
chemia

Struktury molekularne. 
Zestaw konstrukcyjny
QH 0026 169 zł
• 150 elem., w plastikowym pudełku

Karty pracy do struktur 
molekularnych
QH 0026W 31 zł
• 24 szt; wym. 11,5 x 11,5 cm, pudełko

cząsteczki 
molekularne

S T E M
science technology engineering maths

69 zł

31 zł
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Zestaw do chemii organicznej 
i nieorganicznej
OX 0047 379 zł
Zestaw  klasowy do budowy struktur chemicznych, 
który pozwala zrealizować następujące treści z za-
kresu chemii: nasycone i nienasycone węglowodory, 
cykliczne węglowodory, grupy funkcyjne w che-
mii organicznej, benzen, polimeryzacja, izomeria 

optyczna, proste cząsteczki nieorganiczne i jony 
złożone. Atomy są reprezentowane przez kolorowe 
kulki o średnicy 1 cm z wypustkami, a różne typy 
wiązań w postaci trwałych, plastikowych rurek, 
dociętych do odpowiednich długości. Wszystkie 
elementy zestawu umieszczono w plastikowym pu-
dełku z przegródkami.
• 820 elementów, w tym 500 atomów i 320 wiązań, instrukcja

Model atomu 3D
TS 16612 209 zł
Przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur 
elektronów, a nie standardowej siatki eliptycznej. 
• ø 30 cm, wys. z podstawą 42 cm

Zestaw molekularny
AM 1864 155 zł
Zestaw modeli molekularnych, który pozwala 
uczniom budować przestrzenne struktury che-
miczne związków organicznych i nieorganicz-
nych. Modele atomów w postaci kulek wykonane 
z kolorowanego plastiku łączy się za pomocą łącz-
ników - wiązań. Z elementów zestawu można bu-
dować proste związki nieorganiczne (H20, NaCI, 
H2 SO4, O2 i C12), organiczne (etylen, acetylen, 

propan) oraz związki złożone (cukier i cyklohek-
san). Całość zapakowana w pojemnik z prak-
tycznymi przegródkami z tworzywa sztucznego. 
• 104 elementy: węgiel 6 kulek czarnych (ø 2,5 cm), węgiel 4 kulki 

czarne (ø 2,5 cm), węgiel 2 kulki czarne (ø 2,5 cm), fl uorowce 5 kulek 
zielonych (ø 2,5 cm), siarka / selen 4 kulki żółte (ø 2,5 cm), sód / 
potas 4 kulki pomarańczowe (ø 2,5 cm), tlen 6 kulek czerwonych (ø 2 
cm), azot / fosfor 6 kulek niebieskich (ø 2 cm), glin / chrom 6 kulek 
żółtych (ø 2 cm); wapń / magnez 6 kulek pomarańczowych (ø 2 
cm), wodór 25  kulek białych (ø 1 cm) z integralnymi końcówkami 
(ø 1 cm), 30 łączników; tworzywo sztuczne

Budowa atomu
TS 18056 159 zł
Zestaw magnetyczny do budowania modeli ato-
mów, izotopów i jonów.
• 20 atomów, 20 izotopów, 20 jonów; ø 20 cm

l k l

Zestaw
konstrukcyjny atomu 2
RV 9005 95 zł
Zestaw składa się ośrodków atomo-
wych i łączników. Centra są ozna-

czone kolorami i posiadają różną 
ilość wiązań. Łączniki w postaci 
słomek można dowolnie skracać. 
• 54 kuliste elementy z 1, 2, 3 i 4 wiązaniami, ok. 

35 elastycznych rurek o dł. 2,5 cm, ok 15 rurek 
o dł. 4 cm, przezroczysta skrzyneczka o wym. 
14,4 x 4 x 9 cm

czone kolorami i po
l

k l i i

Zestaw
kon struk cyj ny ato mu 1
RV 9003 142 zł
Zestaw stanowi do pomoc do nauki 
chemii poprzez samodzielne bu-
dowanie struktur molekularnych. 
Z zestawu można skonstruować 
do 8 struktur. 

• 13 kulek żółtych o śr. 1,6 cm (z 1 otworem), 2 po-
marańczowe z 1 otworem, 4 zielone z 1 otworem, 
2 fi oletowe z 1 otworem, 4 czerwone z 2 otworami, 
2 niebieskie z 3 otworami, 5 czarnych z 4 otworami, 
12 sprężyn o dł. 3,8 cm, 18 sprężyn o dł. 2,3 cm, 
w drewnianej skrzyneczce o wym. 17 x 3 x 13 cm

w
uk cyj ny ato mu 1
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Moduł Woda został opracowany przez eks-
pertów Centrum Nauki Kopernik na zamó-
wienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Koncepcja MPP oparta jest na wieloletnim 
doświadczeniu CNK w opracowywaniu 
i wdrażaniu zestawów edukacyjnych.
Niewielkich rozmiarów pudełko jest propo-
zycją nowoczesnego sposobu kształcenia 
uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej, 
czyli poznawania świata poprzez obserwa-
cję i eksperymentowanie. Jego  interdyscy-
plinarny charakter umożliwia pracę badaw-
czą nie tylko na lekcjach przyrody ale także 
biologii, geografi i, fi zyki czy chemii.
Uniwersalność Modułu można wykorzystać 
również podczas zajęć dodatkowych, pro-
jektów międzyprzedmiotowych oraz zajęć 
terenowych. Wyposażenie, sprzęt oraz pro-
pozycje doświadczeń zostały dostosowane 
do realizacji nowej podstawy programowej.

Jakie cele w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych pozwala realizo-
wać Modułowa Pracownia Przy-
rodnicza?
Rozbudzenie zainteresowania uczniów świa-
tem przyrodniczym:
 rozwijanie ciekawości świata i chęci aktyw-

nego poznawania przyrody, wrażliwości 
przyrodniczej i ekologicznej;

 kształtowanie umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy przyrodniczej.

Kształtowanie u uczniów postawy badawczej:
 rozwijanie dociekliwości oraz chęci i umie-

jętności zadawania pytań;
 kształtowanie umiejętności formułowania 

hipotez i ich weryfikowania, np. poprzez 

doświadczenia i eksperymenty;
 kształtowanie cierpliwości, wytrwałości 

i systematyczności;
 rozwijanie samodzielności.

Wykształcenie u uczniów nawyków bezpiecz-
nego eksperymentowania:
 kształtowanie nawyku planowania i przy-

gotowania eksperymentu (miejsce, sprzęt, 
kolejność działań, środki bezpieczeństwa);

 kształtowanie nawyków bezpiecznego wy-
konania doświadczenia.

Rozwinięcie u uczniów umiejętności prawi-
dłowego prowadzenia eksperymentów na-
ukowych:
 wykonywanie podstawowych pomiarów 

(dokładność, konieczność powtórzeń);
 posługiwanie się urządzeniami pomiaro-

wymi i obserwacyjnymi;
 dokumentowanie obserwacji i doświad-

czeń, opis jakościowy i ilościowy, używanie 
prawidłowej terminologii;

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania 
i korzystania z różnych źródeł informacji;

 nauka prezentacji wyników z zastosowa-
niem narzędzi TIK.

Rozwinięcie u uczniów kompetencji pracy 
w grupie, w tym:

 rozwijanie umiejętności podziału pracy na 
zadania składowe i rozdzielania zadań 
w zespole;

 nauka odpowiedzialności za rezultat pracy 
całego zespołu.

