Ízelítő akciós kínálatunkból, további termékek kémia kategóriában az alábbi linken érhetők el:
https://almus.hu/shop/product/list?category_group_id=1&last_category_id=1155
Ízelítő akciós kínálatunkból, további termékek laboreszköz kategóriában az alábbi linken érhetők el:
https://almus.hu/shop/product/list?category_group_id=1&last_category_id=1127
Kérje több, mint 600 oldalas természettudományos katalógusunkat az innen letölthető kérdőívünk
kitöltésével és visszaküldésével!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Atompálya
modellkészlet

14 db modell:
- 1s, 2s, 2p (3db)
- 3d pályamodell (5 db)
- 2s-2p pályák egy modellen
- s-p, s-p2, s-p3 pályamodellek
Magyar nyelvű útmutató tartozik hozzá.

Molekulaformák vegyértékelektronpár
taszítási elmélet

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár
10 850

9 765

A következő 8 molekula modelljét tartalmazza: HCl, BeCl2,
H2O, BH3, NH3, CH4, PCl5, SF6.
Magyar nyelvű útmutató tartozik hozzá.

7 460

6 714

Szervetlen /
szerveskémiai
molekulamodell-készlet
(tanulói)

A készlet tartalma:
- 52 atom: 14 hidrogén, 6 szén, 7 oxigén, 6 halogén, 3
nitrogén, 2 kén, 2 foszfor, 8 fém, 1 boron, 3 pályamodell
(sp3, dsp3, d2sp3)
- 37 különféle kötés
- műanyag doboz a tároláshoz
- magyar nyelvű útmutató

7 480

6 732

Szerveskémiai tanulói
alap molekulamodellkészlet

A készlet tartalma:
- 48 atom: 20 hidrogén, 12 szén, 7 oxigén, 6 halogén, 2
nitrogén, 1 kén
- 62 különféle kötés
- műanyag doboz a tároláshoz
- magyar nyelvű útmutató

7 390

6 651

Szerves molekulák
pályamodell-készlete

4 molekula modellje: benzol, etán, etén, etilén.
Tartalma:
12 szén- és 18 hidrogén atom,
9 szén-szén (ovális) szigma-kötés,
18 szén-hidrogén ("körte" formájú) szigma kötés,
9 pi kötés (21 rózsaszín és 21 lila alkatrész)
Magyar nyelvű útmutató tartozik hozzá.

13 980

12 582

Kép

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Hoffmann-féle vízbontó
készülék gumidugóba
ágyazott szén
elektródokkal, komplett

A készülék három, egymással kapcsolatban álló
üvegcsőből áll, amely fém tartóállványra van rögzítve. A két
külső üvegcső ml beosztással és zárócsappal van ellátva.
Az üvegcsövek beosztásain jól leolvasható a keletkezett
hidrogén és oxigén aránya. A csapok megnyitásával a
felfogott gázok reakciói vizsgálhatók. A komplett
összeállítás szén elektródokkal kerül szállításra. Teljes
magasság: 70 cm.

27 210

24 489

Mágneses keverő, 400
°C-ig fűthető,
hőmérővel és
keverőmágnessel,
digitális

Max. keverhető mennyiség: 2 liter
Lap mérete: 135 mm x 135 mm
Keverési sebesség: 0-1250 ford./perc
Hőmérséklet tartomány: max. 400 °C
Hőmérséklet pontossága: 100 °C alatt +/- 1 °C,
100 °C fölött +/- 3 °C
Működési idő beállítása: 0-999 perc
Méret: 230x180x120 mm
Tömeg: 2,2 kg

75 620

68 058

Bunsenégőfej
foglalattal, gázáram és
levegő
(lánghőmérséklet)
szabályzóval + labor
butángázpalack

Egy gázpalack által biztosított használati időtartam: teljes
láng mellett kb. 3 óra
A gázláng hőmérséklete: max. 1500 °C
Teljes magasság (palackkal együtt): 160 mm
1 db 210 g/400 ml-es bután gázpalackkal kerül szállításra.
Ennek kifogyása esetén tartalék gázpalack külön is
rendelhető a 61198-as cikkszámon.

