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NỘI THẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM

1.MẶT BÀN THÍ NGHIỆM

2.KHUNG BÀN

- Mặt bàn làm từ tấm nhựa phủ lớp Phenolic Laminate chuyên dùng 
cho phòng thí nghiệm được nhập khẩu với đầy đủ CO,CQ.
- Các loại độ dày tấm mặt bàn: 12.7mm/19mm/20mm/25mm
- Màu: Đen / Xám đậm / Xám nhạt / Xanh dương/ Xanh lá cây / Trắng
- Bề mặt bàn đặc biệt chống xước và chống tĩnh điện, phù hợp cho các 
máy móc thiết bị đặt trực tiếp lên và người dùng dễ dàng thao tác trực 
tiếp các máy móc đó.
- Mặt bàn làm từ tấm Phenolic HPL được xử lý đặc biệt, có khả năng 
chịu và không thấm hóa chất, chống ăn mòn, chống xước, chống 
nước, chịu nhiệt, có tính kháng khuẩn tự nhiên. Do vậy, chất liệu này 
có tính chất vật lý và sinh học vượt trội, phù hợp với các phòng thí 
nghiệm.
- Các loại vật liệu mặt bàn thí nghiệm khác: Nhựa Epoxy / Nhựa Pheno-
lic / Inox / Ceramic.

- Phần khung kết cấu module bởi thép sơn tĩnh điện hoặc Inox 304 nối 
với nhau bằng kết nối công nghiệp.
- Chân bàn làm từ thép sơn tĩnh điện hoặc Inox 304 loại hộp 
40*80*1.4mm.
- Chân bàn được bọc nhựa PA chống ẩm và chịu hóa chất.
- Bàn được thiết kế có chân tăng chỉnh giúp điều chỉnh độ cao mặt bàn 
cũng như tăng độ bám sàn, chống xước, chông rung.
- Phía trên mặt bàn là giá để dụng cụ 03 tầng. 
- Kích thước: … *300*2000mm.
- Cột trụ của giá để dụng cụ làm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc Inox 
hộp SUS 304 40*80*1.4mm.Tấm đợt ngang làm bằng kính cường lực 
8mm, suốt chắn Ino SUS 304 đường kính 10mm chạy dọc hai bên 
thành giá.
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3.CHẬU RỬA KHÁNG HÓA CHẤT BẰNG NHỰA PP
CHUYÊN DỤNG CHO PHÒNG LAB
- Màu: Đen
- Vật liệu: Nhựa cao cấp PP kháng hóa chất và vật lý
- Kích thước trong: 490*390*290mm
- Kích thước ngoài: 550*450*310mm
Bồn rửa: 2 cái
-2 chậu rửa bằng vật liệu tổng hợp high-grade PP chịu hóa chất 
550x450x310 mm. màu đen.
Bộ xả đáy: 
Bộ xả đáy và lọc rác: Bằng vật liệu tổng hợp chịu hóa chất
-Bộ xả được thiết kế chống tắc nghẽn đường ống thoát

4.VÒI 03 NHÁNH
- Vật liệu: Phần vòi làm từ đồng cao cấp và phủ sơn Epoxy chuyên 
dụng cho phòng LAB
- Van: Nhựa PP chất lượng cao, lõi van làm từ sứ Ceramic độ bền 
cao: 500.000 lần sử dụng
- Vòi có thể chịu được áp suất nước lên tới 25 bar
- Miệng vòi dễ tháo lắp và vệ sinh
Vòi rửa: 2 cái
-2 Vòi rửa chuyên dụng 3 nhánh. Vòi lõi đồng ba vị trí có cút. Vòi 
chuyên dụng 03 vị trí sơn phủ epoxy
- Tuổi thọ van vặn cao
-Các vòi nước được thiết kế để hoạt động với áp lực lên tới 5.5 bar.
Ống dẫn cấp và thoát nước: 
- Dây cấp inox
- Ống thoát nhựa PVC 