doświadczenia
Modułowe Pracownie Przyrodnicze.  Moduł Woda

Moduł Woda
NS 6090 1 990 zł

Moduł Woda zestaw 5 szt
NS 6091 8 999 zł
Moduł Woda zestaw szkolny 10 szt
NS 6092 16 999 zł

karty pracy 
dla ucznia

materiały merytoryczne 
dla nauczyciela

sprzęt laboratoryjny 
z akcesoriami 
umieszczony 
w wygodnym 
pudełku

30 scenariuszy

Zestaw Moduł Woda składa się z:
1. Zestawu narzędzi, sprzętu, materiałów trwa-
łych, zużywalnych i ochronnych potrzebnych 
do wykonania prostych, bezpiecznych do-
świadczeń oraz eksperymentów samodzielnie 
lub w zespołach dwuosobowych (maksymalnie 
cztery osoby na zestaw);
2. Materiałów dydaktycznych – teczek z opi-
sem doświadczeń (30 szt) oraz karta dla na-
uczyciela (x 2), karta ucznia (x 15) oraz karty 
pracy ucznia – wspierających poznanie, ro-
zumienie i stosowanie w praktyce metody ba-
dawczej oraz materiałów edukacyjnych dla 
nauczycieli.
30 doświadczeń obejmuje:
• Piana: Badanie wpływu stopnia zmineralizowania wody na 

ilość powstającej piany
• Dwie krople wody: Badanie wpływu napięcia powierzchniowe-

go na objętość kropli wody
• Kropla wody w oleju: Obserwowanie skutków działania sił 

spójności na kształt kropli wody w oleju
• Pieprz na wodzie: Obserwowanie wpływu napięcia powierzch-

niowego na obiekty na powierzchni wody
• Ruch płynów w materiałach porowatych: Obserwowanie proce-

su transportu wody przez materiał porowaty
• Pobieranie wody w roślinie: Badanie zjawiska transportu wody 

w liściach kapusty pekińskiej
• Parowanie wody w roślinie: Badanie zjawiska parowania wody 

z powierzchni liści roślin
• Obserwacja organizmów wodnych: Pobieranie, obserwowanie 

i analizowanie organizmów żywych ze zbiorników wodnych
• Zachowanie rozwielitek: Obserwowanie zachowania rozwieli-

tek w różnych środowiskach
• Najlepsze chłodziwo: Poszukiwanie substancji, która najefek-

tywniej ochłodzi gorącą kamienną kostkę
• Ogniwo galwaniczne: Budowanie prostego ogniwa galwanicz-

nego z cytryny i metalowych gwoździ
• Przewodnictwo elektryczne wody: Badanie przewodnictwa 

elektrycznego wody demineralizowanej oraz mieszaniny wody 
demineralizowanej z solą

• Ruch jonów w polu elektrycznym: Obserwowanie dryfu jonów 
MnO w polu elektrycznym,
Wytrącanie miedzi z roztworu siarczanu miedzi: Badanie utle-
niania i redukcji na przykładzie reakcji cynku z siarczanem(VI) 
miedzi(II)

S T E MM
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Podstawowe 
substancje chemiczne
RV 0304 247 zł
• 12 podstawowych substancji (siarka, węgiel, miedź, glin, cynk, 
żelazo, ołów, magnez, wapń, benzen, jod krystaliczny, żel 
krzemiankowy) niezbędnych do realizacji treści programowych 
w zakresie biologii i chemii; wym. pudełka 30 x 21 x 5 cm

Zestaw do doświadczeń
VO 1412 85 zł
• 4 probówki, 3 barwniki, 1 stojak, 3 miarki 

100 ml, 1 miarka 200 ml, 1 pipeta, 1 łyżka, 
1 koło barw

Barwniki uzupełniające
VO 1413 6 zł
• 3 barwniki: 25 g żółtego, 25 g czerwonego, 

25 g niebieskiego

Powstawanie kryształu
IK 0014 19 zł
• Zestaw pozwalający zrozumieć powstawanie i formowanie się 

kryształów, poprzez samodzielne eksperymenty. Wystarczy 
zalać kamyki roztworem krystalicznym, odłożyć je na kilka go-
dzin, i już będzie można dostrzec małe struktury krystaliczne. 

• wym. 17 x 14 x 6 cm; wiek: 10+

eksperymenty
Umożliwia przeprowadzanie ekspery-
mentów mieszania barw podstawowych. 
Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zu-
żyte barwniki można dokupić oddzielnie.
Dzieci same tworzą barwy pochodne. Zu-
żyte barwniki można dokupić oddzielnie.

wowe
ncje chemiczne

mały chemik
Zestawy „Laboratorium Chemiczne”, pozwolą 
poznać tajniki chemii i odkryć mnóstwo cieka-
wych substancji chemicznych, także tych znaj-
dujących się w otoczeniu. Poprzez zmieszanie 
różnych związków chemicznych otrzymujemy 
nowe substancje, ucząc się przy okazji o za-
chodzących reakcjach chemicznych. W miarę 
nabywanego doświadczenia wiemy, że prak-
tyczne zastosowanie wiedzy chemicznej jest 
niezwykle kreatywne i polega na tworzeniu zu-
pełnie nowych substancji: tworzyw sztucznych, 
syntetycznego kauczuku, włókien, lekarstw, 
farb, barwników itp. I chociaż niektóre reakcje 
chemiczne przypominają magiczne sztuczki, 
to w rzeczywistości z wykorzystaniem tego ze-
stawu odkrywamy ich prawdziwą, naukową 
naturę. Zestawy rekomendowane dla dzieci 
od 12 roku życia.

160 doświadczeń
DR 1463 172 zł
• 21 odczynników chemicznych: jodek potasu, węglan sodu, cynk 

granulowany, węglan wapnia, tlenek miedzi, miedź (folia), magnez 
(paski), tiosiarczan sodu, siarczan żelaza, kwas winowy, oranż me-
tylowy, siarczan magnezu, kwaśny siarczan sodu, żelazo (proszek), 
siarczan sodu, lakmus, siarczan potasowo-glinowy (ałun), chlorek 
amonowy, siarczan miedzi wodorotlenek wapnia, oraz: 4 próbówki, 
stojak do próbówek, uchwyt do próbówki, palnik spirytusowy, rurka 
szklana, rurka gumowa, łyżeczka do odmierzania substancji, zlew-
ka, kolba stożkowa, pręcik szklany do mieszania, okulary ochronne, 
8 papierków lakmusowych, 6 fi ltrów papierowych, 2 korki bez 
otworu, 3 korki z otworem, lejek

100 doświadczeń
DR 2250 112 zł
• 9 odczynników: jodek potasu, węglan sodu, cynk granulowany, 

węglan wapnia, kwas winowy, oranż metylowy, lakmus, siarczan 
miedzi, wodorotlenek wapnia, oraz: 2 próbówki, stojak do próbó-
wek, uchwyt do próbówki, palnik spirytusowy, rurka szklana, rurka 
gumowa, łyżeczka do odmierzania substancji, zlewka, pręcik szkla-
ny do mieszania, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych, 
6 fi ltrów papierowych, 2 korki bez otworu, 2 korki z otworem, lejek

50 doświadczeń
DR 0538 62 zł
• 5 odczynników chemicznych: węglan sodu, kwas winowy, 

wodorotlenek wapnia, oranż metylowy, siarczan miedzi, oraz: 
3 probówki, stojak do probówek, 2 łyżeczki do odmierzania 
substancji, okulary ochronne, 6 papierków lakmusowych (długie 
paski), korek z otworem, 3 korki bez otworu, zlewka, rurka 
szklana, pręcik szklany, uchwyt do probówki, instrukcja

d d

19 zł
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odczynniki Odczynniki i chemikalia.Zestaw 3
TS 30039 1 449 zł
• Zestaw 84 odczynników i chemikaliów: alkohol etylowy, alkohol 

propylowy, alkohol trójwodorotlenowy, propanotriol), amoniak, 
azotan(v) amonu, azotan(v) potasu, azotan(v ) sodu, azotan(v) 
srebra, benzyna ekstrakcyjna, bibuła fi ltracyjna, błękit tymolowy, 
brąz, butan, chlorek miedzi(ii), chlorek potasu, chlorek sodu, chlorek 
wapnia, chlorek żelaza(iii), cyna, cynk, dwuchromian(vi) potasu, 
fenoloftaleina, fosfor czerwony, glin, glin - blaszka, glin-pył, jodyna, 
krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas chlo-
rowodorowy, kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mlekowy, 
kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas siarkowy(vi), 
kwas stearynowy, magnez, magnez metal-wstążki, mangania-
n(vii) potasu, miedź metal- drut, miedź metal-blaszka, mosiądz 
stop- blaszka, nadtlenek wodoru, octan etylu , octan ołowiu(ii), 
octan sodu bezwodny, ołów, oranż metylowy, parafi na rafi nowana, 
paski lakmusowe obojętne , paski wskaźnikowe uniwersalne, ropa 
naftowa, sacharoza, sączki jakościowe, siarczan(vi)magnezu, siar-
czan(vi)miedzi(ii) , siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, siarczan(vi)
wapnia, siarka, skrobia ziemniaczana, sód, stop wooda, świeczki 
miniaturowe, tlenek magnezu, tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), 
tlenek żelaza(iii), węgiel brunatny, węgiel drzewny, węglan potasu 
bezwodny, węglan sodu bezwodny, węglan sodu kwaśny, węglan 
wapnia, węglan wapnia, węglik wapnia, wodorotlenek potasu, wo-
dorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo, żelazo metal- proszek

