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Detail 
and Quality
Quality-based, reliable and aǏ ordable laboratory doesn’t need to be a fi ction!

Our long-term practice in the fi eld of development of laboratory technologies and 
interior solutions along with complete designing activities, delivery and assembly will 
persuade you of it.
We produce, supply and install laboratory furniture and fume cupboards in compliance 
with valid European standards and rigorous safety standards. 

This is the MERCI® laboratory.

Részletek 
és minɊség
A minɊségen alapuló, megbízható és megfi zethetɊ laboratórium nem kell, hogy álom 
legyen! 

A mi hosszú távú gyakorlatunk a laboratóriumi technológia és belsɊ megoldások 
kifejlesztése területén együtt a teljes tervezéssel, szállítással és összeszereléssel meg 
fogja gyɊzni Önt. Mi laboratóriumi bútorokat és elszívó fülkéket gyártunk, szállítunk 
és szerelünk össze az érvényben lévɊ európai elɊírásoknak és szigorú biztonsági 
elɊírásoknak megfelelɊen.

Ez a MERCI® laboratórium.

DETAIL AND QUALITY
RÉSZLETEK ÉS MINãSÉG
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ABOUT THE COMPANY

CÉGÜNKRáL

Traditional manufacturer 
of laboratory furniture

A laboratóriumi bútorok 
tardícionális gyártója



ABOUT THE COMPANY
CÉGÜNKRãL

1992

ÓTA

SINCE

Who we are
The MERCI, s.r.o. company is a traditional Czech manufacturer of 
laboratory furniture and fume cupboards, operating in the market 
since 1992. The backbone of the MERCI manufacturing portfolio 
is metal laboratory fume cupboards with microprocessor control, 
metal service cells and a wide range of laboratory furniture made 
of laminated chipboard or high-pressure laminate (HPL). 

The whole production range is certifi ed according to European 
standards and testes by an accredited, state-owned testing labo-
ratory. Manufacturing and business background of the company 
consists of the manufacturing and logistics premises situated in 
Brno (Czech Republic). Modern manufacturing equipment meets 
all quality and safety requirements. The target population of our 
customers includes a broad range of market segments in the 
fi elds of science, research, health care, chemical industry 
and quality control.

To the fundamental company values of 
MERCI,ˎs.r.o. belong a satisfi ed customer, qualifi ed 
business and manufacturing team, high quality, 
operation safety of products and not least, 
comprehensive approach to the resolved issue.

Kik vagyunk?
A MERCI s.r.o. egy tradícionális, laboratóriumi bútorokat 
és elszívó fülkéket gyártó cseh vállalat, amely 1992. óta 
van jelen a piacon. A MERCI termék portfolió gerincét a 
mikroprocesszor-vezérelt fém laboratóriumi elszívó fülkék, 
aˎfém szervíz fülkék és a laminált vagy nagy nyomáson 
laminált faforgácslapokból (HPL) összeszerelt laboratóriumi 
bútorok adják.

A teljes termékskála az európai standardoknak megfelelɊen 
lett tanúsítva és akkreditált, állami tulajdonú laboratóriumban 
lett tesztelve. A vállalat gyártói és üzleti háttere a Brünnben 
(Cseh Köztársaság) lévɊ gyártó és logisztikai épületekben 
helyezkedik el. A modern gyártósorok kielégítik a minɊségi 
és biztonsági követelményeket. VevɊi célközönségünk széles 

piaci szegmensekbɊl kerül ki: kutatás, egészségügy, 
vegyipar és minɊségellenɊrzés.

A MERCI s.r.o. cég alapvetɊ vállalati értékei közé 
tartozik a megelégedett vevɊkör, minɊsített 
üzleti és gyártói munkatársak, a magas minɊségˉ, 

biztonságosan kezelhetɊ termékek és nem 
utolsósorban a problémák átfogó megközelítése.
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REFERENCES

REFERENCIÁK

We are operating around the world 

A világ minden részére szállítunk



REFERENCES
REFERENCIÁK
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Laboratories MERCI® are beautiful 
from outside and clever inside

A MERCI® laboratóriumai gyönyörˉek 
kívülrɊl és okosak belülrɊl nézve

REFERENCES

REFERENCIÁK



REFERENCES
REFERENCIÁK

From our references
1  CEITEC – Central European Institute of Technology, Brno
2  Moravian Science Centre, Brno
3  University Campus at Bohunice - Masaryk University, Brno
4  Technology Transfer Centre, Jihlava 
5  Institute of Scientifi c Instruments of the CAS, Brno
6  Institute of Molecular and Translational Medicine, Olomouc 

Referencia példák
1  CEITEC, Központi Európai Technológiai Intézet, Brno
2  Morva Kutató Központ, Brno
3  Masaryk Egyetem, Bohunice Egyetemi Kar
4  Technológiai Transzfer Központ, Jihlava
5  CAS Kutatási Mˉszerek Intézete, Brno
6  Molekuláris és Transzlációs Medicina Intézet, Olomouc

1

2 3

4 5 6
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Laboratories MERCI® are beautiful 
from outside and clever inside

A MERCI® laboratóriumai gyönyörˉek 
kívülrɊl és okosak belülrɊl nézve



REFERENCES
REFERENCIÁK

1

2 3

4 5 6

From our references
1  CEITEC – Central European Institute of Technology, Brno 
2  Brno University of Technology – Faculty of Chemistry 
3  Tomas Bata University in Zlín – Faculty of Technology 
4  4Medical Innovations Biotech Park, Ostrava 
5  Tomas Bata University in Zlín – Faculty of Technology
6  Cayman Pharma s.r.o. Neratovice

Referencia példák
1  CEITEC, Központi Európai Technológiai Intézet, Brno
2  Mˉszaki Egyetem, Brno - Vegyész Kar
3  Tomas Bata Egyetem, Zlin - Mˉszaki Kar
4  4Medical Innovációs Biotechnológiai Park, Ostrava
5  Tomas Bata Egyetem, Zlin - Mˉszaki Kar
6  Cayman Pharma s.r.o. Neratovice
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THE ENVIRONMENT

A KÖRNYEZET

We think not only about your health 
and comfort but also about operating 

costs and the environment 

Nem csak az egészségére és 
aˎkényelmére vagyunk fi gyelemmel, 

hanem a mˉködési költségekre és 
aˎkörnyezetre is



 THE ENVIRONMENT
A KÖRNYEZET

In compliance with 
the nature and your 
budget
We keep on developing novel and more economical 
technologies with the aim to reduce energy exigency of 
operation and impact on the environment.

In the production we follow the principles of good 
manufacturing practice and the environmental 
strategy in accordance with ISO 14001.

All materials we use in the production 
are fully recyclable.

Összhangban a 
környezettel és a 
költségvetéssel
Folyamatosan fejlesztünk újabb és egyre gazdaságosabb 
technológiákat a mˉködési energia felhasználás és a környezeti 

hatás csökkentése érdekében.

A gyártás során a GMP elveit követjük és az ISO 14001 
szerinti környezeti stratégiát.

Az általunk gyártás során használt összes anyag 
újra felhasználható.

The company is the holder 
ofˎthe ISO 14001 certifi cation

Cégünk ISO 14001 
minɊsítéssel rendelkezik

Our products hold the certifi cate 
Ecology-Friendly Product 

Termékeink Környezetbarát 
Termék minɊsítéssel rendelkeznek

KÖ
RNYEZETBARÁT

ECO FRIENDLY

15
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ECONOMY

GAZDASÁG

Not even one m3 is exhausted 
by our fume cupboards needlessly 

A mi elszívó fülkéink 1 köbméternyi 
felesleges levegɊt sem fújnak ki



ECONOMY
GAZDASÁG

Long-term operation 
eǏ ectiveness 
Our priority is long-term saving of operating costs and 
thus the lowest possible impact on the environment. 

