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Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška š x h x v mm 
 
Popis: C 
 
Vyobrazení: obrázek  
 
Legenda: 

 
Číslo standardu – číslo pod který je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“ 
 

 

 
Název položky/podpoložky 
 

 

 
Popis – detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky 
 

 
Rozměry: 

 
Šířka – celkový šířkový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Hloubka – celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Výška – celkový výškový rozměr položky/podpoložky 
 

 

 
Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky 
 

 
Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku. 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 600 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 1 
 

Skříňka jednodveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá 
deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích skřínky kovová, rozteč 160 
mm. Dveře vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 

 

Skříňka laboratorní 
1  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 600 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 2 
 

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čelo zásuvky s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvku kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, 
např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvce skřínky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a 
zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čelo vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 

 

2  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 700 x 325 x 870 mm 
 
Popis: LSD 4 
 

Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá 
deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 
 

 

3  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 4 
 

Skříňka dvoudveřová (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných 
dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá 
deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 
 

 

Skříňka laboratorní 
4  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 5 
 

Skříňka jednodveřová, jedna horní zásuvka (pod pracovní desku laboratorního stolu) z 
laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná 
dřevovláknitá deska. 
Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a 
rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvky kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, 
např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvkách skřínky kovové, znemožňující zachytávání 
oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými 
tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 
 

 

5  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSD 7 
 

Skříňka dvoudveřová, dvě zásuvky malé a jedna zásuvka velká (pod pracovní desku 
laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm, záda skříňky 
jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře a čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Dveře zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech 
odnímatelných bez šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), pojezdy pro zásuvky kovové 
kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, 
např.GRASS), úchytky na dveřích a zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů 
a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře i čela vybaveny integrovanými tlumiči 
dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 

 

6  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 450 x 520 x 870 mm 
 
Popis: LSZ 3 
 

Skříňka třízásuvková (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových 
desek tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy 
zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, 
nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (10 let a více, např.GRASS), úchytky na zásuvkách 
skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. 
Čela vybaveny integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění.  
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 

 

7  

 
Skříňka laboratorní 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 750 x 720 x 870 mm 
 
Popis: SVK 1-900 
 

Kameninová výlevka osazená v instalační skříňce z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 
18 mm s podpůrnou ocelovou konstrukcí, záda skříňky tvoří spodní a horní vlysy z DTD L 18 
přizpůsobené pro přívod a odvod médií. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, jsou zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech, odnímatelných bez 
šroubování (např.Hettich, Blum a obdobné), úchytka na dveřích kovová, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Konstrukce skříňky, která je bez zad a části dna, umožňuje snadnou instalaci přívodu vody a 
odpadů, popř. pozdější údržbu, hrany korpusu skříňky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor 
skříňky pod výlevkou je využitelný jako odkládací. 
Skříňka má výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
Podpůrná konstrukce výlevky ze svařovaných ocelových profilů povrchově ošetřených 
elektrostaticky naneseným vypalovaným lakem. Vnitřní osazení kameninové výlevky zajišťují 
výškově nastavitelné elementy (možnost vyspádování výlevky vzhledem k nerovnostem 
podlahy). 
Kameninová výlevka 595x445/265 mm (vnitřní 530x380/250) je z vnitřní strany pokryta bílou 
glazurou s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny fluorovodíkové a silným 
alkáliím při vysokých teplotách). Součástí výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka. 
Povrch pracovní desky není součástí skříňové výlevky a je obsažen samostatně (viz. pracovní 
desky). 
Baterie není součástí skříňové výlevky a je obsažena samostatně (viz. laboratorní baterie). 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150 a ČSN EN 
14727:2006. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8  

 
Skříňová výlevka 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 900 x 650 x 870 mm 
 
Popis: PS-900 
 

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost 
konstrukce je zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. 
Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
Nosnost konstrukce min. 150 kg. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 

 

Ocelová konstrukce 
 

9  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1500 x 650 x 870 mm 
 
Popis: PS-1500 
 

Ocelová konstrukce pod pracovní deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost 
konstrukce je zajištěna trnožemi a výztuhami pod pracovní desku. Povrchová úprava provedena 
elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem. 
Ocelová konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy. 
Nosnost konstrukce min. 150 kg. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 

 

Ocelová konstrukce 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka x výška 750 x 36 mm 
 
Popis: PD DL-750 
 

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické 
odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) 
zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu zvýšeným 
okrajem proti přetečení kapalin. Keramická dlažba musí být na konstrukční desce nalepena 
trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou s vysokou 
chemickou odolností (atest chemické odolnosti). 
 
Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít 
platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. 
 
