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objednací číslo

produkt

cena bez DPH

cena včetně
DPH

Kč

Kč

Antivibration Table LFM 75 passive / active
Stůl 1100x750x80 (na přání možno měnit v rozmezí např. š:1000-1400, h:700-900, v:70-95), příprava pro montáž zařízení SOTO75
nebo ARIS TT75, mikroskop ve stejne výši jako deska stolu, základna pro mikroskop žula, deska stolu lamino, jiný materiál za
příplatek, barva konstrukce světle šedá (jiná barva na přání).
Kompletní sestavy:

LFM75 ACT

Zcela vybavený AV stůl s aktivním zařízením ARIS75 a vším níže jmenovaným
příslušenstvím

159 900

193 479,00

LFM75 PST

Zcela vybavený AV stůl s pasivním zařízením SOTO75 a vším níže jmenovaným
příslušenstvím

96 200

116 402,00

LFM75 ACTS

Zcela vybavený AV stůl s aktivním zařízením ARIS75 a vším níže jmenovaným
příslušenstvím, plocha stolu v provedení nerez

166 800

201 828,00

LFM75 PSTS

Zcela vybavený AV stůl s pasivním zařízením SOTO75 a vším níže jmenovaným
příslušenstvím, plocha stolu v provedení nerez

103 100

124 751,00

Části AV stolu objednávané jednotlivě:

LFM75

Základní konstrukce stolu bez přísušenství v jedné ze základních barev a
pracovni deskou Lamino

33 400

40 414,00

ARIS TT75 I

Aktivní antivibrační jednotka od K&S advanced systems s pokročilými senzory,
linearními motory speciální konstrukce a sofistikovaným SW řízením.
Nastavitelná pro zatížení 15-75 kg. Nejpokročilejší řešení pro IVF a buněčnou
biologii.
Pasivní antivibrační zařízení od K&S advanced systems nastavitelné pro zatížení
15-75 kg.

122 460

148 176,60

58 600

70 906,00

SOTO 75
LFM P75

Police pro umístění PC nebo jiných zařízení, přemístitelná vpravo nebo vlevo
zespodu stolu dle přání uživatele.

1 480

1 790,80

LFM K75

Zásuvka pro umístění klávesnice, myši , poznámek anebo jiných ovládacích
zařízení umístění na pravé či levé straně dle přání zadavatele

3 250

3 932,50

LFM AC2

Provedení plochy stolu v nerez oceli místo lamina

6 900

8 349,00

940

1 137,40

1 900

2 299,00

Jiná RAL barva než standartní bílá RAL9010 či světle šedá
Rozšíření o každých 10cm délky nebo šířky nad rozměry 120 x 90 x 80
Instalace stolu a doprava na území ČR a SR je zahrnuta v ceně
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OPTIONS TO DECIDE
1) stainless steel or laminated surface of the table desk?
in all versions the plate under the microscope is made from the stainless steelas it has a function
purpose. However the left and right fix desk of the table can have a different surface. See
difference on the pictures below:

The left side keyboard shelf and only the AV island plate
made of stainless steel

The right sidekeyboard shelf and desks made from stainless steel

2) pull out or swing out shelf for the keyboard? Left or Right?
The optional Keyboard shelf can be located on the right or the left side of the table. It can be pull
out version or very convenient but more expensive swing out mechanism. See pic. below:

pull out keyboard shelfhere on the left side

the right side located shelf first pull out and then turn round

3) PC shlef vertical or horizontal? Left or Right?
The optional PC shelf can be located on the right or the left side of the table. It can be optionaly
vertical or a horizontal shelf
4) The AV devcie can be pasive SOTO75 or active ARIS75.
he active needs a power supply and is only during installation PC adjusted. After adjustment does
not require PC connection any more.

PC shelf , vertical version on the right side

Front side detail view

Microscope hight adjustment screws from the bottom, keaboard swing out shelf on teh right and PC Horizontal shelf on the right.

The adjustment process of the ARIS electronic AV device. Currently monitirong of thevibrations.

Fully equiped all Stainless steel desks and swing out keyboard shelf version of LFM75 AV table

AV technology built into the table of the laminar hood - another possible solution…