By regulating the exhaust from fume cupboards and 
by providing information for regulation of air supply to 
aˎworkplace, the intelligent control of laboratory based 
onˎmonitoring of operation in it can considerably reduce the 
exhausted and supplied volume of air from/to the workplace. 

Thus our laboratories reduce operating costs of ensuring of 
the optimum environment in your workplace – heating, air-
conditioning. 

A hosszú távú 
mˉködés 
hatásossága
Számunkra elsɊdlegesen fontos a mˉködési költségek 
hosszú távon történɊ csökkentése és így a lehetɊ 
legkisebb környezeti kitettség elérése.

Az elszívó fülkéink által keringetett levegɊ térfogata 
jelentɊsen csökkenthetɊ a laboratórium mˉködésének 
fi gyelésén alapuló intelligens kontrollal.

Így a laboratórium mˉködési költsége csökken az optimális 
munkakörnyezet biztosításával – fˉtés, légkondícionáló 
használata.

Intelligent monitoring of operation and automatic regulation of air supply 

A mˉködés intelligens fi gyelése és a befújt levegɊ automatikus szabályozása

17

WWW.MERCILAB.COM
WWW.MERCI.CZ



COMPLETE SOLUTION 

TELJES MEGOLDÁS

From an idea to your 
maximum contentment

Az elképzeléstɊl a maximális 
elégedettségig



COMPLETE SOLUTION
TELJES MEGOLDÁS

Manufacturing
Gyártás 

Laboratory 
as it should be

Ideális 
laboratórium 

Assembly and installation
Összeszerelés és beállítás 

Commissioning 
and training
Beüzemelés 
és betanítás 

Service
Szervíz

Idea
Elképzelés

Project
Projekt

Budget
Költségvetés

From A to Z 
The company MERCI, s.r.o. provides a complete solution 
toˎthe user requirements from an idea of proposition 
of laboratory interiors through processing of a project, 
manufacturing of the required elements, assembly 
and commissioning of them, to the routine operational 
maintenance and specifi ed service. 

A-tól Z-ig
A MERCI s.r.o. cég teljes megoldást kínál a felhasználó 
igényeihez igazodva a laboratórium berendezésének 
ötletétɊl a projekt lezártáig, a kért elemek legyártásán, 
összeszerelésén és beüzemelésén keresztül, a rutin mˉködés 
fenntartásáig és meghatározott szervízig.

19

WWW.MERCILAB.COM
WWW.MERCI.CZ



SAFETY

BIZTONSÁG

Safety fi rst

A biztonság az elsɊ



LABORATORY FURNITURE MERCI® > SAFETY
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > BIZTONSÁG

Safe laboratory 
is a must
Your work is not easy and it is not safe at all.
Let us help you with creating of safe working environment 
for your health and higher working performance without 
fears and with confi dence.

Our laboratories are tested not only according to valid 
standards but also in thousands of realizations, and 
therefore you can be sure that our laboratory will you 
notˎdisappoint.

A biztonságos 
laboratórium 
követelmény
Az Ön munkája nem könnyˉ, és egyátalán nem biztonságos.
Engedje, hogy segítsünk Önnek biztonságos munkakörnyezetet építeni 
az Ön egészsége és magasabb színvonalú munkája érdekében félelmek 
nélkül, bizalommal.
A laboratóriumaink nem csak az érvényes standardok szerint lettek 
tesztelve, hanem számtalan gyakorlati megvalósulás által is, és így 
biztos lehet abban, hogy nem fog csalódni az általunk berendezett 
laboratóriumban.

21
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CERTIFICATION

TANÚSÍTVÁNYOK

You can sleep peacefully; we got your back

Nyugodtan alhat: mi vigyázunk Önre



LABORATORY FURNITURE MERCI® > CERTIFICATION
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > TANÚSÍTVÁNYOK

Just in compliance 
with rules
Certifi cation is an integral part of our fi eld and we defi nitely 
do not underestimate it. We are certifi ed according to 
the requirements of ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
standards. Our products are certifi ed according to the valid 
international regulations and standards.

Quality and functionality of our products is tested by 
internationally accredited testing laboratories.

Szabályoknak való 
megfelelés
A tanúsítványok a területünk integrált része, és ezért nem 
becsüljük alá azokat. Megfelelünk az ISO 9001, ISO 14001 
és OHSAS 18001 standardoknak. Termékeink az érvényes 
nemzetközi elɊírások és standardok szerint vannak tanúsítva.

Termékeink minɊségét és funkcionalitását nemzetközileg 
akkreditált teszt laboratóriumok vizsgálják.

Marking of Czech Quality ....

Cseh minɊség

Documenting of product 
marking with the CE mark 
for laboratory tables and 
fume cupboards 

CE minɊsítésˉ laboratóriumi 
bútorok és fülkék

Our laboratory furniture and 
fume cupboards meet the 
European standards 

Laboratóriumi bútoraink 
és fülkéink megfelelnek az 
európai standardoknak

EN 14056 EN 14175

EN 13150 EN 14727
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ERGONOMICS

ERGONÓMIA

With us you will not twist oǏ  your head

Velünk nem fog lecsavarodni 
a feje a kereséstɊl



LABORATORY FURNITURE MERCI® > ERGONOMICS
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > ERGONÓMIA

It can be also easy
Why to needlessly add one’s work? Not even one 
unnecessary extra movement. You will simply fall in love with 
our innovative solution and a functional design elaborated 
to the smallest detail, and you will be glad, to come back into 
our laboratory. Ergonomic and intuitive controls make your 
long-term work easier.

Our mission is to project and produce laboratory 
interiors which are user-friendly.

Könnyˉ is lehet
Miért dolgozna feleslegesen? Nincs szükség egyetlen 
felesleges mozdulatra sem. Egyszerˉen beleszeret az 
innovatív megoldásainkba és funkcionális tervezésünkbe, 
melyet a részletekig kidolgoztunk, és boldog lesz, 
hogy visszatérhet az általunk berendezett laborba. Az 
ergonómikus és intuitív kialakítás könnyebbé teszi az Ön 
hosszú távú munkáját.

Célunk a felhasználóbarát laborberendezések tervezése 
és megépítése.

25
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RESEARCH AND 
DEVELOPMENT

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Development and innovation 
mean a continuous processes to us

A kutatás és innováció folymatos 
fejlɊdést jelent számunkra



LABORATORY FURNITURE MERCI® > RESEARCH AND DEVELOPMENT
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Ever better 
products
For 20 years we have been growing and our products have 
been growing with us, and this is only possible thanks to 
permanent development, cared oǏ  by our research teams. 
Knowledge, experience and creativity are not strange to 
us, and therefore we are able to withstand the pressure of 
development of construction technologies. We are pushed 
forward by the newest trends and in particular your - our 
customers’ - wishes. 

Még jobb 
termékek
20 éven át növekszünk és termékeink is folyamatosan 
növekednek velünk. Ez csak a folyamatos fejlesztésnek 
köszönhetɊ, melyet a kutatói csapatunk végez.
Tudás, gyakorlat és kreativitás nem idegen számunkra, ezért 
nem gyakorol ránk nyomást a konstrukciós technológiákban 
végbemenɊ fejlɊdés. A legújabb irányzatok vezérelnek 
minket, és különösen a vevɊink igényei.
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PRODUCTION

GYÁRTÁS

Design and quality

Tervezés és minɊség



LABORATORY FURNITURE MERCI® > PRODUCTION
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > GYÁRTÁS

Modern production
Since 1992 we have been manufacturing fi rst-class 
laboratory furniture. To produce it we use high-quality 
resistant materials, resisting operation in laboratories of 
various specializations. Also thanks to a broad range of 
types of worktops, the furniture can resist even the most 
aggressive substances. Modern manufacturing technology 
guarantees long durability of our products.
We respond to the ever increasing requirements for quality 
and precision by investing in technological elements and 
equipment.

