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Tüm istekleriniz için 
bir çözümümüz var.
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Kullandığımız tüm laboratuvar ürünlerinde doğayı kirletmeyen ürünler 

kullanıyoruz. Bunu yaparken bütçenizi sarsmıyoruz. 

Özelleştirilebilir ürünler ile, laboratuvarınızı istediğininiz gibi 

hazırlayabiliriz.

Özelleştirilebilir
Ürünler.

Doğaya Saygılı,
Bütçenize Uygun.
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GELECEĞİN LABORATUVARLARINI 
GREENLAB DİZAYN EDİYOR.
GreenLab, laboratuvarınızın tasarımı aşamasında; ergonomi, güvenlik, estetik gibi 
faktörleri göz önünde bulundurarak yenilikçi çözümler sunar. 

Yerinde keşif ve sizlerden edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, istekleriniz ve teknik 
ihtiyaçlarınız uzman kadromuz tarafından değerlendirilir.

Devam eden süreçte laboratuvar tasarımı gerçekleştirilir ve projeler üç boyutlu 
boyutlu görseller ile desteklenir. Çalışmalar teknik şartnamelerin hazırlanması ile 
tamamlanır. 

Laboratuar tasarımı sorunsuz montaj ve müşteri memnuniyeti sağlama üzere gerekli 
tüm altyapı disiplerine (elektrik, su, gaz, havalandırma v.b.) kadar detaylandırılır ve 
sizlerin onayının ardından üretimine geçilir.
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GREENLAB
PROJELENDİRME HİZMETİ
GreenLab, yeni kurulacak laboratuarların yanı sıra, mevcut laboratuarların 
geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda da hizmet vermektedir.

GreenLab, laboratuvarınız için gerekli olan tadilat ve inşai işlerde anahtar teslim 
uygulama işlerinizi de yapmaktadır:

- Zemin Kaplamaları
- Asma Tavan Sistemleri
- Bölme Duvar Kapı ve Pencere Sistemleri
- Aydınlatma Sistemleri
- Elektrik Tesisatları
- Su ve Gaz Tesisatları
- Yangın Tesisatı ve Alarm Sistemleri
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TEZGAHLAR
Standartlar dahilinde oluşturulmuş kenar tezgahlar, size birçok cihazın rahatlıkla 
yerleştirilebileceği ergonomik çalışma alanları sağlar.

Modüler yapısıyla istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda; eviye, su, gaz ve elektrik 
aksesuarları kolaylıkla uygulanabilir. Tezgah üzeri asma dolap alternatifleri ile 
depolama alanlarını iki katına çıkarma imkanı sunar. 

Laboratuvar Kenar ve Orta Tezgâhları; A-Sistem, C- Sistem, Sac Ayak Sistem ve 
Bazalı modellerde üretilmektedir. Tezgâhların taşıyıcı konstrüksiyonu tüm alp 
yapı tesisatlarını gizleyebilecek ve müdahale kolaylığı sağlayabilecek şekilde 
tasarlanmıştır.

Tezgâh dolap sistemleri galvaniz sac üzeri elektro statik epoksi toz boyalı ve MDF 
Lam malzemeden üretilmektedir.
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FONKSİYONEL KULLANIM

TEZGAH YÜZEYLERİ

1.Endüstriyel Seramik: 

Medyasel Servis Ünitesi olarak adlandırılan tezgâh üzeri enerji panelleri; elektrik ve 
mekanik aksesuarlarının barındırabilmesinin yanı sıra üzerine monte edilen rafları 
sayesinde fonksiyonel kullanım alanları yaratır.

Tezgâh yüzeyleri, kurulacak laboratuarlarının kullanım özelliklerine göre değişkenlik 
arzeder. Firmamız tezgâh yüzeyi konusunda oldukça geniş bir ürün yelpazesine 
sahiptir. Bu çeşitlilik müşterilerimize tek bir ürüne bağlı kalmadan, her laboratuarın 
özelliğine göre ve amacına uygun bir malzemeyi seçme imkânı sağlar. 

b)Laminex:  Kalesinterflex laboratuar tezgâhlarında kullanılmak için üretilmiştir. 
Yüzeye uygultzanan özel işlemler sayesinde hijyen özelliği kazandırılmıştır. 
Kalesinterflex, ateşe tamamen dayanıklı ve alev almaz niteliktedir. Koruyucu sır 
tabakası ve porselen yapısı sayesinde en güçlü kimyasallara karşı (asit ve bazlar) 
dayanıklıdır. Gerektiğinde su ve bilinen temizlik ürünleri ile kolaylıkla 
temizlenebilir, lekelenmez bir üründür. Çevreye duyarlı bir teknoloji ile üretilen 
Kalesinterflex, Ecospecisifier belgesine sahiptir. Geleneksel seramik üretim 
süreçleriyle karşılaştırıldığında gaz ve toz emisyonu 20 kat, CO2 emisyonu ise 1000 
kat daha azdır.