Po kompletaci se skříňkou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 

 

25  

 

12  

 
Pracovní deska - dlažba se zvýšeným okrajem 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka x výška 750 x 36 mm 
 
Popis: PD DL-600 
 

Povrch pracovní desky z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm (certifikát chemické 
odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky (PDJ – laťovka) 
zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené po obvodu 
nalepenou bílou plastovou narážecí hranou s okapovou hranou. Keramická dlažba musí být na 
konstrukční desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou 
spárovací hmotou s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti). 
 
Tyto pracovní desky musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 14 411 a mít 
platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách. 
 
Po kompletaci se skříňkou a pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 

 

Pracovní deska - dlažba 13  

 



  
 POPIS STANDARDŮ 

   
 Strana 15 

 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis:  
 

Doměr – položka z dřevotřískové laminované desky sloužící k zakrytování otvorů vzniklých 
kolem skříněk a skříní při instalaci u zdí, ve výklencích či vzájemně proti sobě. Rozměry doměru 
odpovídají mezeře vzniklé po finální instalaci nábytku. 
 
Vyobrazení: 
 

14  

 
Doměr 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis: ZD 
 

Zámek nábytkový jednozápadkový s cylindrickou vložkou pro vnitřní montáž na dveře či 
zásuvku. Zámek musí umožňovat pravolevé provedení montáže. Povrchová úprava niklováná, 
chromovaná. 
Součástí zámku musí být minimálně 2 klíče a protiplech. 
 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15  

 
Zámek skříně 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1000 x 300 x 800 mm 
 
Popis: MST 
Médiová stěna je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tl.18 mm.Sloupky 150x300 
mm u oboustranného stolu jsou na spodní straně osazeny deskou z epoxidové pryskyřice, 
tloušťky 4 mm pro oddělení od pracovní desky a zabránění nasátí vlhkostí. Sloupky médiové 
stěny spojuje police hloubky 300 mm, ve výšce 400 a 800 mm nad pracovní deskou, odkládací 
plocha lamino. Hrany sloupku s nalepenou hranou z materiálu ABS 0,5mm, horní odkládací 
police s nalepenou hranou z materiálu ABS 2 mm. Spodní strana police je vyztužena vzpěrou. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Po kompletaci se skříňkou a pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150. 
 
Vyobrazení: 
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Médiová stěna z lamina 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 300 x 125 x 150 mm 
 
Popis: PP vanička 
 

Polypropylenová odpadová vanička pro zabudování do pracovní desky. Součástí odpadní vaničky 
je sifon z chemicky odolného plastu a sítko. Vyrobeno z chemicky odolného polypropylenu PP-H. 
 
Vyobrazení: 
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PP výlevková vanička 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 170 x 45 x 220 mm 
 
Popis: VSS 1 
 

Stolní stojánková armatura. Ventil pro vodu musí být  v provedení pro laboratorní prostředí, 
povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v 
souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 
228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. 
Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. 
 
Vyobrazení: 
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Baterie laboratorní – voda studená 



  
 POPIS STANDARDŮ 

   
 Strana 20 

 
 
Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 210 x 250 x 400 mm 
 
Popis: VTSS KN 
 

Stolní stojánková směšovací armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahoře. Ventil pro 
vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz 
s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové 
protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 
13792:2000. 
Vývod baterie je zakončen otočným horním ramínkem délky 200 mm s olivkou dle normy DIN 
12898. 
 
Vyobrazení: 
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Baterie laboratorní směšovací 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 50 x 125 x 190 mm 
 
Popis: BSO 1 
 

Stolní stojánková bezpečnostní armatura s jednoduchou tryskou pro výplach očí, povrchově 
chráněna vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru), s výsuvnou flexibilní 
hadicí délky 1500 mm. Barevné označení dle EN 13792:2000. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 

 

20  

 
Bezpečnostní sprcha 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  hloubka 90 mm 
 
Popis: ZPN 1 
 

Nástěnná armatura. Ventil jednocestný pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní 
prostředí, povrchově chráněn vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a 
vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity 
dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN 13792:2000. 
Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. 
 
Vyobrazení: 
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Ventil laboratorní – zemní plyn 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 80 x 80 x 80 mm 
 
Popis: EZN 1 
 

Nástěnná armatura. Jedna zásuvka 230V / 16A, zápustné provedení do snadno hořlavých 
materiálů (nehořlavá instalační krabice), barevné označení dle EN 13792:2000. V provedení 
s krytkou zabraňující vniku vlhkosti a znečištění s minimální zvýšenou odolností IP 44. 
 