Modern gyártás
1992-óta készítünk elsɊ osztályú laboratóriumi bútorokat. 
Ehhez magas minɊségˉ ellenálló anyagokat használunk 
fel, melyek a laboratóriumi körülményekre lettek 
kialakítva. A felületek sokféleségének köszönhetɊen akár 
a legagresszívebb anyagoknak is ellenállnak. A modern 
elɊállítási technikával a bútoraink hosszú ellenállóképességét 
garantáljuk.
Választ adunk a növekvɊ elvárásokra a minɊség és precizitás 
területén a technológiai elemek és gyártósorok folyamatos 
fejlesztésével.
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ASSEMBLY

ÖSSZESZERELÉS

Assembly as a guarantee of quality

Összeszerelés, a minɊség garanciája



LABORATORY FURNITURE MERCI® > ASSEMBLY
LABORATÓRIUMI BÚTOROK MERCI® > ÖSSZESZERELÉS

Perfect assembling 
of your laboratory
Assembly is one of the fi nal steps of realization and thus it is 
fundamental for the resulting quality. Professionalism and 
experience of our assembly teams guarantee the top quality result 
of realization. Nobody knows our products better than we do, and 
therefore our assembly teams will easily vitalize each furniture 
element of the laboratory, including integrated technologies.

Laboratories MERCI® guarantee easy access to media 
distributions thanks to the central system of connecting of the 
distributions in assemblies and detail drawing documentation 
of connecting points. Well performed assembly work is 
guaranteed by fi nal revision testing.

Az Ön laboratóri-
umának tökéletes 
összeszerelése
Az összeszerelés a megvalósulás egyik utolsó lépése, és így 
alapvetɊ a minɊség tekintetében. A szerelɊink professziona-
lizmusa és gyakorlata garantálja a legmagasabb minɊségˉ 
eredményt. Nálunk senki nem ismeri jobban a termékeinket, 
ezért szerelɊink könnyen életre keltik a laboratóriumi búto-
rok elemeit a beépített technológiával együtt.

A MERCI® laboratóriumok a központi elosztó rendszernek 
és a részletes rajz dokumentációnak köszönhetɊen könnyˉ 
hozzáférést biztosítanak a csatlakozókhoz. A hibátlan 
összeszerelést a végsɊ ellenɊrzés és tesztelés biztosítja.

Quality
GA

RANCIA

GUARANT
EE
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Complete access and knowledge

Teljeskörˉ hozzáférés és tudás





Fume cupboards Elszívó fülkék 

Service cells Szervíz fülkék 

Laboratory furniture Laboratóriumi bútorok 

Special furniture Speciális bútorok 

Accessories KiegészítɊk

LABORATORY FURNITURE MERCI®

MERCI® LABORATÓRIUMI BÚTOROK

WWW.MERCILAB.COM
WWW.MERCI.CZ

34
LABORATORY FURNITURE MERCI®

MERCI® LABORATÓRIUMI BÚTOROK



We have solution 
to your whole laboratory 
Laboratory furniture MERCI® is oǏ ered in three basic lines, according to the customer’s 
requirements and possibilities with a wide range of optional accessories. 

Single components of all model lines enable complete equipment of laboratory 
interiors of high quality, using the optimum types of materials. The used components 
and materials diǏ er in price and capacity of meeting the user’s individual idea of 
utilization of interior.

Megoldást kínálunk Önnek 
aˎteljes laboratóriumhoz
A MERCI® laboratóriumi bútorok három alapkiépítést kínálnak a vevɊk igényei és 
lehetɊségei szerint a választható kiegészítɊkkel együtt.

Az összes modell típus mindegyik eleme alkalmas a laboratóriumok magas minɊségˉ 
berendezésére az optimális anyagok felhasználásával. A felhasznált elemek és anyagok 
különböznek árban és a laborbelsɊre vonatkozó vevɊi elképzelések kiszolgálásában.

35
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WHY THE MERCI® LABORATORY

MIÉRT A MERCI® LABORATÓRIUMOK?

The basic philosophy in designing of laboratory interiors is the emphasis on 
operational resistance of all used elements which form the functional backbone 
of laboratory interior. For that reason we have opted for steel sheet with 
surface fi nishing as the key material for laboratories MERCI®.

For other components of the laboratory interior we use elements made of laminated 
chipboards, HPL and steel-section structures. 
The basic material of laboratory fume cupboards and service cells is steel sheet provided 
with protective coating preventing corrosion and mechanical damage. Aesthetically 
and in light of design the fume cupboards MERCI® are fi nalized with electrostatically 
applied epoxy powder coating. The base of high fl exibility of our products is the use 
ofˎa fl exible cassette system, to fi t and control the media distribution easy. Theˎsystem 
enables extend or reduce the number of media outlets without any extensive 
interventions. Laboratory furniture MERCI® oǏ ers a wide palette of colours for single 
elements of interior equipment for your easier orientation in laboratory, in compliance 
with the company standards or merely for aesthetic reasons. Laboratory MERCI® can 
be completed with aˎbroad range of accessories from specialized manufactures so that 
it fully meets the idea and requirements of comfortable working. Thus the equipment 
can be completed with special cabinets, instruments, stainless-steel furniture, sitting 
furniture and rack systems according to the particular needs.
We project the optimum work methodologies for technological equipment, plans of 
regular maintenance of equipment and preventive safety precautions.

A laboratóriumi berendezések tervezése során az alapvetɊ fi lozófi ánk 
a hangsúlyt a mindennapi használatnak való ellenállásra helyezi, így a 
laboratórium funkcionális gerincét alkotja. Ezért döntöttünk az acél lapok 
mellett a felületek burkolásánál, ami a MERCI® laborok kulcs anyaga.

A berendezések más elemeihez laminált faforgácslapokat, HPL és acél szerkezeti 
elemeket használunk.
A laboratóriumi elszívó fülkék és tároló szekrények alapanyaga acéllemez, mely 
védɊréteggel van bevonva a korrózió és mechanikai sérülések ellen. Esztétikai és 
tervezési meggondolások miatt a MERCI® elszívófülkéket elektrosztatikus módon 
felvitt epoxi porral vonjuk be. Termékeink alapvetɊen nagyfokú fl exibilitását a fl exibilis 
kazetta rendszer adja, így könnyen összeilleszthetɊk és ellenɊrizhetɊk az elemek. 
Aˎrendszer lehetɊséget biztosít az elemek számának növelésére vagy csökkentésére 
nagyobb beavatkozás nélkül. A MERCI® laboratórium a kiegészítɊk széles választékával 
tehetɊ teljessé, melyek az erre specializálódott gyártóktól származnak, így teljes 
egészében kielégíti a kényelmes munka iránti elképzeléseket és követelményeket. 
A felszerelés kiegészíthetɊ speciális szekrényekkel, készülékekkel, rozsdamentes 
bútorokkal, székekkel és tároló rendszerekkel az egyedi igényeknek megfelelɊen.
Mi kidolgozzuk a technológiai berendezések optimális munka módszertanát, 
megtervezzük a berendezések rendszeres karbantartását és a megelɊzɊ biztonsági 
óvintézkedéseket.