a) Stonewear: Endüstriyel Seramik Tezgahlar tüm kimyasalların kullanımana bağlı 
olarak oluşabilecek hasarları önleyebilen, uzun yıllar sorunsuz kullanılabilecek, 
dayanıklılık, ergonomi, ve estetik açıdan üstün bir malzemedir. Hidroflorik asit 
hariç, tüm asit ve kimyasallara karşı her sıcaklık ve konsantrasyonda tam dayanım 
sağlar. Kendinden yükseltilmiş kenarları ile birlikte 37 mm kalınlığında veya düz 22 
mm kalınlığında 7 farklı renk seçeneğine sahiptir. Çarpmaya karşı yüksek mekanik 
dayanıma sahip, çizilmez, aşınmaz bir malzemedir.
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ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÜRÜN
Tezgah ürününü isteğinize 

göre özelleştirebiliriz.
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2.Compact Laminatt

3.Paslanmaz Tezgah Yüzeyi

a)Trespa: Top Lab Plus özellikle Laboratuar çalışma yüzeyleri için üretilmiş bir 
malzemedir. 13, 16 ve 20 mm kalınlığında 305 cm uzunluğa kadar yekpare 
uygulama imkânı sağlar. Kısa süreli (24 saat) kimyasal dayanımı iyi, darbe ve çizilme 
mukavemeti yüksektir.

b)G-LAB:  G-Lab ileri teknoloji kullanılarak üretilen özel yüzeyi sayesinde kimyasallara 
karşı ekstra dayanıklılık sağlayan, bakımı ve temizliği kolay tezgâh panelleridir. 12, 16 
ve 20 mm kalınlığında 360 cm uzunluğa kadar yekpare uygulama imkânı sağlar. 

Kullanım amacına göre 1,00 ve 1,20 mm kalınlıkta 316 AISI Cr/Ni paslanmaz çelikten 
üretilir. Bitmiş tezgah kalınlığı 30 mm, istenilirse su tutucu yükseltileri ile de 37 mm 
olmaktadır. İç kısımda yine aynı malzemeden tezgah yüzeyini güçlendirecek 
takviyeler vardır. Özellikle ıslak laboratuarlarda kullanıldığı için arka kısmında yekpare 
70 mm sırtlık yapılmaktadır. Hijyenik ve temizlemesi kolay, kimyasallara dayanıklıdır.
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Güvenli Laboratuvarlar
Bir Zorunluluktur
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KİMYASAL MADDE DOLAPLARI
Yanıcı ve patlayıcı özellikle olmayan, fakat uçucu ve aroma çıkarıcı özellikte olan 
kimyasalların depolanması  için kullanılan kimyasal madde dolapları, çift cidarlı yapısı 
sayesinde dolap içinde oluşturulan hava kanalları yoluyla zararlı gazlar ve dolaplar 
içinde birikmeden dışarı atılırlar.

Dolabın zemininde bulunan hava kanalları ise içeriye hava girişini ve hava sirkülasyo-
nunu sağlar.

Kimyasal madde dolapları galvanizli veya DKP sacdan elektro statik toz boyalı 
olarak üretilmektedirler. 
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Lokal Emiş Kolları
Tezgah üzerinde askılı sistemde veya duvara monte edilmektedirler. Oynak gövde ve 
başlıkları ile özellikle gaz kromotografi gibi cihazlarda pratik kullanım özelliği sağlamaktadır. 
Ana havalandırma hattı ile beraber veya tek başına polipropilen fan motoru kullanılarak 
kullanılmaktadır. Alüminyum veya polipropilen malzemeden yapılmış olan iki seçeneği 
mevcuttur.

Davlumbazlar
316 kalite paslanmaz çelik sac, poliproplen ve galvaniz sacdan imal edilmekte olup, kenar 
ve orta tezgâh üzerlerine askılı sistemle veya duvara monte edilmektedirler. Montaj zorluğu 
yaşanan bölgelerde özel çelik konstrüksiyon iskelet çözümleri mevcuttur. 