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 1
TS 16503 1 825 zł
• zestaw 108 odczynników i chemikaliów: aceton, alkohol etylowy, alkohol 

etylowy skażony (denaturat) 500 ml, alkohol, alkohol trójwodorotleno-
wy, amoniak, azotan(v)amonu, azotan(v)chromu(iii), azotan(v)potasu, 
azotan(v) sodu, azotan(v) srebra, benzyna ekstrakcyjna, bibuła filtra-
cyjna, błękit tymolowy, bromek potasu, chlorek sodu, chlorek amonu, 
chlorek cyny (ii), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek żelaza(iii), 
chlorobenzen, chloroform, cyna metaliczna, cynk metaliczny, cztero-
chloroetylen, dwuchromian(vi) sodu, fenol, fenoloftaleina, formalina, 
fosfor czerwony, fosforan sodu, glikol etylenowy, glin, glukoza, jodyna, 
kamfora, krzemian sodu, kwas aminooctowy, kwas azotowy(v), kwas 
benzoesowy, kwas borowy, kwas chlorowodorowy, kwas solny, kwas 
cytrynowy, kwas fosforowy(v), kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas 
oleinowy, kwas salicylowy kwas siarkowy(vi), stearyna, magnez, man-
ganian(vii) potasu, miedź, mocznik, perhydrol, naftalen, octan etylu, 
octan ołowiu(ii), octan sodu bezwodny, olej parafinowy, ołów, oranż 
metylowy, parafina rafinowana, paski lakmusowe, paski uniwersalne, 
rodanek amonu, ropa naftowa, sacharoza, sączki, siarczan (iv)sodu, 
siarczan (vi)cynku, siarczan (vi)glinu, siarczan(vi)magnezu, siarczan(vi)
manganu(ii), siarczan(vi)miedzi(ii), siarczan(vi)sodu, siarczan(vi)wapnia, 
siarka, skrobia ziemniaczana, sód, tiosiarczan sodu, tlenek glinu, tlenek 

Odczynniki i chemikalia. Zestaw 2
TS 30040 1 320 zł
• alkohol etylowy, aluminium, atrament niebieski, benzyna ekstrakcyjna, 

chlorek kobaltu(ii), chlorek magnezu, chlorek sodu, chlorek wapnia, fenolo-
ftaleina, fosforan sodu, fruktoza, gliceryna, glukoza, jodyna, krzemian sodu, 
kwas askorbinowy, kwas azotowy(v), kwas cytrynowy, kwas fosforowy(v), 
kwas mlekowy, kwas octowy, kwas oleinowy, kwas palmitynowy, kwas siar-
kowy(vi), kwas solny, kwas stearynowy, laktoza, molibdenian(vi) amonu, 
olej mineralny, olej parafinowy, olej roślinny, parafina rafinowana, odczynnik 
haynesa, propan-butan, ropa naftowa, sacharoza, sączki, siarczan(vi) ma-
gnezu, siarczan(vi) miedzi(ii), siarczan(vi) sodu, siarczan wapnia, skrobia 
ziemniaczana,  tlenek krzemu, tlenek wapnia, węgiel aktywny, węgiel bru-
natny, węgiel: drzewny, grafit, kamienny, torfowy, węglan amonu, węglan 
sodu, węglan wapnia, woda amoniakalna, woda demineralizowana, wodo-
rotlenek potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, wosk pszczeli, 
włókna naturalne roślinne, zwierzęce i chemicznych, żelatyna wieprzowa 

magnezu, tlenek manganu (iv), tlenek miedzi(ii), tlenek ołowiu(ii), tlenek 
żelaza(iii), toluen, węgiel drzewny, węglan potasu, węglan sodu, węglan 
wapnia, węglan wapnia, węglik wapnia, wodorotlenek litu, wodorotlenek 
potasu, wodorotlenek sodu, wodorotlenek wapnia, żelazo

substancje
Wodny roztwór czystego jodu 
w jodku potasu. Płyn Lugola 1%
TS 16512 37 zł
Płyn Lugola, czyli wodny roztwór jodu w jodku 
potasu to produkt do użytku laboratoryjnego. 
Służy do przeprowadzania doświadczeń w celu 
wykrycia skrobi. Dodany do płynów zawierają-
cych skrobię zmienia ich barwę na granatowo-
czarną, a przy niewielkich stężeniach na niebie-
skofioletową. 
• 1 opakowanie; 100 ml; roztwór 1%

odu 
a 1%

37 zł
u w jodku 
oryjnego. 
zeń w celu 
zawierają-
ranatowo-
na niebie-

Odczynnik Fehlinga A
TS 19380  18 zł
• 100ml 

Odczynnik Fehlinga B
TS 30260  29 zł
• 100ml 

Odczynnik Fehlinga składa się z dwóch oddziel-
nych roztworów. Pierwszy jest zakwaszanym 
roztworem wodnym siarczanu miedzi(II), a drugi 
zawiera wodorotlenek sodu i winian sodowo-po-
tasowy. Oba płyny (A i B) miesza się bezpośred-
nio przed użyciem. Roztwory służą wykrywaniu 
i oznaczeniu cukrów redukujących. Do przygo-
towanego roztworu dodaje się badaną próbkę 
i ogrzewa. Cukry redukujące dają czerwony osad.

Roztwór jodu
w jodku potasu (płyn Lugola)
TS 30002 25 zł
• 50 ml
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Barwnik spożywczy w płynie
• 20 ml

Woda wapienna
CD 0092 18 zł
• klarowny roztwór wodorotlenku wapnia 0,1%; 500 ml

Tlenek wapnia
CD 1600 39 zł
• 100 g (czysty)

Węgiel aktywny kokosowy
CD 1602 32 zł
• 460 g (0,9l) 

Chlorek sodu
CD 1603 18 zł
• 250 g (czysty) 

Węglan sodu bezwodny
CD 0040 24 zł
• 50 g

Siarczan miedzi 5 hydrat
CD 0024 21 zł
• 25 g

Nadmanganian potasu
CD 0016 21 zł
• 25 g

Chlorek wapnia 6 hydrat
CD 0013 25 zł
• 50 g

Siarczan miedzi 7 hydrat
CD 0023 21 zł
• 25 g 

CD 0012 23 zł
• niebieski

CD 0011 23 zł
• czerwony
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Papierki wskaźnikowe 4 polowe
TS 20900 37 zł
Paski wskaźnikowe służą do jednorazowych po-
miarów pH roztworów, gleby, moczu oraz  soli. Po-
siadają 4 pola testowe nasączone różnymi wskaź-
nikami. Umożliwiają dokładniejszy pomiar, niż 
przy użyciu tradycyjnych pasków jednopolowych.
• 100 szt.; pH w skali 0-14

wskaźniki

Papierki lakmusowe
RV 6005 23 zł
• 10 bloczków po 20 papierków

Paski lakmusowe obojętne
TS 16803 27 zł
• Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt.

Paski wskaźnikowe 
uniwersalne pH 1-14
TS 16802 29 zł
• 2 x 100 szt.

aski wskaźnikowe 
niwersalne pH 1-14

16802
Paski lakmusowe obojętne
TS 16803

Paski wskaźnikowy do  
specjalnych zastosowań – Ozon
BN 2090 110 zł
• 12 pasków o wym.: 10 x 95 mm

Kwasomierz glebowy typu 
Helliga z płytką ceramiczną
CD 1638 69 zł
Zestaw akcesoriów do analizy pH gleby, czyli 
określenia stosunku stężenia jonów wodoro-
wych (H+) do jonów wodorotlenkowych (OH-) 
w podłożu. Poziom pH gleby w zestawie ustala 
się na podstawie skali punktowej od 1 do 14. 
Zawartość zestawu pozwala na wielokrotne 
użycie go. skład zestawu: ceramiczna płyt-
ka, plastikowa łyżeczka do pobierania próbki 
gleby, 40 ml płynu Helliga, instrukcja obsługi.

we
7 zł
h po-
i. Po-
skaź-
r, niż

wych.