We attend 
to every detail

Minden részletre 
fi gyelünk
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AN OPTION OF EASY 
EXTENSION
The modular design of laboratory 
furniture MERCI® always enables easy 
and quick modifi cations of workplace 
according to the current user 
requirements.

LEHETãSÉG A KÖNNYĩ 
BãVÍTÉSRE
A MERCI® laborbútorok moduláris 
tervezése mindig könnyˉ és gyors 
változtatásokat tesznek lehetɊvé 
a munkaterületen az aktuális 
elvárásokhoz alkalmazkodva.

VARIETY OF COLOURS 
ATˎYOUR WISH
Laboratory MERCI® does not merely 
mean the laboratory furniture, fume 
cupboards and instrumentation. 
Aesthetic and design concept of interiors 
is also an integral part of it. We oǏ er you 
a colourful world.

KÍVÁNSÁG SZERINTI SZÍNEK
A MERCI® laboratórium nem csupán la-
boratóriumi bútorokat, elszívó fülkéket 
és készülékeket jelent. A berendezések 
esztétikai és tervezési elképzelései szin-
tén integrált részét képezik. Mi egy szí-
nekkel teli világot ajánlunk Önnek.

QUALITY MATERIALS
For each type of laboratory we always 
seek the optimum material solution which 
will guarantee the maximum fulfi lment of 
your expectations and full functionality. 
In production we use materials from the 
top world manufacturers of the relevant 
specializations.
 
MINãSÉGI ANYAGOK
Minden egyes labortípushoz megkeressük 
az optimális anyagokat, melyek garantál-
ják az Önök elképzeléseinek való maxi-
mális megfelelést, és a teljes funkcionali-
tást. A gyártás során a világ vezetɊ gyár-
tóitól származó, a vonatkozó elvárásoknak 
megfelelɊ anyagokat használjuk fel.

A WIDE CHOICE 
OF ACCESSORIES
You can personify the MERCI® laboratory 
according to your real requirements 
for interior solution via a wide choice 
of accessories from specialized 
manufacturers.

A KIEGÉSZÍTãK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA
Ön személyre szabhatja a MERCI® laborató-
riumot a berendezésekre vonatkozó valódi 
elképzelései alapján a rendelkezésre álló ki-
egészítɊk széles választékával, melyek erre 
specializálódott gyártóktól származnak.
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FUME CUPBOARDS MERCI®

MERCI® ELSZÍVÓ FÜLKÉK

Intelligent and safe

Intelligens és biztonságos





FUME CUPBOARDS MERCI®

MERCI® ELSZÍVÓ FÜLKÉK

We can oǏ er you the optimum fume 
cupboard for each type of work 

 
Minden munkához optimális 

elszívó fülkét tudunk ajánlani 

Laboratory fume cupboards MERCI® integrate all the latest elements of 
technological progress and thus they meet all regular European standards. 

Assortment of fume cupboards MERCI® includes from user-simple designs with 
mechanical sash window and manual control through electrically controlled fume 
cupboards to the so-called intelligent fume cupboards. The highest level of design of 
fume cupboards MERCI® communicates with regulation systems MaR of buildings. 
Aˎfume cupboard control unit in connection to a movement or position of the working 
sash window regulates dynamically the volume of exhausted and supplied air from and 
to the laboratory.

A MERCI laboratóriumi elszívó fülkék integrálják a technológiai fejlɊdés 
legújabb elemeit és így megfelelnek az összes európai standardnak.

A MERCI® elszívó fülkék választékában megtalálhatók a legegyszerˉbb tervezésˉ 
mechanikus tolóablakkal és manuális kontrollal felszerelt fülkék, valamint a teljesen 
elektronikusan vezérelt, és az úgynevezett intelligens fülkék is. A legmagasabb szintˉ 
MERCI® elszívó fülkék képesek kommunikálni az épületek MaR rendszerével is.
Az elszívó fülke szabályozó egysége a fülke ablakának mozgásával vagy helyzetével 
összefüggésben dinamikusan szabályozza az átáramoltatott levegɊ térfogatát 
mindkét irányban.

EN 14175
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FOR DIFFERENT ENVIRONMENTS
We make fume cupboards MERCI® based on your 
requirements not only for general use but also for 
increased resistance against acids and alkalis, solvents 
or high temperature. Improved utility properties of 
the inside space of fume cupboard can be achieved 
by an interior space lining made of resistant materials 
completed with a wide range of fume cupboard 
worktops. Fume cupboards MERCI® can be modifi ed 
for working in the environment with a risk of explosion 
according to ATEX 94/9/EC directive, or equipped with 
aˎspecial bottom exhaust for working with heavy gases.

KÜLÖNBÖZã KÖRNYEZETEKHEZ
A MERCI® elszívó fülkéket az Önök igényei szerint ala-
kítjuk ki, de nemcsak általános használatra, hanem akár 
megnövelt ellenállóképességgel savakhoz és lúgokhoz, 
oldatokhoz vagy magas hɊmérséklethez. Az elszívó fül-
kék belsɊ terének megnövelt ellenállóképességét a fel-
használt rezisztens tömítɊ anyagok és a munkafelületek 
széles választéka biztosítják. A MERCI elszívó fülkék rob-
banásveszélyes környezethez is kialakíthatók az ATEX 
94/9/EC direktívának megfelelɊen, vagy a levegɊnél ne-
hezebb gázok használata esetén speciális alsó elszívás-
sal is kérhetɊk.

CERTIFICATION
Fume cupboards MERCI® are certifi ed in 
compliance with EN 14175 according to valid 
EU legislation and they are provided with the 
CE mark. Fume cupboards MERCI® have a valid 
certifi cate documenting completed tests of 
intrinsic noise level in compliance with hygiene 
regulations.
Values of tests of releasing of hazardous 
substances from fume cupboards based on 
EN 14175 or pressure loss tests correspond to 
requirements specifi ed by the standard.

TANÚSÍTVÁNY
A MERCI® elszívó fülkék megfelelnek az EN 14175 
elɊírásnak az érvényben lévɊ EU törvénykezésnek 
megfelelɊen, és CE jelöléssel rendelkeznek. 
AˎMERCI® elszívó fülkék az elvégzett belsɊ zajszint 
tesztek érvényes tanúsítványával rendelkeznek, 
melyek megfelelnek a higiéniai szabályozásoknak.
Az EN 14175 elɊírásnak megfelelɊ veszélyes anyag 
kibocsátási tesztek értékei, vagy nyomásvesztési 
tesztek értékei megfelelnek a meghatározott 
standardnak.

2 455 mm

930 mm

1 200, 1 500, 1 800, 2 100 mm

BASIC PARAMETERS OF FUME CUPBOARDS MERCI®

Fume cupboard width 1 200, 1 500, 1 800 and 2 100 mm

Fume cupboard depth 930 mm

Fume cupboard height 2 455 mm

Worktop height 900 and 500 mm

Worktop - materials solid ceramic, glass, acid-resistant ceramic tiles, 
stainless steel AISI 316, high pressure laminate (HPL) 

Worktop - width 1 070, 1 370, 1 670, 1 970 mm

Types of interior space lining solid ceramic, glass, stainless steel AISI 316, 
polypropylene, high pressure laminate (HPL)

A MERCI® ELSZÍVÓ FÜLKÉK ALAP PARAMÉTEREI
Elszívó fülke szélessége 1 200, 1 500, 1 800 a 2 100 mm

Elszívó fülke mélysége 930 mm

Elszívó fülke magassága 2 455 mm

Munkafelület magassága 900 a 500 mm

Munkafelület anyaga 
Szilárd kerámia, üveg, saválló kerámia csempe, 
rozsdamentes acél AISI 316, magas nyomáson 
laminált lap (HPL)

Munkafelület szélessége 1 070, 1 370, 1 670, 1 970 mm

A belsɊ tömítések típusa
Szilárd kerámia, üveg, rozsdamentes acél AISI 
316, polipropilén, magas nyomáson laminált 
lap (HPL)

Choose the colour scheme 
of your fume cupboard form 
the full range of RAL colours.