10 470

9 423

2 520

2 268

10 990

9 891

Laboratóriumi
A 61192-es induló összeállítás palackjának kifogyása
butángázpalack, 210 g esetén pótlásként rendelhető (a palack nem újratölthető). A
(400 ml)
beépített biztonsági szelep bármikor lehetővé teszi az égő
és a palack külön történő tárolását, hiszen használat után
(még feltöltött állapotban) a palack szelepe automatikusan,
szivárgásmentesen lezár az égőről történő lecsavarást
követően.

Elektronikus
labormérleg, 300 g /
0,01 g (2 db AA
elemmel működik)

Digitális mérleg tára funkcióval
Mérési tartomány: 0 - 300 g
Felbontás: 0,01 g
Műanyag huzatvédő búrával és 2 db AA elemmel szállítva

Kép

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár

Borszeszégő üveg,
komplett 100 ml:
tartállyal, foglalattal,
kanóccal és kupakkal

650

585

Drótháló hőterelő
betéttel 160x160 mm

510

459

1 050

945

100 ml-es magas
főzőpohár kiöntővel,
beosztással

400

360

100 ml-es szűknyakú
Erlenmeyer lombik

550

495

Keverő üvegbot 6x200
mm

590

531

100 ml-es spritzflakon
csavaros kupakkal

350

315

100 ml-es mérőhenger
üvegtalppal

Kép

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

Név

Műszaki paraméterek, leírás

Vegyszerkanál
spatulával,
rozsdamentes, 150 mm

Utólagos
Utólagos
átutalásos
átutalásos
akciós
nettó listaár
nettó ár
710

639

3 010

2 709

230

207

Dörzsmozsár (dörzstál)
dörzstörővel, 100 mm
átmérő

980

882

Szűrőpapír, kerek, 125
mm átmérő, 100 db

750

675

Kémcsőfogó facsipesz

260

234

170 760

153 684

Króm-nikkel
lángfestő/lángteszt tű

Laboratóriumi fém
csipesz lekerekített
véggel, 120 mm

Általános
természettudományi
kísérleti készlet

rozsdamentes acél

A készlet általános iskolák részére ajánlott a
természettudományok alapjainak oktatásához: kisméretű,
hordozható szemléltetőeszköz-gyűjtemény.

Kép

A műanyag bőröndben elhelyezett, kis súlyú készlet
könnyen szállítható, és így bármelyik tanteremben
felhasználható kísérletek végzésére.
Különleges értéke, hogy könnyen kezelhető. Jól
megtervezett, egyszerű és áttekinthető kísérleti
összeállításokat tesz lehetővé. Tartós műanyagból készül
minden alkatrész.
A készlet anyaga 1 munkacsoport részére, vagy tanári
demonstrációhoz elegendő.
A 106 különböző alkotórészből a következő témakörök
oktatásánál állíthatunk össze kísérleteket:
Levegő
Mérlegek és egyensúly
Biológia
Kémia
Elektromos áramkörök
Hő és hőmérő
Fény és árnyék
Mágnes és iránytű
Hang és hangszín
Víztisztítás
Időjárás
Részletes magyar nyelvű tanári kézikönyv is tartozik a
készlethez a kísérletek leírásával, és általános
információkkal a készlet által szemléltethető valamennyi
témakörhöz kapcsolódóan. Képes összeszerelési útmutatók
(az adott kísérlethez felhasználandó alkatrészek
illusztrációjával) könnyítik meg a készlettel végzett munkát.

Az akciós árak 2019. 12. 05-ig beérkezett megrendelések esetén érvényesek! A táblázat az utólagos átutalásra vonatkozó nettó egységárakat
tartalmazza, a 27%-os áfát nem. Visszaigazolás és számla vagy proforma számla alapján történő előre átutalás esetén további fizetési
kedvezményt biztosítunk.
Kérje konkrét ajánlatunkat a számlázási- és szállítási cím, valamint a pontos mennyiségek és a fizetési mód megadásával!