Vyobrazení: 
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Elektro zásuvka 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1800 x 900 x 2450 mm 
 
Popis: DKM 1800 
 

Vnitřní rozměry pracovního prostoru: šířka 1795, hloubka 620, výška 1200mm. Výška pracovní 
plochy je 900 mm nad podlahou. Plášť digestoře z ocelových plechů o síle 1,5 mm, povrchová 
úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem - RAL 7035. 
Přední okno v rámu výsuvné vertikálně, zaskleno dvoudílným bezpečnostním lepeným sklem 
posuvným v rámu horizontálně. Maximální výška digestoře s otevřeným oknem je 2700 mm. 
Boční levý sloupek digestoře slouží pro rozvod médií a je osazen kazetami s pro montáž 6 kusů 
ovladačů ventilů pro ovládání přívodu vod a plynů. Panel 4 elektrických zásuvek je umístěn na 
pravém sloupku digestoře. Vnitřní rozvody elektřiny musí být odděleny od rozvodů zemního 
plynu a kapalných médií. 
Vývod elektřiny je kazetou s panelem 4 elektrických zásuvek 230V s ochrannými krytkami 
zabraňujícími vniku vlhkosti a znečištění s minimálním krytím IP 44. V horní části digestoře je 
umístěno zářivkové osvětlení 18W s ochranným krytem z polykarbonátu. Vypínač na pravém 
panelu slouží k ovládání osvětlení a vzduchotechniky. 
Digestoř je ve vnitřním prostoru na levém boku vybavena přípravou na osazení snadno 
přístupnými vývody na vody a plyny. Celkem 6 kusů vývodů je seřazeno do dvou sloupců a 
třech vzájemně posunutých řad, aby nedocházelo k překrývání vývodů. 
Ventily pro vody a plyny musí být  v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn 
vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou 
DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, 
barevné značení dle EN 13792:2000. Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. 
Osazení konkrétními typy ventilů - samostatné standardy (viz. specifikace položek). 
Vnitřní pracovní deska digestoře o rozměrech šířka 1755x695 je uložena na ocelových 
profilových výztuhách a musí být v levém předním rohu připravena na osazení desky 
polypropylenovou odpadovou vaničkou - 250x90/155 mm s vyjímatelným sítkem, napojení na 
odpad sifonem se zápachovou uzávěrou z chemicky odolného plastu. Typ konkrétní pracovní 
desky – samostatné standardy (viz. specifikace položek). 
Pro práci s teplými kyselinami musí být digestoř osazena vyložením vnitřního prostoru 
odpovídající svou odolností používaným chemikáliím. Typ konkrétního vyložení – samostatné 
standardy (viz. specifikace položek). 
Digestoř je osazena horním odtahovým dílem z polypropylenu opatřeným odtokovým kanálkem 
pro odvod kondenzátu napojeným na odpad. Průměr pro napojení vzduchotechniky je 250 mm. 
Součástí digestoře musí být propojení digestoře s vyústěním vzduchotechniky chemicky odolnou 
flexibilní hadicí do vzdálenosti 2 m. 
Ventilátor není součástí dodávky digestoře. 
Digestoř musí být možno dodatečně vybavit bezpečnostním měřením průtoku vzduchu a 
signalizací ALARM, která obsluhu upozorní akustickým a vizuálním signálem při aktuálním 
průtoku vzduchu mimo nastavený, normou požadovaný, interval rychlosti proudění (zejména při 
nedostatečném). 
Digestoř musí být možno vybavit pod pracovní deskou různými druhy skříněk i odtahovaných, a 
zbývající prostor musí být uzavřen. Typ konkrétní skříňky pod pracovní desku digestoře – 
samostatné standardy (viz. specifikace položek). 

Laboratorní digestoř 23  
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Digestoř musí mít certifikát o shodě s požadavky normy EN 14175, musí mít certifikát CE dle 
směrnice 73/23/EHS a 89/336/EHS. 
 
 
Technická charakteristika digestoře 
 

Typ digestoře: M 1800 
Vnější rozměry [mm]  
Šířka  1800 
Hloubka  900 
Výška korpusu  
Výška odsávacího hrdla  
Minimální výška místnosti  

2250±10 
2405±10 

2700 
Vnitřní rozměry [mm]  
Šířka 1195 
Hloubka 620 
Výška  1200 
Váha digestoře (bez pracovní desky) [kg] 205 
Dovolené zatížení rozloženo na pracovní desce [kg] 260 
Minimální nosnost podlahy pro digestoř 575 
(včetně max.zátěže) [kg]  
Minimální nosnost podlahy pro digestoř včetně skříňky 785 
(včetně max. zátěže) [kg]  
Osvětlení [lux] 400 
Jmenovité napětí [V] 230 
Jmenovitý kmitočet [Hz] 50 
Max. jmenovitý příkon [VA] 3600 
 
 
Vzduchotechnická data digestoře pro správnou funkci dle požadavků ČSN EN 14 175 (při 
otevřeném předním okně digestoře po úroveň bezpečnostní značky) 
 

Typ digestoře: M 1800 
Objemový průtok [m³/ hod]  

pro rychlost proudu v rovině okna 0,3 m/s [min.] 
pro rychlost proudu v rovině okna 0,4 m/s [dopor.] 
pro rychlost proudu v rovině okna 0,5 m/s [max.] 

