BÀN THÍ NGHIỆM
Thương hiệu: HUYlab
Nhà sản xuất: Nhật Huy – Việt Nam



Bàn được thiết kế dựa theo tiêu chuẩn phòng thí nghiệm ISO 17025, BS-3202-1991, ISO 9001:2008
Sử dụng hệ thống máy CNC hiện đại tạo ra sản phẩm với đường nét tinh sảo

Bao gồm:
1.1 Mặt bàn (Worktop):
Tùy chọn một trong các chất liệu sau:


Phenolic resin hiệu maiLab Chem hãng Maica/Malaysia kháng hóa chất chuyên dụng cho phòng
thí nghiệm hiện nay trên thế giới, tính năng chống trầy, chống cháy, kháng hóa chất và chống bám
vi sinh, màu đen hoặc ghi xám, độ dày tùy chọn 16 mm, 20 mm, 25 mm
 Epoxy
 Đá Granite
1.2 Hộc tủ (Cabinet):
 Gồm nhiều mẫu mã lựa chọn: 2 cánh mở, 1 cánh mở và 1 hộc kéo…
 Chất liệu tùy chọn: thép kẽm 1.2 mm sơn tĩnh điện kháng hóa chất, inox 304/316…
 Kích thước: tùy chọn phù hợp với thiết kế
 Tay nắm bằng nhôm chuyên dụng
 Bản lề inox 304, thanh ray bi 3 tầng của hãng Hefele - Đức
1.4 Các lựa chọn thêm (Options):






Bồn rửa (Sink):
- Loại chuyên dùng trong phòng thí nghiệm
- Chất liệu nhựa PP chất lượng cao, kháng hóa chất
- Chậu rửa được thiết kế âm dưới mặt bàn, giúp vệ sinh mặt bàn dễ dàng
- Bộ xả đáy chuyên dụng, chống tắt nghẽn đường ống thoát
Vòi rửa (Faucet):
- Vòi rửa 03 nhánh bằng đồng thau, phủ epoxy màu trắng chịu hóa chất, có 03 vị trí gút, tuổi
thọ van vặn cao
- Các vòi nước được thiết kế để hoạt đông với áp lực lên tới 5.5 bar, đáp ứng tiêu chuẩn ISO
9001, phù hợp tiêu chuẩn EN 29001
Giá phơi dụng cụ (Drying Rack):

- Bằng inox 304, được thiết kế nhiều vị trí treo dụng cụ thủy tinh, thay đổi vị trí gá dễ dàng
- Gá bằng nhựa PVC
 Kệ hóa chất (Chemical Shelf):
- Khung kệ bằng thép sơn tĩnh điện
- Đợt kệ tùy chọn (kính cường lực, nhôm…)
- Kệ 2 tầng, 3 tầng…tùy chọn
- Ổ cắm điện: xuất xứ, số lượng…tùy chọn
1.5 Vật tư khác: Ốc, vít tất cả bằng Inox 304 chống rỉ sét, kháng hóa chất,…

