwych oparów ze stanowiska pracy.
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

PRYSZNICE BEZPIECZEŃSTWA
Prysznice bezpieczeństwa służą do spłukania ciała w sytuacjach zagrożenia, na przykład 
zapalenia odzieży, czy też oblania substancją niebezpieczną. Prysznice należy instalować 
w każdym laboratorium w którym istnieje zagrożenie, najlepiej na drodze ewakuacyjnej. 
Jeżeli obszar niebezpieczny jest duży, należy zamontować kilka natrysków. 

WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

OCZOMYJKI
Oczomyjki służą do szybkiego przemycia oczu i twarzy w przypadku  kontaktu 
ze szkodliwymi substancjami. Powinny być montowane przy jednym ze stanowisk 
do mycia, w pomieszczeniach gdzie istnieje ryzyko wystąpienia zagrożenia. 
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

SYSTEMY dO SKŁAdOWANIA OdPAdÓW
Odpowiednie systemy wychwytywania i składowania odpadów umożliwiają bezpośrednie 
odprowadzanie ścieków chemicznych do pojemników, które po napełnieniu oddaje się 
do utylizacji. Istnieje możliwość dostarczenia systemu sygnalizującego konieczność 
wymiany pojemnika. 

WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

EKRANY 
dO MIARECZKOWANIA
Podświetlane ekrany do miareczkowania, 
umożliwiają precyzyjne wykonywanie chemicznej 
analizy ilościowej. Ekrany, produkowane  
są na indywidualne zamówienie, mogą być 
wyposażone w gniazda elektryczne 230 V 
i wyłącznik czasowy.

MODEL
Ekran do miareczkowania
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

KOMORY NABLATOWE
Komory nablatowe pozwalają na zapewnienie 
bezpiecznych warunków pracy nawet w niewielkich 

laboratoriach i wykonywane są na indywidualne 
zamówienie.  Komora może być wyposażona 
w gniazda elektryczne 230V, oświetlenie 
lub  recyrkulacyjny system filtracji powietrza.

WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

OKAPY
Odpowiednio dobrane okapy zapewniają skuteczne odciąganie oparów oraz pomagają 
w usunięciu nadmiaru ciepła, wytwarzanego podczas pracy w laboratorium. 
Oferujemy okapy wykonane z polipropylenu lub stali nierdzewnej. 

MODEL
Komora nablatowa

MODEL
Okap przyścienny

MODEL
Okap wyspowy
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WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

REGAŁY LABORATORYJNE
Regały laboratoryjne przeznaczone do przechowywania szkła i sprzętu laboratoryjnego 
oraz elementów biurowych.  

Wykonane są  z:

•	 płyt laminowanych, 

•	 stali nierdzewnej,

•	 stali ocynkowanej,

•	 stali malowanej proszkowo chemoodporną farbą epoksydową.

Istnieje możliwość wykonania regałów o dowolnym wymiarze.

Wykonujemy również regały o specjalnym przeznaczeniu (np. regały fitotronowe, biblioteczne, magazynowe).

d
YGESTORIA

W
YPOSAŻEN

IE d
Od

ATKOW
E



49INŻYNIERIA PRZESTRZENI LABORATORYJNEJwww.matrix.biz.pl

WYPOSAŻENIE dOdATKOWE

KRZESŁA I TABORETY
Oferujemy szeroki wybór specjalistycznych taboretów i krzeseł laboratoryjnych.
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