890 
1200 
1500 

tlaková ztráta digestoře na výstupu při 0,5 m/s [Pa] 60 
 
Vyobrazení: 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1795 x 695 x 30 mm 
 
Popis: DM 1200 
 

Povrch pracovní desky digestoře je z keramické kyselinovzdorné dlažby bílé 147x147mm 
(certifikát chemické odolnosti dle EN 14 411), nalepené na nosném jádru z konstrukční desky 
(PDJ – laťovka) zajišťujícím tvarovou stálost a zvýšenou nosnost pracovní desky, opatřené na 
přední hraně nalepenou bílou plastovou narážecí hranou se zvýšeným okrajem chránícím 
obsluhu před potřísněním v případě rozlití  chemikálií. Keramická dlažba musí být na konstrukční 
desce nalepena trvale plastickým lepidlem a vyspárována kyselinovzdornou spárovací hmotou 
s vysokou chemickou odolností (atest chemické odolnosti). 
V levém předním rohu je deska osazená podlepenou keramickou odpadovou vaničkou - 
250x90/155 mm s vyjímatelným sítkem, napojenou na odpad sifonem se zápachovou uzávěrou 
z chemicky odolného plastu. 
Pracovní deska je nedílnou součástí digestoře (viz.specifikace položek). 
 
Tato pracovní deska digestoře musí splňovat požadavky zvýšené chemické odolnosti ČSN EN 
14 411 a mít platný certifikát hygienické nezávadnosti a certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách. 
 
 
 

Pracovní deska digestoře - dlažba 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška 1200 x 560 / 720 mm 
 
Popis:  
 

Skříňka dvoudveřová pod pracovní desku digestoře z laminovaných dřevotřískových desek 
tloušťky 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. 
Dveře s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle 2 mm, hrany a rohy zaobleny 
rádiusem R2 mm, zavěšeny na niklovaných samo dovíracích závěsech odnímatelných bez 
šroubování (např. Hettich, Blum a obdobné), úchytky na dveřích skřínky kovové, znemožňující 
zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání, rozteč 160 mm. Dveře vybaveny 
integrovanými tlumiči dorazů. 
Hrany korpusu skříněk z materiálu ABS 0,5mm, uvnitř 1 stavitelná police s podpěrkami proti 
vysunutí. 
Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. 
 
Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních 
zkouškách, být ve shodě s EN 14056. 
 
Vyobrazení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skříňka pod digestoř 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis: DKVS 1 
 

Speciální armatura pro digestoře je rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok 
uvnitř). Ventil pro vodu musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn 
vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou 
DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, 
barevné značení dle EN 13792:2000. 
Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. 
 
Vyobrazení: 
 

Ventil laboratorní do digestoře – voda studená 26  
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis: DKZP 1 
 

Speciální armatura pro digestoře je rozdělena na ovladač (levý sloupek – vně) a vývod (levý bok 
uvnitř). Ventil pro zemní plyn musí být v provedení pro laboratorní prostředí, povrchově chráněn 
vrstvou plastu (mosaz s ochranným povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou 
DIN 12918, plastové protiskluzové hmatníky dle DIN 12920, závity dle ISO 228/1-třída B, 
barevné značení dle EN 13792:2000. 
Vývod baterie je zakončen olivkou dle normy DIN 12898. 
 
Vyobrazení: 
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Ventil laboratorní do digestoře – zemní plyn 
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Název standardu Číslo standardu 

 
Rozměry:  šířka x hloubka x výška  
 
Popis: VYL KER-M1200 
 

Vyložení – obklad vnitřního prostoru digestoře. Povrch vyložení digestoře je tvořen z jednolité 
kvalitní vypalované keramické desky s vysokou chemickou i teplotní odolností tloušťky 8 mm. 
Glazura musí mít velmi dobrou odolnost proti oděru a nárazu a snadnou čistitelnost. 
Vyložení je nedílnou součástí digestoře (viz.specifikace položek). 
 
Vyobrazení: 
 
 

Vyložení digestoře – keramika 28  

 