5.GIÁ CẮM ỐNG NGHIỆM
- Vật liệu: Inox SUS 304 có thể chống chịu hầu hết các loại hóa chất
- Thanh treo: Làm từ nhựa PP, dễ thay đổi vị trí và số lượng và dễ 
tháo lắp để vệ sinh.
Kệ hóa chất : 3600x 300x 850mm DxRxC
-Phía trên mặt bàn có giá để hóa chất 3600x 300x 850mm. 2 tầng. 
khung bằng sắt sơn tĩnh điện.
-Kệ bằng tấm phenolic 12mm. 2 tầng. có thanh chắn inox .
Ổ cắm điện MPE: 5 cái
-Ổ cắm điện đôi ba chấu MPE, dây dẫn điện 2.5 và dây nối đất 2 
màu chuyên dụng
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BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM  MODEL: ATV-BTN-TT

Mặt bàn
-Tấm Phenolic ReLas dày 18 mm, loại  chuyên dùng cho phòng thí nghiệm
- Vật liệu tấm Phenolic ReLas với lớp laminate có bản chất đồng nhất, hoàn toàn 
phẳng, không có khe, không bắt cháy, chống bám vi sinh trên bề mặt, không cho 
vi sinh phát triển. 
Chống hóa chất. Với các tính năng được kiểm định  (chi tiết xem phiếu kiểm tra 
chất lượng đính kèm).
-Mặt bàn không có gờ, bo cạnh R5 bằng máy.
Khung bàn 
-Khung sắt mạ màu 2 mặt, giúp chống ăn mòn từ bên trong. 30 x 60 x1.2 mm. sơn 
tĩnh điện màu xám, kiểu A-Frame chịu được tải trọng 100kg/chân.
-Kết cấu bởi các đầu ghép công nghiệp.
-Chân đế bằng inox có thể điều chỉnh thăng bằng.

- Bàn thí nghiệm trung tâm cho các phòng thí nghiệm
Đặc điểm kỹ thuật:
- Bàn thí nghiệm trung tâm cho tầng 1: Kích thước 5200x1500x800(1650) gồm 2 
chậu rửa PP chịu hóa chất; có 2 vòi rửa 3 nhánh; có kệ lưu mẫu: 4000x300x850mm 
(DxRxC)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM
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- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
- Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: L3700 x D750 x H800mm
- Mặt bàn làm bằng tấm wisolast dày 19mm, màu đen/ xám
- Khung, giá đỡ làm bằng thép sơn tĩnh điện
- Có 3 hộc tủ

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG HÌNH CHỮ L  MODEL: ATV-BDM-1800

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM  MODEL: ATV-BTN-TT

- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
- Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam
Thông số kỹ thuật:
- Bàn thí nghiệm phòng Lab Mặt bàn làm bằng tấm Wisolast chống hóa chất dày 
19mm nguyên tấm không ghép 
- Dưới là hộc tủ, trên ngăn kéo, dưới hộc di động gỗ CN chịu ẩm phủ melamin 
cùng màu mặt bàn kết hợp chân sắt hộp sơn tĩnh điện, 
- Có hệ giá để dụng cụ thí nghiệm bằng kính temper dày 10mm. 
- Kích thước: L3200 x W1500mm x H850mm
- Có hộc tủ. 
- Bàn kèm giá kệ 2 tầng, 1 bộ vòi + bồn chậu rửa

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM
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TỦ TREO 

Hộc tủ treo : 6 cái
- Ngăn kéo và hộc tủ bằng ván MRMFC V313 chống ẩm màu xám, viền PVC cùng 
màu. 
- Dạng tủ treo. kích thước 500x 510x570mm.
Hộc tủ bàn chậu rửa : 2 cái
-Hộc tủ bằng ván MRMFC V313 chống ẩm màu xám. viền PVC cùng màu. 
-Dạng tủ kín bố trí dạng cánh cửa mở
Tay nắm 
-Tay nắm nhựa âm thẩm mỹ chuyên dụng

MODEL: ATV-CSC-4600

8

- Model:  ATV-BDM-3000
- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam

Thông số kỹ thuật:
- Kích thước: L4600 x D750xH800mm
- Mặt bàn làm bằng tấm wisolast dày 19mm, màu đen/ xám
- Khung, giá đỡ làm bằng thép sơn tĩnh điện
- Có 4 hộc tủ

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG HÌNH CHỮ L  MODEL:  ATV-BDM-3000 

GHẾ CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM 

- Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
- Công nghệ Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam

Thông số kỹ thuật:
- Ghế ngồi dạng đế tròn
- Vật liệu: Inox 304

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG

ATV-GHE-INTN-01
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