23 zł
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Zestaw 26
odczynników do nauki biologii
TS 30041 620 zł
• bibuła fi ltracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy, błękit mety-

lenowy roztwór 100 ml, celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 
100 g, chlorek sodu 100 g, drożdże suszone 8 g, glukoza 50 g, 
indofenol roztwór 50 ml, jodyna 20g, kwas askorbinowy (wit.c) 
25 g, kwas azotowy ok. 54% 100 ml, kwas solny ok. 35% 100 
ml, odczynnik fehlinga r-r a 50 ml, odczynnik fehlinga r-r b 50 ml, 
odczynnik haynesa 50 ml, olej roślinny 100 ml, płyn lugola 50 ml, 
rzeżucha 30 g, sacharoza 100 g, siarczan miedzi 5 hydrat 50 g, 
skrobia ziemniaczana 100 g, sudan iii roztwór 50 ml, węglan wapnia 
(kreda syntetyczna) 100 g, woda destylowana 1 l, woda utleniona 
3% 100 g, wodorotlenek sodu 100 g, wodorotlenek wapnia 100 g

Uniwersalny zestaw 
23 wskaźników pH 0–14
TS 30042 529 zł
• Opakowanie roztworów stanowią buteleczki z korkiem i wkraplaczem
• w skad zestawu wchodzą 22 butelki po 100ml oraz 100szt. pasków 

uniwersalnych

Papierki wskaźnikowe
RV 6004 16 zł
• pH: 1~14, szer. 7 mm, dł. 5 m

Papierki fenoloftaleinowe
RV 6006 23 zł
• zakres pH: 8.3~10.0

ikowe einowe

16 zł 23 zł
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Glukoza
TS 16823 19 zł
• waga: 50 g

Sacharoza
TS 16801 21 zł
• waga: 100 g

Torebki strunowe
CD 0043 1 zł
• 5szt.; wym. 16 x 25cm

Sacharoza

Oranż metylowy
TS 16805 17 zł
• poj. 100 ml

Skrobia ziemniaczana
TS 16793 20 zł
• waga: 100 g

Woda odmineralizowana
TS 30001 15 zł
• 1 litr

Woda destylowana

TS 1651 11 zł
• 5 l

CD 0090 9 zł
• 0,5 lda odmineralizowanadd d i li

Bibuła fi ltracyjna jakościowa 
średniosącząca
TS 30000 32 zł
• 50 arkuszy, ark. 22 x 28 cm

Bibuła filtracyjna jakościowaBib ł filt j j k ś i

Błękit tymolowy
TS 30030 21 zł
• 100 ml

lowy

Sączki jakościowe
TS 16800 29 zł
• ø 10 cm, 2 x 100 szt

Sączki laboratoryjne
LB 0015 29 zł
• 100 szt., ø 12,5 cm
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odmierzanie
cylindry miarowe
• 1 szt., stopa szklana sześciokątna

25 ml
TS 16002 19 zł
50 ml
TS 16013 22 zł
500 ml
TS 17012 59 zł
250 ml
TS 17013 35 zł
1 litr
TS 17014 65 zł
2 litry
TS 17019 130 zł
• do wyczerpania zapasów

cylindry miarowe 1 szt.
• do wyczerpania zapasów

50 ml
LB 0009 18 zł
100 ml (plastikowy)
CD 0035 15 zł
100 ml
LB 0007 23 zł
250 ml
LB 0008 30 zł

c
•

2
T
5
T
5
TT
2
TT
11
T
22

Kostka pomiarowa
TY 8401 14 zł 
Przezroczysta kostka z pokrywką i podziałką do 
pomiarów objętości cieczy. 
• poj. 1 l

pania zapasów

pomiarowa

Zestaw jednolitrowy
IV 1205 107 zł
Przezroczyste pojemniki o poj. 1 litra do zabaw 
badawczych i doświadczeń chemicznych. Cie-
kawy kształt, podziałki na ściankach pojemnika 
ułatwiają obserwację. Pomagają w zrozumieniu 
pojęcia objętości. 
• 4 pojemniki o poj. 1 litr; 1 pojemnik o poj. 1/2 litra; 100 ml po-

działka na każdym pojemniku

Menzurki
VO 8543 105 zł
Przezroczyste pojemniki z tworzywa sztucznego 
służące do pomiaru. 
• 7 szt. o poj. od 10 ml (10:5 ml) do 1000 ml (1000:10 ml)

Miarki
TY 7160 38 zł
Zestaw 5 wygodnych pojemników o różnych po-
jemnościach. Wszystkie wyposażone w podziałkę 
widoczną z dwóch stron oraz zakończone dziób-
kiem ułatwiającym prawidłowe dozowanie płynu. 
• 5 szt., 1000 ml, 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml, wyk. z trwałego 

tworzywa.

• do

Pojemniki miarowe
IV 4359 49 zł
Zestaw zawiera miarki o różnych pojemnościach. 
Wyposażone w specjalne wycięcia, które po na-
pełnieniu pojemnika odprowadzają nadmiar pły-
nu, zapewniając właściwy pomiar. Wykonane ze 
sprężystego i zarazem twardego materiału, który 
wytrzymuje większe obciążenia jak np. piasek. 
Szerokie uchwyty pozwalają stabilnie podnosić
i przenosić pojemniki.
• 4 szt. o poj.: 125 cm3, 250 cm3, 500 cm3, 1 l
• materiał: tworzywo sztuczne
• kolor: biały

Miarki litrowe w nieregularnych 
kształtach. Zestaw
IV 1959 99 zł
Zestaw 3 pojemników o pojemności 1 litra i niety-
powym kształcie, który uzupełnia pozycję katalogu 
IV1205. Naczynia mają za zadanie rozszerzyć 
wiedzę dotyczącą objętości. Kształty naczyń za-
wartych w zestawie: lejkowy, trójkątny i eliptyczny. 
Na ściankach wszystkich pojemników znajduje się 
podziałka objętości.
• 3 elem.: poj. 1l
• materiał: tworzywo sztuczne
• wym. opakowania: 40 x 15,5 x 14,5 cm

59 zł

35 zł

65 zł

130 zł
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kolby

Kolba stożkowa 
LB 0010 14 zł
• 200 ml, borokrzemian

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30 zł
• 100 ml; szkło borokrzemianowe

Kolba płaskodenna z wąską szyjką
LB 0026 23 zł
• 50 ml, materiał: szkło białe

Kolba okrągłodenna
BN 1828 30ł

25 ml
TS 30118 10 zł
50ml
TS 16015 10 zł
50 ml
TS 17037 20 zł
100 ml
TS 17038 11 zł
250 ml
TS 17032 13 zł

300 ml
CD 1601 11 zł
500 ml
TS 17703 19 zł
1 litr
TS 30119 27 zł
5 litrów
TS 30122 86 zł

25 ml
TS 30123 8 zł
50 ml
TS 30124 10 zł
50 ml
LB 0027 22 zł
100 ml
TS 30125 11 zł
• kołnierz wywinięty

200 ml
TS 30126 11 zł
300 ml
TS 30127 11 zł
1 litr
TS 30128 27 zł
2 litry
TS 30129  41 zł

kolby stożkowe z sze-
roką szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym 

ze szkła borokrzemowego

kolby stożkowe z wąską szyją
• skalowane z pierścieniem wzmacniającym ze szkła borokrzemowego

ł

ł

ł

ł

ł

T

T
20 zł

86 zł

23 zł
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probówki

probówki

z tworzywa

szklane

Probówka szklana
LB 6055 2 zł
• ø 18 mm, dł. 18 cm

Probówki szklane
LB 0028 569 zł
• 1000 szt., 16 ml / 125 mm x 16 mm
• szkło borokrzemowe

TS 30142 1 zł
• ø 12 mm, dł. 100 mm
TS 30147 1 zł
• ø 15 mm, dł. 100 mm
TS 30152 2 zł
• szkło, ø 18 cm, dł. 20 cm

okrą gło den ne 
bakteriologiczne

Probówki małe
TY 3950 29 zł
• 24 szt. o poj. 12 ml

Probówka 
CD 0020 2 zł
• 15 ml; 1 szt.; sterylna; z nakrętką

CD 0018 2 zł
• 50 ml; 1 szt.; stojąca; niebieska; skalowana; z nakrętką

Probówka okrągłodenna 
bakteriologiczna
TS 30150 2 zł
• 16 x 180 mm

NS 8201 2 zł
• 16 x 160 mm

CD 3014 1 zł
• 14 x 100 mm

worzy

2 zł

zł

29 zł
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Korki do probówek
TS 30073 15 zł
• 100 szt.; ø 12 mm; polietylen; zakres temp.: od -50°C do 