Draft Chamber
Draft Chamber, gerek kenar tip ve gerekse orta tip tezgahların üzerinde konumlandırılmış 
kapalı sistem havalandırmalı kabinlerdir. İşlevi; deney ve testler esnasında açığa çıkacak 
daha hafif gaz, ısı ve kokuların laboratuvar ortamına yayılmadan lokal olarak tahliyesinde 
kullanılır.

Tezgah boyları ve derinliklerine göre boyları ve derinlikleri değişebilir. Kabinlerin iki yan 
kısmı sabit, ön kısımları ise sürgülü cam ve katlanır cam sistemidir. Kullanılan camlar yine 
emniyetli, Lamine veya temmperli cam olarak yapılmaktadır. Kabinlerin egzoz tahliyesi için 
gerekecek kanallar ise üst kısımda bulunan tahliye çıkış ağzına bağlanır. 



MALZEME DOLAPLARI
Laboratuvarlarda kullanılan çeşitli malzemelerin depolanmasında kullanılabildiği gibi 
gerektiğinde Ofis dolapları olarak ta kullanılabilir.

Standart Dolap Yükseklikleri 1900 mm dir Dolap Genişlikleri 450 / 500 / 600 / 900 / 
1000 / 1200 mm olup Derinlikleri ise 400 / 500 mm dir.

Her ünitenin ayarlanabilen 4 adet rafı vardır. Taban ve üst şapka ile birlikte 5 göz oluşur.
Raflar istenilen aralıklarda ayarlanabilir. Ünitelerdeki her rafın taşıma kapasitesi 30 kg dır. 
Bazı özel durumlarda raflara alttan takviye yapılarak taşıma kapasitesi artırılabilir.
Malzeme dolapları camlı olarak da üretilmektedir. Bu sayede içersinin rahatlıkla görünmesi 
sağlanmaktadır.
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Tüp Dolapları

Metal Raf Sistemleri

Gaz hazırlık odası bulunmayan laboratuarlarda tüplerin güvenle saklanabilmesi için 
üretilmiş dolaplarıdır. Dolapta bulunan rampası sayesinde tüplerin değişimi kolaylıkla 
sağlanmaktadır. Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit Epoxy boya ile boyanarak 200 
derecede fırınlanmıştır.

Tek cidarlı ve Çift cidarlı olarak iki tipte üretilir. Çift cidarlı modelde, yan, alt ve üst 
kısmında hava akım boşluğu oluşturulmuştur. İç paneller menfezlidir ve açığa çıkan 
kimyasal buharlar ve kokular bu menfezlerden, dolabın üzerindeki egzoz tahliye 
ağzına ulaşır. Bu kısımdan ventilasyon sistemine bağlanır. Dolabın içerisinde Manifold 
ve tüplerin bağlanabileceği düzeneği vardır.

Standart Dolap Yükseklikleri 1900 mm dir Dolap Genişlikleri 600 / 1200 mm olup 
Derinlikleri de her iki tipte 560 mm dir..

Ventilasyon sistemi ayrıca kurulur. Laboratuar dışında konuşlandırılacak tüpler ve 
Manifoldlar için Kafes sistemi oluşturulabilir. Kafes sistemde ön ve iki yan kısım tel 
kafes şeklindedir. Kilitli giriş kapısı vardır. Kafes sistemin üst kısmı ise eternit veya 
benzeri malzemelerle kapatılır.

Metal raf sistemleri genellikle laboratuarların depo alanlarında ve soğuk hava 
depolarında kullanılır.

Tüm Raflar, muhtelif kalınlıklarda Galvaniz sacdan üretilmiş ve anti asit Epoxy boya ile 
boyanarak 200 derecede fırınlanmıştır.

Soğuk Hava ve benzeri alanlarda kullanılacak raflar isteğe bağlı olarak 316 AISI Cr / Ni 
Paslanmaz çelikten de yapılabilir.Tüm sistem tamamen demontedir ve Raflar istenilen 
aralıklarda ayarlanabilir. Her ünitenin ayarlanabilen 4 adet rafı vardır. Ünitelerdeki her 
rafın taşıma kapasitesi 50 kg dır. Bazı özel durumlarda raflara alttan takviye yapılarak 
taşıma kapasitesi artırılabilir. Bu sistemlerde Raf derinlikleri ve boyları ile yükseklikleri 
artırılabilir.
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HASSAS TERAZİ MASASI
Hassas Tartım yapılan Teraziler bu masalarda kullanılır ve masaların yapısı gereği 
tvibrasyondan etkilenmediği için terazilerin ayarı bozulmaz.