Válassza ki a színsémát 
aˎleendɊ elszívó fülkéhez 
aˎteljes RAL színskálából.

Worktop height 900 mm
Munkafelület 900 mm-re a padló szintjétɊl

Worktop height 500 mm
Munkafelület 500 mm-re a padló szintjétɊl

900 mm

500 mm
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BASIC MATERIAL
The basic material of laboratory fume 
cupboards MERCI® is steel sheet 
provided with protective coating 
preventing corrosion and mechanical 
damage. Aesthetically and in light of 
design the fume cupboards MERCI® 
are fi nalized with electrostatically 
applied epoxy powder coating.

ALAPANYAG
A MERCI® elszívó fülkék alapanyaga 
acél lemez, melyet védɊréteggel 
vonnak be a korrózió vagy mechanikai 
sérülések ellen. Esztétikai és tervezési 
szempontból a MERCI® elszívó 
fülkéket elektrosztatikus módon 
felvitt epoxi porral fedjük le.

WORKTOP AND 
INTERIOR SPACE FOR ALL 
APPLICATIONS
A broad range of types of worktops 
such as solid ceramic, glass, acid-
resistant ceramic tiles, stainless 
steel AISI 316 or high pressure 
laminate (HPL) will not limit you 
at work. Interior space of fume 
cupboards MERCI® can be lined with 
ceramic, glass, stainless steel AISI 
316, polypropylene or high pressure 
laminate (HPL).

MUNKAFELSZÍN ÉS 
BELSã TÉR MINDEN 
ALKALMAZÁSHOZ
A munkafelszínek széles választéka 
nem fogja akadályozni az Ön munká-
ját: kerámia, üveg, sav- rezisztens ke-
rámia, rozsdamentes acél (AISI 316) 
vagy magas nyomáson laminált lap 
(HPL). A MERCI® elszívó fülkék belsɊ 
tere szigetelhetɊ kerámiával, üveggel, 
rozsdamentes acéllal (AISI 316), poli-
propilénnel vagy magas nyomáson la-
minált lappal (HPL).

WORKTOP 
AND INTERIOR SPACE
Fume cupboards MERCI® can be fi tted 
with valves with outlets of both liquid 
and gaseous media, including electric 
sockets of both 230 V and 400 V or 
data outlets. The fi ttings and safety or 
control valves are made in compliance 
with standards for laboratory use and 
of materials which present a higher 
level of resistance in contact with 
chemical substances.

MUNKAFELSZÍN 
ÉS BELSã TÉR
A MERCI® elszívó fülkékbe szelep 
kivezetések is telepíthetɊk mind 
folyadékok mind gázok számára, 
elektromos csatlakozók mind 
230V mind 400V feszültséggel, 
valamint adatátviteli csatlakozók. Az 
illesztések, biztonsági vagy vezérlɊ 
szelepek megfelelnek a laboratóriumi 
standardoknak és nagyobb kémiai 
ellenállóképességˉ anyagokból 
készülnek.

OPTIONAL FITTING 
WITH MEDIA
A number of options of fi tting 
with media will meet almost any 
requirement, and this can be change 
variably thanks to a fl exible service 
cassette system of the front side 
of fume cupboard. The same wide 
possibilities are provided in the case 
of constructional connecting of fume 
cupboards to media distributions 
inside the building.

LEHETãSÉG AZ 
ELLÁTÓRENDSZERHEZ 
VALÓ CSATLAKOZÁSRA
Számos lehetɊség van az 
ellátórendszerhez való csatlakozáshoz, 
ami szinte minden igényt kielégít. 
Ez az elszívó fülke elɊlapján lévɊ 
fl exibilis szervíz kazetta rendszernek 
köszönhetɊen igény szerint 
változtatható. Hasonlóan széles 
lehetɊség van az elszívó fülke 
épületen belüli csatlakoztatására.
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MODERN TECHNOLOGIES AND SAFETY
Laboratory fume cupboards MERCI® oǏ er you all the latest elements of 
technological progress. Thanks to it you can make your work pleasurable 
and easier and save your money and the environment at the same time.
Regulation, control and monitoring of operation statuses of fume cup-
boards MERCI® is ensured by a microprocessor control unit. Instructions 
from the control unit are transferred to internal systems of the fume 
cupboard such as ventilator, light, outlets, alarm and to the building 
management system (BMS) and measuring and regulation (MaR). Control 
units developed by MERCI, s.r.o. are equipped for your better safety also 
with above-the-standard functions such as emergency exhaust, automatic 
or manual disconnection of electric circuits of the fume cupboard (TOTAL 
STOP), and they are obligatorily equipped with continuous monitoring of 
the volume of exhausted air with audiovisual alarm.

MODERN TECHNOLÓGIA ÉS BIZTONSÁG
A MERCI® laboratóriumi elszívó fülkék a technológiai fejlɊdés legújabb eleme-
it kínálják Önnek. Ennek köszönhetɊen az Ön munkája élvezetesebb és köny-
nyebb lesz, és egyidɊben pénzt takarít meg és a környezetét is védi. A MERCI® 
elszívó fülkék mˉködési állapotának szabályozását, ellenɊrzését és fi gyelé-
sét a mikroprocesszoros vezérlɊ egység biztosítja. A vezérlɊ egység az elszí-
vó fülke belsɊ rendszerét irányítja: ventilátor, fény, kivezetések, riasztás, épü-
let felügyeleti rendszer (BMS), valamint mérɊ és szabályozó rendszer (MaR). 
A MERCI s.r.o. cég által kifejlesztett vezérlɊ egységeket építjük be a nagyobb 
biztonság érdekében. Ezt a célt szolgálják a standardon túlmutató funkciók, 
mint a vészhelyzeti szellɊztetés, az elektromos áramkörök automatikus vagy 
kézi lekapcsolása (TOTAL STOP), és a kötelezɊ módon felszerelt, folyamatosan 
mˉködɊ audiovizuális légáramlás fi gyelɊ és riasztó rendszer.

CONTROL
Electronically controlled fume 
cupboards MERCI® are equipped with 
an optoelectronic safety bar. 
In the case of special applications it is 
also possible to equip fume cupboards 
MERCI® with foot-controlled moving of 
the working sash window.

VEZÉRLÉS
A MERCI® elektronikusan vezérelt 
elszívó fülkéi optoelektronikus 
biztonsági egységgel vannak 
felszerelve. Speciális alkalmazások 
esetén lehetɊség van a MERCI® elszívó 
fülkék ablakának lábpedállal való 
mozgatására is.

FUME CUPBOARD ACCESSORIES
Fume cupboards can be equipped with 
supplementary accessories such as grids for 
apparatuses, grommets for cables or media 
in capillary distribution, handing holders of 
instruments and a receptacle for small accessories. 
In the case of applications which require cleaning 
of the exhausted air the fume cupboard can be 
equipped with an absorption gas washer or special 
adsorption fi lters. The space under the worktop 
can be equipped with special safety cabinets (with/
without exhaust) or sets of collecting vessels for 
various types of chemical or biological waste.