+100°C

Korek do probówek 14
LB 0079 3 zł
• 1 szt.; ø 14 mm

Korek do probówek 16
BN 2091 3 zł
• 1 szt.; ø 16 mm

Korek gumowy 
czerwony do probówek 
TS 30252 3 zł
• 1 szt.; wym.: 12 x 8 x 20 mm

zlewki

Zlewka 
CD 0029 7 zł
• 250 ml; skala tłoczona; materiał: PP

CD 0028 7 zł
• 100 ml; skala niebieska; materiał: PP

7 zł

7 zł

zlewki miarowe
50 ml
LB 0013 7 zł
100 ml
LB 0044 9 zł
250 ml
LB 0012 10 zł

zlewki wysokie
• szkło borokrzemowe

25 ml
TS 30108 9 zł
50 ml
TS 30109 7 zł
100 ml
TS 30110 9 zł

50 ml
TS 16695 9 zł
100 ml
TS 16077 9 zł
250 ml
TS 16075 9 zł
300 ml
TS 30099 12 zł

400 ml
TS 30100 10 zł
500 ml
TS 16076 14 zł
600 ml
TS 30101 15 zł

800 ml
TS 30102 15 zł
1 litr
TS 30103 22 zł
2 litry
TS 30104 42 zł

zlewki niskie
• szkło borokrzemowe

4
3 zł

3 zł

Korek do probówki 18
LB 0087 7 zł
Korek służy do szczelnego zamykania naczyń. 
Wykonany z nieprzepuszczalnego materiału. Pa-
suje do próbówek o śr. wlotu 18 mm. 
• 1 szt.; ø 18 mm; materiał: guma

15 zł

7 zł

9 zł

10 zł
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butelkibutelki

na roztwory 
250 ml
LB 0035 21 zł
500 ml
LB 0036 26 zł

z zakraplaczem 
30 ml
LB 0031 19 zł
60 ml
LB 0032 21 zł

100 ml
LB 0033 22 zł
120 ml
LB  0078 19 zł 
250 ml
LB 0034 28 zł

Butelka z korkiem
TS 17962 20 zł
• 1 litr, biała, szeroka szyja, wykonana ze 

szkła sodowo-wapniowego, z korkiem

Butelka do roztworów 
z korkiem
BN 1700 21 zł
• w komplecie z doszlifowanym korkiem

Tryskawka
LB 0016 18 zł
• 250 ml

Butla na wodę 
destylowaną z kranem
TS 30192 128 zł
• 10 litrów, ø 210 mm, wys. 414 mm, szyja 

gwintowana 55 mm z nakrętką

a wod
ow
92
ø 2
na

a wodę 
waną z kranem
2 128 zł
210 mm, wys. 414 mm, szyja 

a 55 mm z nakrętką

Lejek plastikowy
LB 0011 12 zł
• ø 75 mm

Lejek 
laboratoryjny szklany
TS 30209 12 zł
• ø 80 mm

t j kl
e

b
ek 

t j kl

Małe lejki
VO 2109 20 zł
• 5 szt., ø 4 cm

20 zł

Parownica 
z wylewem szklana
TS 30232 24 zł
• 320 ml, ø 120 mm, wys. 60 mm

Parownica porcelanowa 
głęboka z wylewem
CD 0017 10 zł
• 22 ml

rownicaLejek laboratoryjny 
szklany 40 mm
TS 17242 7 zł

k laboratoryjny 
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Płytki Petriego
VO 2105 17 zł
Transparentne plastikowe płytki z wysoką od-
pornością cieplną idealne do szkolnych eks-
perymentów. 
• ø 9 cm, wys. 1,5 cm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł
• 1 szt.; wym.: 76 x 25 x 1 mm 

szkiełka laboratoryjne

szalki 
Petriego Anumbra 
TS 30137 7 zł
• 1 szt., wym. 80 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

TS 16073 8 zł
• 1 szt., wym. 100 x 15 mm, szkło sodowo-wapniowe

szalki 

szalki Petriego
LB 0023 11 zł
• wym. 9 x 1,5 cm, szklana

LB 0024 12 zł
• wym. 10 x 1,5 cm, szklana

LB 0025 15 zł
• 12 x 2 cm, szklane

17 zł
ki z wysoką od-

o szkolnych eks-

Szkiełko nakrywkowe
TS 11693 12 zł
Do wykonywania trwałych lub nietrwałych pre-
paratów mikroskopowych.
• 100 szt., wym 22 x 22 mm, 

Najwyższa trwałość hydrolityczna. Wykonane 
ze szkła borokrzemowego klasy hydrolitycznej 
1. Uwalnianie zasad ok. 15 do 24 μg Na2O/g 
szkła: szkło o najwyższej wytrzymałości. Zna-
komicie nadają się do zastosowania w mikrosko-
pii fluorescencyjnej. Posiadają znak CE. Zgodne 
z normą DIN ISO 8255-1.
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

ø 22 mm 
TS 17951 99 zł
• 22 mm, 50 szt., klasa grubości 3

ø 30 mm
TS 17950 133 zł
• 100 szt., gr. 10 mm, klasa grubości 1

Szkiełka mikroskopowe. Zestaw
LB 0037 13 zł
•  50 szt., podstawowe cięte; wym.: 7,5 x 2,5 cm

Pudełko na szkiełka mikroskopowe
LB 0020 31 zł
• na 30 szkiełek (7,6 x 2,6 x 0,1 cm) albo 5 płytek mikroskopowych 

(7,4 x 11 x 0,1 cm); 8,5  x 12 x 4,1 cm

zł
re-

szkiełka
nakrywkowe okrągłe

Szkiełko zegarkowe
LB 0068 5 zł
• 60 mm

CD 1637 6 zł
• 125 mm

Szkiełko podstawowe z łezką
CD 0026 2 zł

ł
• 12 x 2 cm, szklane

Szkiełko zegarkowe
LB 0068
• 60 mm

99 zł
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akcesoria
laboratoryjne

3 ml
LB 0003 199 zł
5 ml
LB 0040 199 zł

Bagietka szklana
LB 0001 6 zł
• ø 0,5 cm, dł. 20 cm

Łyżka-rynienka
LB 0002 19 zł
• dł. 16 cm

Łapa do probówek
LB 0004 3 zł
• dł. 18 cm; drewniana

Szczotka do probówek Lux
TS 16176 15 zł
• dł. rączki 160 mm, dł. włosia 60 mm, ø główki 

10 mm, główka bawełniana

Sitko metalowe z rączką
CD 1604 9 zł
• 11,5 cm

Łyżeczka szpatułka
HG 0205 2 zł
• 20 cm; materiał: PP
Strzykawka jednorazowa
TS 16570 1 zł
• 20 ml

Szczotka do cylindrów 100 ml
CD 0025 10 zł
• ø 35 mm

Szczotka do probówek
LB 0005 10 zł
• dł. 20 cm; ø 20 mm

Pęseta metalowa
TS 11694 20 zł
• ze stali nierdzewnej

Pęseta plastikowa
NS 8203 24 zł
• dł. 13 cm; odporność do 130 °C

Igła preparacyjna
TS 14735 7 zł
• oprawa: stal nierdzewna
Szczypce laboratoryjne
CD 0070 69 zł
Uniwersalne szczypce laboratoryjne 
wygięte z zakrzywionymi końcówka-
mi. Uchwyty przyrządu dla bezpie-
czeństwa użytkownika zostały pokry-
te izolatorem z tworzywa sztucznego. 
• dł. 30 cm; materiał: stal nierdzewna, tworzywo 

sztuczne

Duże pipety. Zestaw 
klasowy
EC 0042 29 zł
Duże pipety do eksperymentowania 
z mieszaniem kolorów oraz do zabaw 
w piasku i wodzie. Ściskanie gruszki 
pipety jest doskonałym ćwiczeniem 
rozwijającym umiejętności motoryczne, 
a także koordynację ręka-oko. Jedno-
razowa aplikacja pozwala odmierzyć 
około 20 ml płynu.  
• 6 szt.: dł.: 23 cm ; materiał: tworzywo sztuczne; 

kolor: niebieski;  wiek:3+

Łyżeczka dwustronna
TS 21457  19 zł
Dwustronna łyżeczka idealna  do odmie-
rzania i  nabierania materiałów sypkich. 
• dł.: 21 cm, wym. miseczek: 3 x 2 cm/ 2 x 1,5 cm; 

materiał: metal 

12 szt
TR 1200 19 zł
• gradacja co 0,5 ml
• 500 szt., z gruszką owalną lub harmonijkową

