
DYGESTORIUM
Przeznaczone do wykonywania 
doświadczeń z przedmiotów chemia 
i fizyka. Całkowity wymiar dygestorium 
1260 x 710 x 2330 mm.
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Wiosenne 
nowości 
w CEZAS Białystok

www.cezas.pl   cezas@cezas.pl

 4.233,00 zł 

Część dolna to dwie odrębne szafki z drzwiami 
zamykane na zamek. W jednej z szafek znajduje się 
syfon z odprowadzeniem wody, doprowadzenie 
wody oraz doprowadzenie gazu.  
Druga część jest przegrodzona półką. Dolna część 
zawiera również dwa gniazda 230V oraz włącznik 
wentylatora i oświetlenia. Kabina manipulacyjna 
oszklona z trzech stron. Przednia szyba hartowana, 
podnoszona na systemie przeciwwag. Blat i plecy 
komory manipulacyjnej wykonany z polipropylenu 
pp-h, w blacie zlew polipropylenowy o wymiarach 

300x150, bateria oraz zawór gazowy.  
Komora wyposażona w system wentylacji górny 
i dolny (gazy ciężkie) z wentylatorem oraz oświetlona 
dwiema lampkami LED.  
Wymiar blatu komory manipulacyjnej to 1220x510.



W latach 2019-2023 we 
wszystkich województwach 
realizowany będzie program 
„Posiłek w szkole i w domu”, 
na który zostanie przeznaczone 
2,75 mld zł, z budżetu państwa.
Skorzysta z niego 2 478 gmin 
i prawie 1,2 mln osób.

POSIŁEK  
W SZKOLE

156,60 zł

68,80 zł

Wsparcie finansowe będzie
udzielane organom prowadzącym 
publiczne szkoły podstawowe, 
w tym szkoły zorganizowane 
w zespołach szkół, specjalnych 
ośrodkach szkolno-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, a także 
publiczne szkoły artystyczne 
realizujące kształcenie ogólne 
w zakresie szkoły podstawowej.  

Z tych środków będzie można np. 
doposażyć i poprawić standard 
funkcjonujących stołówek 
lub zaadaptować inne  
pomieszczenie na jadalnię.

Stół KUBA do jadalni

Krzesło do jadalni

+
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Stół KUBA do jadalni 

z blatem o wymiarze 800x800 
mogący znaleźć zastosowanie 
w stołówkach, jadalniach lub 
świetlicach szkolnych.

Konstrukcja stołu: postawa stołu 
rura 20x40 mm nogi rura kwadratowa 
30x30 mm lub rura okrągła Ø 32 mm.
Istnieje możliwość zamówienia na 
regulowanych stopkach.

Stół może być w różnych konfiguracjach:

Możliwość wykonania blatu z:

• Płyty HPL 25mm z okleiną wodoodporną kolor szary lub buk. 
• Płyty laminowanej 25 mm kolor buk.
• Płyty laminowanej 18 mm kolor buk.

 156,60 zł

Krzesło do jadalni
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PZS „CEZAS” sp. z o.o.
al. Solidarności 15 
15 - 751 Białystok

tel.: 85 66 28 920
fax.: 85 66 28 923 
cezas@cezas.pl 

Taboret do pracowni OK12 
Siedzisko wykonane 
z polakierowanej sklejki liściastej 
o grubości 20 mm

Taboret regulowany OK 13 
Siedzisko wykonane 
z polakierowanej sklejki liściastej 
o grubości 20 mm

 76,20 zł

 111,10 zł
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