Gövce bloğu ve panelleri galvanizli sacdan ve DKP kutu profillerden üretilmiş ve 
anti asit Epoxy boya ile boyanarak 200 derecede fırınlanmıştır. Yan ayaklar içerisine 
kum doldurulup ağırlaştırılacak şekilde dizayn edilmiştir. Yere temas eden kısımlarda 
Denge ve yükseklik ayarı vidalı ayakları vardır.

Tezgah yüzeyi olarak  30 mm kalınlığında Mermer kullanılmaktadır. Mermerin alt 
kısmında ise vibrasyon emici takozlar vardır. Standart Masa Yükseklikleri 
750/900 mm dir. Derinlik ve Genişlikler ise 600/750/900 mm olabilir. 
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Evyeler: Laboratuarda özellikler yıkama ürünlerinin bulunduğu ortamların 
vazgeçilmezleridir. Kullandığınız kimyasalların agresiflik derecesine göre paslanmaz 
çelik, seramik ve polipropilen seçenekleri mevcuttur.

Fitingler: Laboratuar musluklar çalışma güvenliği için uzun ömürlü ve güvenli olması 
gerekmektedir. Gaz ve su fittingleri; iyi performans, dayanıklılık, kolay kullanım, 
çeşitlilik, estetik dizayn ve kolay temizleme gibi özelliklere sahiptir. Pirinç üzerine, 
kimyasal maddelere, korozif ortamlara dayanıklı ve güçlü polyester toz enamel ile 
kaplanarak dayanıklı dış yapı özelliği kazandırılmıştır. Laboratuar fittiglerinin renk 
kodlaması DIN 19920 standardına göre yapılmıştır.

İkili Su Musluğu

Dörtlü gaz 
musluğu

Saf Su Musluğu

Gaz Musluğu 
(Panele Monte)

Tekli Su Musluğu

Tekli Gaz Musluğu 

Su Musluğu 
Panel Monteli)

İkili Gaz Musluğu

Paslanmaz Eviye 
40x40x25h

Poliproplen  
Cupsink 25x10x15h

Stonewear Eviye 
40x40x25h

Poliproplen Eviye 
40x40x25h
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İkili Göz Duşu Tekli Göz Duşu

Acil Boy Duşu 
(Duvara Monte)

Acil Boy ve Göz 
Duşu

Acil Boy Duşu 
(Zemine Monte)

Acil Göz ve Boy Duşları:  Laboratuarlarda kullanılan kimyasal sıvılara ve asit 
buharlarına bir şekilde maruz kalındığı takdirde ilk acil işlem olarak bol su ile 
yıkanması gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için Acil Göz ve Boy Duşları kullanılır. Acil 
Göz ve Boy Duşları çalışma ortamında en hızlı ulaşılabilecek noktaya yerleştirilirler.

Göz Duşları: Servis hücreleri, servis duvarına, tezgah yüzeyine monte 
edilebilen modelleri vardır.

Boy Duşları: Laboratuar çıkışı yakınına veya altına yerleştirilen duşlardır. 
Tekil ve duvara monte edilen modelleri vardır.

39
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Çeker Ocaklar, içerisinde yapılacak deney ve testlerde açığa çıkacak yoğun ısı, koku 
ve asit buharlarını emniyetli ve standartların öngördüğü kriterlerde laboratuar 
ortamına yayılmadan tahliye eder. 

GreenLab, kullanıcıların güvenliğini düşünerek dünyada kabul görmüş standartları 
takip etmektedir.  GreenLab çeker ocakları; EN 14175, ASHARE 110 ve CE 
standartlarına uygun dizayn ederek üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
Yapılacak testlerde kullanılacak Gaz, Su ve Elektrik sistemleri de yapısal olarak 
kendi üzerindedir. Servislerde, Ön camda, Alt dolaplarda, çalışma Tezgâh Yüzeyinde 
ve Havalandırma sistemlerinde kullanım özelliklerine göre değişik alternatifler 
kullanılabilir. 