1 szt. 
TR 1201 1 zł
• gradacja co 0,5 ml

1

1

4

6

7

2

2

5

3

3

4

5

6

7

8 8

9 10

10

11
12

13

14

18

15

16

17

12

13

14

15

16

17

18

pipety Pasteura 

9

11

14

6

20 zł

24 zł

7 zł

69 złzł

1 zł

19 zł

199 zł

3 zł
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Zestaw preparacyjny 
do badań naukowych
MX 0047 167 zł

Zestaw przyrządów 
do samodzielnego 
wykonania preparatu
VO 6529 39 zł

• 7 szt.; stal nierdzewna; w zestawie: pęseta 
11 cm, nożyczki 11 cm, skalpel zaokrąglony 
14,5 cm, szpatułka 15 cm, szer. 1,5 cm, 
igła z uchwytem 13 cm, pipeta z tworzy-
wa sztucznego, pałeczka z tworzywa 
sztucznego

Podkładka elastyczna
TS 13155 10 zł
Wykonana z tworzywa sztucznego, nie po-
chłania zapachów, niezwykle łatwa do czysz-
czenia, posiada uchwyt na palce, który umoż-
liwia zawieszenie deski.
• wym. 17,3 x 0,2 x 24,5 cm, waga ok. 79 g
• kolor wybierany losowo

Podkładka elastyczna

Łyżka do spalań 
z kołnierzem 
ochronnym
LB 0076 47 zł
Łyżeczka do spalań z kołnie-
rzem ochronnym. Do ogrzewa-
nia lub osuszania niewielkich 
ilości substancji - stalowy pręt 
i łyżka - przesuwany, zdejmo-
wany kołnierz ochronny (alumi-
nium) z korkiem.
• dł. pręta 35 cm - śr. łyżki 18 mm
• śr. kołnierza 90 mm.

Termometr do pomiaru 
cieczy i ciał stałych
QH 0003 137 zł
• zakres temperatur: -50 – 1200 °C

Sonda termiczna
CD 0009 130 zł
• z możliwości podłączenia do multimetru; 6 m

Waga elektroniczna
RN 0001 379 zł
• wym. 17 x 24 x 4 cm, 1 g / max. 5200 g, 

zasilana bateriami 9V (w zestawie)

l k

Statyw
QH 0025 139 zł
• podstawa, pręt, duży pierścień, mały 

pierścień, zacisk do probówek x 2, zaciski 
pionowe x 2, zacisk poziomy

Narzędzia laboratoryjne
QH 2078 52 zł
Zestaw przeznaczony do przygoto-
wania preparatów mikroskopowych 
oraz pobierania próbek. 
• w zestawie: igła preparacyjna o długości 

13,5 cm; igła do inokulacji o dł. 13,5 cm; 
pęseta prosta o dł. 12,5 cm; pęseta z bocznym 
zakończeniem o dł. 12 cm; 2 pary nożyczek sek-
cyjnych o dł. 11,5 cm; stalowy skalpel (uchwyt 
do montażu ostrzy) o dł. 12,5 cm; ostrze; zamy-
kane pudełko wym.: 11,5 x 17,5 cm

Waga elektroniczna
TG 0819 159 zł
• zakres pomiaru: do 1000 g. wym. 17 x 24 x 

3,5 cm; wymaga 2 baterii AA (nie załączone)

i
159 zł
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Stojak do probówek
HG 0039 17 zł
• na 60 probówek ø 16 mm

HG 0042 17 zł
• na 24 probówki ø 25 mm

ek ø 16 mm

do
9 
ówe

o probówek
17 zł

ek ø 16 mm

HG 0019 17 zł
• na 40 probówek ø 20 mm

Taca laboratoryjna
HG 1910 23 zł
Taca laboratoryjna wykonana ze 
stali nierdzewnej. Dno pokryte wo-

skiem, co znacznie ułatwia prepa-
rowanie okazów. Nie jest kwaso-
odporna.
• wym. 26 x 19 x 1,5 cm

Moździerz szorstki 
z tłuczkiem i wylewem
LB 0017 19 zł
• ø 8,1 cm, porcelana

zorstkikiiiiiii 
wylewemmmm

Stojak do probówek 6+6
LB 0006 39 zł
• miejsce na 90 probówek, ø przegródek 13 

mm, składany z tworzywa sztucznego

Statyw na probówki
HG 2204 20 zł
• plastikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
• wym. 242 x 65 x 80 mm

k d
06
na 

do probówek 6+6
6 39 zł

90 probówek, ø przegródek 13 

Statyw. Zestaw
LB 0038 399 zł
• z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami 

o różnych średnicach (z łącznikiem); wys. min. 50 cm

w Zestaw Wężyk 
elastyczny
RV 0514 12 zł
• dł. 96 cm, ø 3 mm

Wężyk 
l
ężyk

Zestaw zacisków do węży
LB 0030 147 zł
• 12 szt.

krystalizatory 
z wylewem 
60 ml
TS 17046 20 zł
• ø 6 cm, wys. 40 mm

ory 
m 

160 ml
TS 17048 23 zł
• ø 9 cm, wys. 45 cm

aca laboratoryjna skiem, co znacznie ułatwia 
rowanie okazów. Nie jest

j
m, składany z tworzywa sztucznego

tyw na probówki
2204 20 zł

stikowy statyw na 8 probówek ø 18 mm
m. 242 x 65 x 80 mm

ładany z tworzywa sztucznego
p , p g

Wężyk 
przezroczysty
CD 0059  2 zł
• dł. 50 cm; ø zew.: 6 mm, śr. 

wew.: 4 mm; materiał: guma

kk dd
39 zł

399 zł
Wężyk 
rzezroc
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Termometr bagietkowy do płynów
TS 30186 35 zł
• 1 szt., zakres od -10 do +200 °C, dł. 30 cm

Suszarka laboratoryjna
RV 2053 79 zł
• wym. 30 x 40 cm, 32 miejsca

Suszarka laboratoryjna
ł

uszarka laboratoryjna

do płynów
Statyw laboratoryjny
AM 7066 64 zł
• stalowy statyw o wym. podstawy 4 x 6 cm
• wym. prętu 1 x 60 cm; wym. podstawy 10 x 15 cm

, j

Zestaw do destylacji
LB 0019 417 zł
• wys. 70 cm

Rurki laboratoryjne komplet
LB 0080 253 zł
Do tworzenia układów aparatury che-
micznej.
• 16 różnych szklanych rurek oraz 10 korków gumo-

wych; wym. ogólny: 33x22x15 cm, waga: 0,41 kg

Elektrolizer wody
HG 0130 59 zł
W formie przezroczystego na-
czynia z tworzywa sztucznego 
ze skalowanymi probówkami. 
Pod podniesionym dnem znaj-
dują się dwa gniazda banano-
we połączone z elektrodami. 
Urządzenie demonstruje zmia-
ny struktury chemicznej substan-
cji, zachodzące pod wpływem 
przyłożonego do niej zewnętrz-
nego napięcia elektrycznego. 
• wym. 12 x 8,5 cm, instrukcja w zesta-

wie, wymaga 6-12 V

W

w

rozdzielacze 
cylindryczne
TS 30220 63 zł
• 250 ml

TS 30222 96 zł
• 1 litr, kran szklany, korek z polipropylenu

CD 3022 137 zł
• 500 ml; kran szklany, korek z polipropylenu

Rozdzielacz 
gruszkowy
TS 30228 86 zł
• 1 litr, kran szklany, korek z po-

lipropylenu

ętu 1 x 60 cm; wym. podstawy 10 x 15 cm

9 zł
na-

nego 
ami. 
znaj-
ano-
ami. 
mia-
stan-
wem 
ętrz-
go. 
sta-

Termom
S

guumo-
waga: 0,441 kg

Zestaw do destylacji
bez płaszcza i statywu
LB 0089 419 zł
• kolba okrągłodenna o poj.: 250 ml; nasadka szlify: 

2x29/32 i 1x14/23; chłodnica Lebiega z odbieral-
nikiem; rozdzielacz cylindryczny poj. 100 ml; zlew-
ka niska poj. 150 ml, klamry łączące szlify 29/32

Zestaw do destylacji
z płaszczem i statywem
LB 0088 1 499 zł
• czasza grzewcza; kolba okrągłodenna o poj.: 

250 ml; nasadka szlify: 2 x 29/32 i 1 x 14/23; 
chłodnica Lebiega z odbieralnikiem; rozdzielacz cy-
lindryczny poj. 100 ml; zlewka niska poj. 150 ml;  
statyw laboratoryjny o wym. podstawy: 25 x 16 cm, 
dł. pręta: 60 cm; klamry łączące szlify 29/32