ELSZÍVÓ FÜLKE TARTOZÉKOK
Az elszívó fülkék kiegészítɊ tartozékokkal való fel-
szerelésére, úgymint állványzat készülékekhez, ká-
belekhez vagy más kapilláris vezetékekhez való fu-
ratok, karos tartók készülékekhez és kis tartozé-
kokhoz való gyˉjtɊedények. A kifújt levegɊ tisztí-
tását igénylɊ alkalmazások esetén az elszívó fülke 
felszerelhetɊ adszorbciós gázmosóval vagy speciá-
lis adszorbciós szˉrɊkkel. A munkaasztal alatti hely 
beépíthetɊ biztonsági szekrényekkel (elszívással 
vagy anélkül), vagy gyˉjtɊ edényekkel a különbözɊ 
kémiai vagy biológiai hulladékok számára.
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SERVICE CELLS MERCI®

MERCI® SZERVÍZ FÜLKÉK

Easy accessibility of control elements

A vezérlɊ elemek könnyˉ elérhetɊsége





SERVICE CELLS MERCI®

MERCI® SZERVÍZ FÜLKÉK

To have everything at hand 
is the basis of eǏ ective work

 
A hatékony munkavégzés 

alapja, hogy minden kézre essen

Service cells MERCI® are intended for distribution of both liquid and gaseous media, 
including electro-installations. Emphasis is put on user-handling of control elements 
and good accessibility of terminal elements. We oǏ er service cells MERCI® in a range of 
types and sizes, which enable fulfi lment of demands for equipment of both stable and 
variable laboratory. 

A MERCI szervíz fülkék mind folyadék, mind gáz bevezetésére, valamint elektromos 
csatlakozók kiépítésére alkalmasak. A hangsúlyt  a csatlakozók felhasználó általi 
kezelésére és a kivezetések könnyˉ elérhetɊségére helyezzük. Több típusú és méretˉ 
szervíz fülkét kínálunk, melyek mind a stabil, mind a variálható laborok igényeit 
kielégítik.

EN 14056
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GREAT VARIABILITY OF USE
Service cells MERCI® can be, at your wish, fi tted with 
valves with outlets of liquid and gaseous media, 
including electro-installation, main switches, emergency 
switches or data outlets. Service cells MERCI® can be 
fi tted with a local exhausting arm, LED illumination of 
worktop or of elements for fi xing of apparatuses. 

NAGY FOKÚ VARIÁLHATÓSÁG
A MERCI® szervíz fülkék az Önök kívánsága szerint 
felszerelhetɊk folyadék és gázbevezetɊ csatlakozókkal, 
elektromos csatlakozókkal, fɊkapcsolókkal, 
vészleállítókkal vagy adatátviteli csatlakozókkal.  
Aˎfülkék beköthetɊk a helyi elszívó rendszerbe, 
beépíthetɊ LED világítás a munkaasztalhoz, vagy 
készülék tartó elemeket szerelhetünk be.

CERTIFICATION
Service cells MERCI® are certifi ed in compliance 
with the valid EU legislation.

TANÚSÍTVÁNY
A MERCI® szervíz fülkék a hatályos EU 
elɊírásoknak megfelelɊ tanúsítvánnyal 
rendelkeznek.

720 mm

1620 mm

900, 1 200, 1 500, 1 800 mm

BASIC PARAMETERS OF SERVICE CELLS MERCI®

Width 900, 1 200, 1 500, 1 800 mm

Depth 150 mm

Height 1 620 mm – standing on the fl oor
720 mm – fi tted on worktop

Shelves 2 shelves of w. 150 mm
1 shelf of w. 150 mm, 1 shelf of w. 300 mm

Shelf material high pressure laminate, glass

Column orientation right, leǢ 

A MERCI® SZERVÍZ FÜLKÉK ALAPADATAI
Szélesség 900, 1 200, 1 500, 1 800 mm

Mélység 150 mm

Magasság 1 620 mm – Padlón álló
720 mm – Munkaasztalra szerelt 

Polcok
2x polc 150 mm széles
1x polc 150 mm széles
1x polc 300 mm széles

Polcok anyaga nagy nyomáson laminált lap, üveg 

Oszlop elhelyezkedése jobb, bal 
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MEDIA DISTRIBUTIONS AND ACCESSORIES
Flexible cassette system of service cells enables adapting to the user requirements 
with a possibility of additional changes in confi guration.
Media inlet to service cells MERCI® is resolved variably according to media distributions 
inside the building.
Media distributions in service cells MERCI® are safe, accessible without dismounting of 
furniture for repairs or revision inspections.

ELLÁTÓ CSATLAKOZÓK ÉS FELSZERELÉSEK
A szervíz fülkék fl exibilis kazetta rendszere lehetɊvé teszi a vevɊi igények kielégítését 
a kiépítés megváltoztatásával. A MERCI® szervíz fülkék ellátó csatlakozói az épületen 
belüli ellátó rendszer szerint építhetɊk ki.
Az ellátó csatlakozók biztonságosak, a bútorok szétszerelése nélkül elérhetɊek 
javításkor vagy átvizsgáláskor.
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SERVICE CELLS
For fi xed solution to laboratory interiors we recommend worktop mounted service cells 
(fi tted on worktops) or service cells standing on the fl oor with an option of leǢ  or right 
design for one-sided or two-sided table. Service cells MERCI® can be fi tted with local 
exhausting arm, LED illumination of worktop or elements for fi xing of apparatuses.

SZERVÍZ FÜLKÉK
A laboratórium belsɊk végleges kialakításához munkaasztalon lévɊ szervíz fülkéket 
ajánlunk (munkaasztalra erɊsített), vagy padlóra helyezve azokat bal vagy jobb 
oldali elrendezésben az asztal egyik vagy mindkét oldalán. A MERCI® szervíz fülkék 
beköthetɊk a helyi elszívó rendszerbe, LED világítással vagy készülékek rögzítésére 
alkalmas elemekkel kérhetɊk.

SUSPENDED SERVICE BOOM
For variable solutions to laboratory interiors we recommend suspended service booms 
anchored in the building ceiling structure. Suspended service boom MERCI® can be 
positioned at any height above worktop. Service boom MERCI® can be fi tted with local 
exhausting arm and LED illumination of worktop.

FELFÜGGESZTETT SZERVÍZ SZIGET
Számos laboratórium kialakítása esetében az épület plafonjára erɊsített szervíz 
sziget kialakítását javasoljuk.  A MERCI® felfüggesztett szervíz szigete az asztal felett 
bármilyen magasságra beállítható. BeköthetɊ a helyi elszívó rendszerbe és LED 
világítással is kérhetɊ.
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LABORATORY FURNITURE MERCI®

MERCI® LABORATÓRIUMI BÚTOROK

Enough space for storing

ElegendɊ hely a tárolásra





LABORATORY 
FURNITURE MERCI®

MERCI® 
LABORATÓRIUMI 
BÚTOROK

With us you have enough 
space for everything

 
Velünk elegendɊ helye 

lesz minden számára

We make laboratory furniture MERCI® in a broad range of 
both size and shape variants according to your needs. We 
make it possible to users and investors to set up individual 
laboratory workplaces according to requirements and 
possibilities. 

A MERCI® Laboratóriumi bútorok széles méret- és forma 
választékban készülnek az Önök igényei szerint. LehetɊséget 
biztosítunk a felhasználóknak és a befektetɊknek arra, hogy a 
saját elképzeléseik és lehetɊségeik szerint alakítsák ki egyedi 
laboratóriumaikat.
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PROFESSIONAL DESIGN
For preparation of your projects we oǏ er our long-term experience and support 
from the very fi rst moment. We are ready to resolve with you the basic design of 
your laboratory and all subsequent stages of project documentation till the detail 
procession of realization documentation. Everything for your maximum satisfaction 
and saving of your costs.