Çeker Ocaklar galvanizli sacdan üretilmiş olup, tüm yüzeyleri asit ortamına karşı 
yüksek derecede dayanımı olan 60 mikron kalınlığında anti asit Epoxy boya ile 
boyanarak 200 derecede fırınlanmıştır. Yan paneller Çeker Ocağın taşıyıcı kısmını 
oluşturacak ve ön camın yukarı aşağı hareketini sağlayan ağırlık sistemini muhafaza 
edecek tarzda dizayn edilmiştir. Çeker Ocağın iki yan panelinin ön kısmında iki adet 
dikey servis kolonu bulunur. Bu servis kolonlarının bir tanesi elektrik hatları ve 
armatürleri, diğer bir tanesi ise gaz hatları ve iç kısımdaki nozullara kumanda eden 
dış kontrol vanalarının emniyetli bir şeklide monte edilebileceği tarzda dizayn 
edilmiştir. 
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STANDART ÜRETİM ÇEKER OCAK
Çeker ocaklar, içerisinde yapılacak deney ve testlerde açığa çıkacak yoğun ısı, koku 
ve asit buharlarını emniyetli ve standartların öngördüğü kriterlerde laboratuvar 
ortamına yayılmadan tahliye eder. Yapılacak testlerde kullanılacak gaz, su ve elektrik 
sistemleri de yapısal olarak kendi üzerindedir.

Servislerde, ön camda, alt dolaplarda, çalışma tezgah yüzeyinde ve havalandırma 
sistemlerinde kullanım özelliklerine göre değişik alternatifler kullanılabilir.

Yan paneller çeker ocağın taşıyıcı kısmını oluşturacak ve ön camın yukarı aşağı 
hareketini sağlayan ağırlık sistemini muhafaza edecek tarzda dizayn edilmiştir. Çeker 
ocağın iki yan panelinin ön kısmında iki adet dikey servis kolonu bulunur.

Bu servis kolonlarının bir tanesi elektrik hatları ve armatürleri, diğer bir tanesi ise gaz
hatları ve iç kısımdaki nozullara kumanda eden dış kontrol vanalarının emniyetli bir 
şekilde monte edilebileceği tarzda dizayn edilmiştir. 

Çeker Ocak tezgah yüzeyleri opsiyonel olarak, Anti-asit kompak laminat, 
Stonewear Endüstriyel Seramik, 316 Paslanmaz Sac ve Polipropilen malzemel-
erden üretilmektedir. 

Çeker ocaklarda; Otomatik Cam Sistemi, Fan Kontrol ve Alarm Sistemi gibi 
özellikler müşterilerimizin isteğine göreopsiyonel özellik olarak eklenebilmek-
tedir.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR ÜRÜN
Çeker Ocağı ürününü isteğinize 

göre özelleştirebiliriz.
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POLİPROPLEN ÇEKER OCAK
Poliproplen çeker ocaklar mükemmel kimyasal dirence sahip yüksek kalite korozif 
olmayan polipropilenden üretilmektedir. 

Polipropilen, ürünün çekme dayanımını arttırır ve ısıl özelliklerini iyileştirir. Poliprople 
çeker ocakları, laboratuvar personelini asitlerden, tehlikeli gaz ve organik 
solüsyanlardan, materyallerden, zararlı asitlerden ve normal çelik davlumbazların 
dayanamayabileceği asitlerden korur.

•	 Yüksek kimyasal direnç özelliğine sahip 

beyaz poliproplen yapı,

•	 Tek parçalı kaynaklı yapı,

•	 Yerleşik poliproplen çalışma tezgahı,

•	 Temperli camdan sürgülü ön çerçeve,

•	 Duman koridorundan ayrı çevre dostu, 

uygun maliyetli 800 LÜKS Led ışık

•	 Alçak tabanlı dolap,

•	 İsteğe bağlı: lavabo - su musluğu, 

gaz musluğu - vakum musluğu,

•	 Fan, ışık ve sinyal ışığı kontrolünün yer 

aldığı kullanıcı dosya dijital kontrol  

sistemi

•	 Ek seçenekler: VAV (Değişken Hava Hacmi) 

sistemi, çeşitli çalışma tezgahı materyalleri

Zararlı ve kötü kimyasal dumanlar güvenli, keyifli çalışma ortamı sağlamak için 
kontrollü bir ortamda tahliye edilir. Poliproplen çeker ocaklar, kimyasal buharları 
tavan yada bir dış çeper üzerine monteli bir harici fan kullanarak binanın dışına 
aktarır.

Çeker ocaklar, ağır kimyasallarla çalışılmak üzere tasarlanmıştır.

EN-14175, ASHRAE 110-1995 ve ISO-90001:2008 standartlarının gereksinimlerini 
karşılamak için bağımsız oalrak test edilmiştir. 
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Ergonomik çözümlerimizle
işiniz kolaylaşsın...
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ÇEKER OCAK 
KALİTE BELGELERİMİZ
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GreenLab ile Artık
Her Şey Daha Kolay!
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