Zestaw do desty
z płaszczem i sta
LB 0088 
• czasza grzewcza; kolba o

250 ml; nasadka szlify: 2 x
chłodnica Lebiega z odbieraln
lindryczny poj. 100 ml; zlew
statyw laboratoryjny o wym.
dł. pręta: 60 cm; klamry łącz

Zestaw do destylacji
bez płaszcza i statywu
LB 0089 419
• kolba okrągłodenna o poj.: 250 ml; nasadka sz

2x29/32 i 1x14/23; chłodnica Lebiega z odbi
nikiem; rozdzielacz cylindryczny poj. 100 ml; z
ka niska poj. 150 ml, klamry łączące szlify 29/

Statyw. Zestaw
LB 0038 465 zł

• z łącznikiem, łapą uniwersalną 
oraz dwoma pierścieniami o róż-
nych średnicach (z łącznikiem); 

wys. min. 50 cm

tawStatyw Zest
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Podnośnik z aluminium
TS 30203 257 zł
• szer. platformy: 150 x 150 mm
• wys. podnoszenia: 250 mm

Wózek metalowy
QH 0027 614 zł 
• 2-piętrowy ze stali nierdzewnej do transportu i przechowywania szklanych 

naczyń i chemikaliów
• 2 hamulce

Mały palnik Bunsena na gaz
LB 0029 249 zł 
• temperatura do 1200 °C. Podstawa wykonana ze stopu 

cynku, rdzeń wykonany z mosiądzu, rura z aluminum, 
głowica z mosiądzu

Palnik spirytusowy z kołpakiem
TS 16025 33 zł
• szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojem-

ność min. 150 ml

Palnik alkoholowy z knotem 
i stojakiem z siatką
LB 0018 25 zł
• poj. 150 ml

p
cynku, rdzeńwy
głowica z mosią

Czasza grzejna
TS 15745 2 019 zł
Standardowa czasza grzejna o poj. 50 ml, doskona-
łej jakości, ręcznie pleciona. Przeznaczona dla kolb 
okrągłodennych. 
• wym. 51 mm, posiada 1 strefę grzejną; temp. grzania: maks. 450°C

MałyPłyta grzejna
TS 30074 1 379 zł
Do suszenia preparatów mikroskopowych. Czytelny 
wyświetlacz LCD. Płyta z równomiernie rozprowa-
dzonym ciepłem pomieści 23 szkiełka.
• moc: 5-100 W, pow. grzewcza: 26 x 18 cm, temp. max.: 70 ± 3 °C

Zasilacz laboratoryjny
HG 3005 299 zł
Precyzyjny zasilacz z zabezpieczeniem przed zbyt 
wysoką temperaturą, skutkami zwarć, przed prze-
ciążeniem i uszkodzeniem. Napięcie i prąd wyj-
ściowy są sterowane płynnie za pomocą pokręteł 
do regulacji zgrubnej i precyzyjnej - osobno dla 
prądu i napięcia wejściowego. Może funkcjonować 
w trybie napięcia (CV) lub prądu (CC) wyjściowego. 
• Parametry: - napięcie wyjściowe 0÷30 V - prąd wyjściowy 0÷5 A - stabilizacja 

napięcia i prądu - tętnienia 0,5mV rms (wart. skut.) - jednoczesny odczyt 
napięcia i prądu każdego z wyjść - wskaźniki cyfrowe 2 x LCD – 220V, 
wentylator, wyświetlacz LED

150 mm
0 mm

t j

249 zł

25 zł

ośnik z aluminium
ł

k l

ł
t 
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rękawiczki winylowe 
• 100 szt., winylowe, bezpudrowe 

rozmiar S 
TS 13038B 19 zł 
rozmiar M 
TS 13038A 19 zł
rozmiar L 
TS 13038 19 zł

rękawiczki 
lateksowe
Diagnostyczne, jednorazowe. Stosowane podczas 
badań lekarskich, czynności terapeutycznych i za-
biegów kosmetycznych. Stanowią niezawodną 
ochronę przed szkodliwymi substancjami, mikro-
organizmami i wirusami. Lekko pudrowane, białe 
o gładkiej powierzchni i uniwersalnym kształcie.
• 100 szt., materiał: guma kauczukowa, kolor: biały, zastosowanie: bada-

nia lekarskie i stomatologiczne, zabiegi kosmetyczne, prace z materiałem 
septycznym, przetwórstwo spożywcze, uniwersalny kształt, deklaracja 
zgodności CE, gładka powierzchnia, środek pudrujący: mączka kukurydzia-
na, gwarancja jakości: 5 lat, równomiernie rolowany brzeg, wytrzymałość 
materiału: przed starzeniem 16 mpa, po starzeniu: 12 Mpa, zgodność 
z Dyrektywą Unijną 93/42/EEC

rozmiar S
TS 14829 22 zł
rozmiar M
TS 3215 22 zł
rozmiar L
TS 14736 22 zł

e Stosowane podczas 
eutycznych i za-

zawodną 
kro-

czki 
e

St d

fartuchy 
laboratoryjne
• tkanina 50% bawełna, 50% włókno polietsrowe, 

temp prania 40 stopni, 3 kieszonki, uchwyt do 
powieszenia, haft z logo NS na kieszeni na piersi 
dostępne rozmiary: S - XL, doskonały na zajęcia 
w laboratoriach jak również do pracy w szpitalu, 
przychodni, gabinecie oraz gastronomii (w cukier-
ni, piekarni)

rozmiar S
NS 2653 47 zł

rozmiar M
NS 2654 47 zł

rozmiar L
NS 2655 47 zł

rozmiar XL
NS 2656 47 zł

Okulary ochronne
QH 0058 8 zł
• dla dorosych

Gaśnica ABC
TS 9549 185 zł
Trwały zbiornik stalowy, 
oczyszczany mechanicznie 
poprzez śrutowanie, pokryty 
trwałą powłoką lakierniczą. Mo-
siężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający 
właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez 
czasowe jego przerywanie. Zawór wyposażony 
we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ci-
śnienia w gaśnicy. Wąż z tworzywa umożliwia-
jący precyzyjne kierowanie strumieniem środka 
gaśniczego. Możliwość wielokrotnego uzupeł-
niania środka gaśniczego w zakładach serwi-
sowych. Niezawodna w obsłudze i działaniu. 
Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod warun-
kiem przechowywania w warunkach o standar-
dowej wilgotności.

zł
owy, 
nicznie 
pokryty 
i M

sprzęt 
ochronny

Okulary ochronne 
na gumce
VO 8603 17 zł
• dla uczniów

Ściereczka uniwersalna
CD 0033 3 zł
• 1 szt.; materiał: poliester; wielokrotnego użytku; wym.: 36 

x 36 cm; kolor wybierany losowo

ka uniwersalna
ł

rozmiar L 
TS 13038 19 zł

22 zł

y 
ryjne
na, 50% włókno polietsrowe, 
opni, 3 kieszonki, uchwyt do 
logo NS na kieszeni na piersi 
S - XL, doskonały na zajęcia 
również do pracy w szpitalu, 
ie oraz gastronomii (w cukier-

47 zł

47 zł

47 zł

47 zł

Trwały
oczyszcz
poprzez
trwałą p
siężny, sz
właściwe
czasowe
we wskaź
śnienia w
jący prec
gaśnicze
niania śr
sowych. 
Gaśnica 
kiem prz
dowej w

Ścier
CD 0
• 1 szt.;

x 36 c

Ś
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Stanowisko laboratoryjne duże 
jednokomorowe
NS 3233 2 499 zł
Stanowisko laboratoryjne przeznaczone do 
ciężkich urządzeń fizyczno-chemicznych. 

• wym. 120 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 48,5 x 38,5 cm 

z kranem, umieszczony w blacie 
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

Stanowisko laboratoryjne małe 
jednokomorowe
NS 3234 1 899 zł
• wym. 60 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• zlew PP odporny na chemikalia, o wymiarach 38 x 28 cm 

z kranem, umieszczony w blacie 
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

Stół laboratoryjny uczniowski
NS 3235 1 999 zł
Stolik laboratoryjny wyposażony w 2 szafki 
umieszczone symetrycznie po bokach stołu. 
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością 
w użytkowaniu.