PROFESSZIONÁLIS TERVEZÉS
Az Önök projektjéhez felajánljuk hosszú távú tapasztalatunkat és támogatásunkat 
az elsɊ pillanattól kezdve. Készen állunk arra, hogy Önökkel együtt tervezzük meg 
aˎlaboratóriumukat és a projekt minden egyes állomását részletesen dokumentáljuk 
a megvalósításig. Mindent az Önök maximális megelégedettsége és a költségek 
csökkentése érdekében teszünk.

PRECISE PRODUCTION
We always produce laboratory furniture and fume cupboards MERCI® with involvement 
of knowledge and considering the user’s requirements and needs.

PRECÍZ ELãÁLLÍTÁS
A MERCI® laboratóriumi bútorokat és elszívó fülkéket az eddigi tudásunk 
felhasználásával készítjük el vevɊink szükségleteinek és igényeinek 
fi gyelembevételével.
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COLOUR SCHEME
Our laboratories are exceptional 
and the oǏ er of colour designs just 
intensifi es the fact. The world is full 
of colours, so why your laboratory 
should not be the same? Front sides, 
corpuses, edges – everything can be 
toned according to your requirements.

SZÍNSKÁLA
A mi laboratóriumaink kivételesek és 
a színes kialakítás kiemeli a tényeket. 
A világ tele van színekkel, és miért 
ne lehetnének ehhez hasonlóak a 
mi laboratóriumaink? AzˎelɊlapok, 
szekrények, élek - minden 
összehangolható az Önök igényeivel.

RESISTANCE
Based on knowledge of the involved 
working methods we can help you 
to choose the worktop with the 
necessary chemical and mechanical 
resistance. 

ELLENÁLLÓKÉPESSÉG
Az elɊállítás során felhasznált 
tudásunk alapján segíthetünk 
Önöknek a megfelelɊ asztallap 
kiválasztásában a szükséges kémiai 
és mechanikai védelem elérése 
érdekében.

QUALITY
Laboratory furniture MERCI® is made 
of high-quality laminated chipboard. 
In the production we use the up-to-
date technology of seamless edge 
banding which guarantees high 
water-resistance and longer durability 
of our products.

MINãSÉG
A MERCI® laboratóriumi bútorok 
magas minɊségˉ laminált 
faforgácslapból készülnek. A gyártás 
során a legújabb technológiákat 
használjuk a hézag nélküli 
élszalag felvitelénél, ami magas 
ellenállóképességet biztosít a víz 
szivárgás ellen, és hosszabb életidɊt 
biztosít a termékeinknek.

DETAILS 
In development of laboratory furniture 
MERCI® we accentuate resolving of 
all, even the smallest components. 
We pay the maximum attention to 
materials and components used in the 
production. 

RÉSZLETEK 
A MERCI® laboratóriumi bútorok 
fejlesztésekor a legkisebb részekre 
való felbontást hangsúlyozzuk. 
Maximális fi gyelmet fordítunk a 
felhasznált anyagokra és összetevɊkre 
a gyártás során.
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TABLE ELEMENTS
Modular elements of laboratory furni-
ture MERCI® enable easy assembling 
of laboratory tables. In addition, the 
modular system enables fi tting of labo-
ratory tables with service cells, service 
accesses to inside distributions along 
with a possibility of installation of sup-
porting technological equipment such 
as central source of vacuum, treatment 
of demineralised water, etc. 

AZ ASZTAL ELEMEI
A MERCI® laboratóriumi bútorok mo-
duláris elemei a laboratóriumi asztalok 
könnyˉ összeszerelését teszik lehetɊvé. 
Ezen kívül a moduláris elemek lehetɊvé 
teszik a szervíz szekrények beépítését 
az asztalba, a hozzáférést a szervíz ele-
mekhez és további kiszolgáló egységek 
beépítését, úgymint központi vákuum 
csatlakozó, ioncserélt víz kezelését, stb.

TYPES OF WORKTOPS
Laboratory tables MERCI® are fi tted 
with worktops with necessary 
chemical, mechanical and heat 
resistance. For special applications 
we oǏ er worktops with raised edges, 
integrated sink or antibacterial 
fi nishing.

MUNKALAP TÍPUSOK
A MERCI® laboratóriumi bútorok 
felszerelhetɊek a szükséges kémiai, 
mechanikai és hɊ elleni védelmet 
biztosító munkalapokkal. Speciális 
használatra megemelt éllel, beépített 
mosogatóval vagy antibakteriális 
fedɊréteggel egészítjük ki.

MEDIA CONNECTION
The module of an installation 
or revision cabinet enables easy 
installation, inspecting and follow-
up maintenance of connections of 
laboratory tables MERCI® to the 
building central distribution.

ELLÁTÓRENDSZER 
CSATLAKOZÁSOK
Szervíz fülke beépítése lehetɊvé teszi 
a csatlakozók könnyˉ kiépítését, 
átvizsgálását és nyomonkövetését az 
épület központi ellátórendszeréig.

VALVES
The terminal elements of tables are 
valves with ending in service cells or 
directly in worktops.

SZELEPEK
Az asztalok végelemei szelepeket 
tartalmaznak, melyek szervíz 
fülkékben vagy az asztal felszínén 
helyezkednek el.

water / Víz 
gas / Gáz 
cooling medium / HˉtɊfolyadék
electro-installation / Elektromos bevezetés
purifi ed water / Tisztított víz
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SPECIAL FURNITURE
MERCI®

MERCI® SPECIÁLIS 
BÚTOROK

Even for the most demanding applications
 

Még a legigényesebb használathoz is

We resolve not only storage space and worktops but also requirements 
forˎabove-the-standard bearing capacity of tables under heavy instruments, 
or anti-vibration tables for the most precise weighing.

Mi nem csak a férɊhelyet és az asztalfelületet biztosítjuk, hanem a 
standardon túli kapacitást a nehéz készülékeknek az asztal alatt, vagy anti-
vibrációs asztalokat a legpontosabb mérésekhez.
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VARIABILITY
We oǏ er the essential variability of interior equipment of laboratories using mobile 
structures and cabinets.

VARIÁLHATÓSÁG
Mi a laboratóriumi készülékekhez nélkülözhetetlen variálhatóságot biztosítjuk a 
mozgatható szerkezetekkel és szekrényekkel.

CLEVER SOLUTION
Mobile cabinets and containers complement laboratory tables with self-supporting 
steel structure and thus enable variable use of all the space for your benefi t.

OKOS MEGOLDÁS
A mozgatható szekrények és tárolók kiegészítik a laboratóriumi asztalokat önhordó 
acél szerkezettel, így téve lehetɊvé az összes hely kihasználását a variabilitással.

