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Vnější rozměry (mm):

délka 800-1500, hloubka 800, výška 2200
Vnitřní rozměry pracovního prostoru: 

délka 760-1160, hloubka 650, výška 1100 
Jiné rozměry dle požadavků zákazníka.

     Výbava zahrnuta v ceně: 

* materiál korpusu laminovaná DTDL
* stavěcí nožičky pro vyrovnání nerovností podlahy

* odsávání pracovního prostoru shora 
* 2x elektrická zásuvka 230 V/16 A, IP 54, vypínač IP 54

* výlevka polypropylénový kalich, sifon 
* vodovodní ventil SV (povrch chemicky odolný plast) s hadičníkem 

* pod pracovní deskou ovládací elektropanel: 1x jistič 16A, 1x jistič 10A 
* zářivkové svítidlo, určené pro prostředí bez nebezpečí výbuchu, vypínač IP 54 

* manuálně zvedané v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního skla
* pracovní deska HPL postforming nebo dlažba s kyselinovzdornou spárovací hmotou 

* strop digestoře s přírubou z polypropylénu pro napojení odtahu
* skříňka na pomůcky z lamina, police, dvířka (neplatí pro stolní digestoř)

* ochrana viditelných hran lamina chemicky odolnou plastovou hranou ABS 2 mm 

Typ Vnější rozměr (š x hl x v)  Vnitřní rozměr (š x hl x v) Cena Kč bez 21% DPH od:
Školní stolní digestoř LAMON SKS8 800 x 780 x 1100 mm 760 x 600 x 900 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SK8  800 x 780 x 2200 mm 760 x 600 x 1100 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SK9 900 x 780 x 2200 mm 860 x 600 x 1100 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SK10 1000 x 780 x 2200 mm 960 x 600 x 1100 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SK12 1200 x 780 x 2200 mm 1160 x 600 x 1100 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SK15 1500 x 780 x 2200 mm 1460 x 600 x 1100 mm na poptávku
Školní digestoř LAMON SKxxx dle zadání zákazníka dle zadání zákazníka na poptávku
Na atypické digestoře Vám rádi zpracujeme cenovou nabídku. 
Uvedené ceny se mohou měnit i během platnosti tohoto katalogu.  
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