• wym. 125 x 60 x 85 cm
• blat wykonany ze specjalistycznej wysokogatunkowej płyty 

chemoodpornej o grubości 25 mm w kolorze kremowym
• korpus mebla wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm 

w kolorze bukowym

płyta 
chemoodporna

płyta 
chemoodporna

Stanowiska
Laboratoryjne
Meble Laboratoryjne Nowa Szkoła to idealne rozwią-
zanie dla pracowni przedmiotowych. Wykonane wg 
nowoczesnej technologii spełniają  normy i standardy 
bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych. 
Blaty wykonane są ze wysokogatunkowej specjali-
stycznej płyty chemoodpornej o grubości 25 mm, która 
zapewnia Stanowiskom Laboratoryjnym wyjątkową 
wytrzymałość na większość substancji i odczynników 
chemicznych, przede wszystkim kwasów. Surowiec ten 
posiada dużą odporność na zarysowania, uderzenia, 
ścieranie i zaplamienia oraz  jest odporny na wilgoć  
i niepodatny  na działanie wysokiej i niskiej temperatury.  
Stanowiska i stół laboratoryjny wykonane są na konstrukcji 
płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm w kolorze bu-
kowym i osadzone są na 13–centymetrowym cokole zakończo-
nym ślizgaczem zapewniającym stabilność mebla.  Atrakcyjne 
zestawienie kolorystyczne: kremowy blat w połączeniu 
z bukowym korpusem  mebla sprawia, że są nie tyl-
ko bezpieczne i wyjątkowo odporne, ale również 
estetyczne i łatwe do utrzymania czystości.
Na specjalne  zapotrzebowanie pracowni 
przedmiotowych Stanowiska laborato-
ryjne powstały w dwóch rozmiarach, wypo-
sażonych w małe i duże zlewy oraz krany. Serię 
uzupełnia  Stolik uczniowski z dwoma szafkami umiesz-
czonymi symetrycznie po bokach stołu. 

a
yjne

o idealne rozwią-
h. Wykonane wg 
ormy i standardy 
kacyjnych. 
nkowej specjali-
ości 25 mm, która 

yjnym wyjątkową
cji i odczynników 
sów. Surowiec ten

owania, uderzenia, 
odporny na wilgoć  
i niskiej temperatury.  
nane są na konstrukcji 
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Dygestorium szkolne
NS 3142 7 200 zł
Przeznaczone jest do ogólnych prac 
z substancjami chemicznymi w ra-
mach zajęć szkolno-dydaktycznych. 
• wym. 120 x 85 x 202 cm, z zagęszczonej płyty 

wiórowej obustronnie laminowanej melaminą, za-
bezpieczonej ze wszystkich stron listwą PCV o gru-
bości 2 mm, w kolorze jasny popiel RAL7035, blat 
z ceramiki technicznej z podniesionym obrzeżem, 

łączenie kafl i za pomocą fugi epoksydowej, chemo-
odpornej; system przewietrzania: podwójna ściana 
(system szczelinowy); pokrywa górna pod kanał 
wentylacyjny O=198 mm; okno szklane bezpiecz-
ne unoszone bezstopniowo góra-dół, z możliwością 
zatrzymania na każdej wysokości; Safe Windows 
System (SWS)chroniący przed niekontrolowanym 
spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowa-
dzącej; instalacja wodno-kanalizacyjna z wylewką 
laboratoryjną wody zimnej oraz zlewikiem cera-
micznym 30 x 15 cm, 2 gniazda elektryczne 230 V

Szafa do pracowni 
fi zyczno-che mi cznej 
na odczynnik chemiczne
NS 3139 4 200 zł
Do przechowywania odczynników 
chemiczych w szkolnych pracow-
niach fizyczno-chemicznych. Posia-
da wbudowany wentylator chemo-

odporny i wymaga podłączenia do 
otworu kominowego. 
• wym. 80 x 38 x 190 cm, z blachy stalowej ma-

lowanej ekologicznymi farbami proszkowymi 
(bez kadmu i ołowiu) w kolorze jasny popiel; 
4 półki z regulowaną wysokością, o nośności 
50 kg, drzwi o wzmocnionej konstrukcji, za-
mykane trzypunktowo na zamek cylindryczny 
z dwoma kluczami; wentylowana

meble laboratoryjne
W naszej ofercie znajdą Państwo 
profesjonalne meble laboratoryjne, 
a także specjalistyczne wyciągi che-
miczne, czyli dygestoria. Możecie 
Państwo wybrać spośród rozbudo-
wanego asortymentu dokładnie te 

elementy, których potrzebujecie 
w swoim laboratorium. W celu 
dokładnej wyceny naszych usług 
prosimy o kontakt telefoniczny z Biu-
rem Obsługi Klienta.

Dostawa i montaż liczone indywidualnie
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Stelaż pod dygestorium
NS 8024 300 zł
Wolnostojący stelaż przystosowany 
do  ustawienia dygestorium z serii 
SKL1200S (NS8023). Wykonany ze 

stalowych profili zamkniętych malo-
wanych proszkowo ekologicznymi 
farbami technicznymi. Wyposażony 
w stopki poziomujące. 
• wym.: 115 x 77 x 85 cm; materiał: stal; komplet 

wkrętów mocujących w zestawie

Instalacja
wodna do dygestorium
NS 8025 620 zł

• 1x zlewik polipropylenowy znajdujący
się wewnątrz komory roboczej dygestorium

• 1x bateria laboratoryjna zimna woda
z zaworem

• 1x instalacja odpływowa z syfonem

Dygestorium
nadstołowe NSKL 1200S
NS 8023 5 999 zł
Dygestorium to jeden z najważniejszych elemen-
tów wyposażenia szkolnego laboratorium. Ko-
mora nastołowa szczególnie dedykowane jest 
pracowniom o małej powierzchni użytkowej. Słu-
ży do ogólnych prac z substancjami chemiczny-
mi w ramach zajęć dydaktycznych, z wyjątkiem 
użycia kwasu fluorowodorowego (HFaq) oraz 
substancji o charakterze wybuchowym (Ex). Za-
pewnia bezpieczne środowisko pracy niezbęd-
ne do profesjonalnego przeprowadzenia lekcji.
• wym: 115 x 77 x 117 cm; dygestorium do instalacji na stole lub stelażu 

powinno być podłączone do niezależnego otworu kominowego z wenty-
lacją mechaniczną zapewniającą przepływ powietrza min. 200m3/h; 
płyta dwustronnie laminowana z obrzeżami zakończonymi taśmą PVC; 
blat: chemoodporna ceramika płytkowa z fugą epoksydową; system 
przewietrzania: sufi towy; pod kanał O=125mm - okno: szkło bezpieczne 
z systemem przeciwwag na linkach kwasoodpornych w oplocie chemo-
odpornym; Safe Windows System chroniący przed niekontrolowanym 
spadkiem okna w przypadku zerwania linki prowadzącej; instalacja, media: 
2x gniazdo 230V - 1x oświetlenie komory roboczej LED z włącznikiem 
- 1x czujnik przepływu powietrza z sygnalizacją dźwiękową i wizualną 
o przekroczeniu norm przepływu z możliwością ręcznego wyłączenia 
alarmów; zgodne z normą PN-EN 14175; dostarczane jest na palecie EU. 

Instalacja
gazowa do dygestorium
NS 8026 799 zł

Zawór laboratoryjny gazowy do dy-
gestorium. Wymagane podłączenie 
butli z gazem palnym (nie dołączone 
do zestawu)
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Wentylator
wspomagający do 
dygestorium
NS 8027 799 zł
Wentylator kanałowy wspomagający 
odciąg główny komory roboczej dy-
gestorium. Wymaga podłączenia do 
niezależnego kanału wentylacyjnego.

• śr. króćca: 125 mm; napięcie: 230 V; moc: 33 W; 
częstotliwość 50 Hz; prędkość 2250RPM; prze-
pływ powietrza: 284m3/h; stopień ochrony: IP-44; 
poziom hałasu: 31 db

Szafka do dygestorium 
NS8023
NS 8028 2 499 zł
• chemoodporna, wykonana z płyt laminowanych 

gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona 
polipropylenem. 

• Zawiasy chemoodporne 180 stopni. Szafka na 
kółkach.

• wym. 110 x 52 x 55 cm
• Szafka zmontowana

gestorium. Wymaga podłączenia do 
niezależnego kanału wentylacyjnego.

pływ powietrza: 284m3/h; stopień ochrony: IP-44; 
poziom hałasu: 31 db

S fk d d t i
gr. 18mm, od wewnątrz w całości wyłożona 
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