SPECIAL FURNITURE
SPECIÁLIS BÚTOROK

BASIC PARAMETERS OF SPECIAL FURNITURE MERCI® / A MERCI® BÚTOROK SPECIÁLIS PARAMÉTEREI
 Weighing table
Mérleg asztal 

Frame
Keret 

Container
Tároló 

Mobile cabinets
Mobil szekrény

TYPE / TÍPUS STV SOK PS PSK PSP PSPK KK LMD 1 LMD 2 LMD 4 LMD 6

Width (mm) / Szélesség  (mm) 900, 1200, 
1500

900, 1200, 
1500, 1800

900, 1200, 
1500, 1800

900, 1200, 
1500, 1800

900, 1200, 
1500, 1800

900, 1200, 
1500, 1800 430 530 530 830 830

Depth (mm) / Mélység  (mm) 600 545, 695 545, 695 545, 695 545, 695 545, 695 585 530 530 530 530

Height (mm) / Magasság (mm) 750 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 655 650, 810 810 650, 810 810
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SAFETY CABINETS

BIZTONSÁGI 
SZEKRÉNYEK

Responsibility, Safety, Assurance

FelelɊsség, biztonság, biztosítás

Safety cabinets are an important part of your laboratory equipment. 
This type of special laboratory furniture enables storing of chemicals, 
infl ammable liquids and pressure cylinders considering not only protection 
of the stored materials but also ensuring of the safety of the personnel in 
laboratory and adjacent premises in the case of fi re. Safety cabinets in the 
MERCI® portfolio correspond to the requirements of the EN 14470 standard.

A biztonsági szekrények fontos részei az Ön laboratóriumi felszerelésének.
Ez a speciális laboratóriumi bútor lehetɊvé teszi vegyszerek, gyúlékony 
folyadékok és gázpalackok tárolását egyrészt a tárolt anyag, másrészt a 
személyek védelme, és a tˉzbiztonság érdekében. 
A MERCI® portfoliójában megtalálható biztonsági szekrények megfelelnek 
az EN 14470 szabvány elɊírásainak.
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FUNCTIONAL AND AESTHETICAL
Functionality of the system of integrated or external air-exhaustion and fi ltration, 
optional choices of a drawer, shelf or combined design of cabinet interior, collecting 
tubs – everything is emphasized by the modern design with an option to choose 
aˎcolour design of selected models.

FUNKCIONÁLIS ÉS ESZTÉTIKUS
A beépített vagy a külsɊ elszívó és szˉrɊrendszer funkcionalitása, a fi ókos szekrény, 
polc vagy kombinált szekrény-belsɊ, gyˉjtɊ kádak opcionális választása - mindez a 
modern tervezést hangsúlyozza a választott modellek színes választékával.

TESTED SAFETY
Resolving of technical details such as automatic shutting of cabinet doors, arrestment 
of the opening angle or sensors of air-fl ow and conditions of adsorption fi lters. 
Assurance of quality and authorized service along with strict criteria of valid standards 
is the guarantee of safe storing in laboratory.

LETESZTELT BIZTONSÁG
A technikai részletek megoldását kidolgoztuk, úgymint a szekrényajtók automatikus 
becsukódása, a nyitási szög megtartása vagy a légáramlás és adszorbciós szˉrɊk 
érzékelɊi.
A minɊségbiztosítás és a kizárólagos szervíz együtt az érvényes standardok szigorú 
elɊírásaival a garancia a laboratóriumban történɊ biztonságos tárolásra.
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OVERVIEW OF TYPES AND VARIANTS

A KÜLÖNBÖZá TÍPUSOK ÉS VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE

FUME CUPBOARDS MERCI®  /  MERCI® ELSZÍVÓ FÜLKÉK

SERVICE CELLS  /  SZERVÍZ FÜLKÉK

TYPE / TÍPUS Service cell, worktop mounted
Szervíz fülke, munka asztalra 

szerelt

Service cell, standing on the fl oor
Szervíz fülke, padlón álló

Service cell, worktop mounted
Szervíz fülke, munka asztalra 

szerelt

Service cell, standing on the fl oor
Szervíz fülke, padlón álló

Suspended service boom
Felfüggesztett szervíz sziget

Width (mm) / Szélesség (mm) 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500

Depth of the shelves (mm)
Polcok mélysége (mm) 150, 300 150, 300 150, 300 150, 300

Height (mm)  / Magasság (mm) 720 1620 720 1620 320

Position of the column
Oszlop helyzete

leǢ , right
bal, jobb 

leǢ , right
bal, jobb - -

connecting points from 
the ceiling of the room

csatlakozási pontok a plafonról

 

TYPE / TÍPUS Fume cupboard, the height 
of the worktop 900mm

Elszívó fülke 900 mm magasságú munka 
asztallal

Fume cupboard, the height 
of the worktop 500mm

Elszívó fülke 500 mm magasságú munka 
asztallal

Fume cupboard with one window 
Elszívó fülke 1 db ablakkal

Tabletop fume cupboard 
Asztalra helyezhetɊ elszívó fülke

Width (mm) / Szélesség (mm) 1200, 1500, 1800, 2100 1200, 1500, 1800, 2100 1200, 1500, 1800, 2100 1000

Depth (mm) / Mélység (mm) 930 930 930 700

Height (mm) / Magasság (mm) 2500 2500 2500 1400

Worktop height
Munka asztal magassága 900 500 900 900

Electric / Elektromos csatlakozás x x - -

Manual / Kézi vezérlés x x x x
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STORAGE CABINETS  /  TÁROLÓ SZEKRÉNYEK

EXTENSIONS  /  BãVÍTã 
MODULOK

WALL-MOUNTED CABINETS  /  FALRA SZERELHETã SZEKRÉNYEK

TYPE / TÍPUS SKP 1 SKP 2 SKL 1 SKL 2 SKŠ 1

Width (mm)  / Szélesség  (mm) 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600

Depth (mm) / Mélység (mm) 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600

Height (mm) / Magasság (mm) 1960 1960 1960 1960 1960

Number of shelves  / Polcok száma 4 3 3 2 2

TYPE / TÍPUS SKP 1 SKP 2 SKL 1 SKL 2 SKŠ 1

Width (mm)  / Szélesség  (mm) 900 900 900 900 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600

Height (mm) / Magasság (mm) 1960 1960 1960 1960 1960

Number of shelves  / Polcok száma 4 3 3 2 2

TYPE / TÍPUS SKN 1

Width (mm)  / Szélesség  (mm) 450, 600, 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 450, 600

Height (mm) / Magasság (mm) 370, 600

Number of shelves  / Polcok száma 0, 1

TYPE / TÍPUS LSN 4 LSN 2 LSN 7

Width (mm)  / Szélesség  (mm) 450, 600, 900 450, 600, 900 450, 600, 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 330 350 350

Height (mm) / Magasság (mm) 370, 740 370, 740 370, 740

Number of shelves  / Polcok száma 1 1 1
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FRAMES  /  KERETEK

MOBILE CABINETS  /  GÖRDÜLã SZEKRÉNYEK

CONTAINERS  /  TÁROLÓK

TYPE / TÍPUS PS PSK PSP PSPK SOK

Width (mm)  / Szélesség (mm) 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800 900, 1200, 1500, 1800

Depth (mm) / Mélység (mm) 545, 695 545, 695 545, 695 545, 695 545, 695

Height (mm) / Magasság (mm) 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870

TYPE / TÍPUS LMD 1 LMD 2 LMD 4 LMD 6

Width (mm) / Szélesség (mm) 530 530 830 830

Depth (mm) / Mélység (mm) 530 530 530 530

Height (mm) / Magasság (mm) 650, 810 810 650, 810 810

Number of shelves / Polcok száma 1 1 1 1

TYPE / TÍPUS KK 1 KK 3 KK 4

Width (mm) / Szélesség (mm) 430 430 430

Depth (mm) / Mélység (mm) 585 585 585

Height (mm) / Magasság (mm) 655 655 655

Number of shelves / Polcok száma 1 0 0

OVERVIEW OF TYPES AND VARIANTS
A KÜLÖNBÖZã TÍPUSOK ÉS VÁLTOZATOK ÁTTEKINTÉSE62

WWW.MERCILAB.COM
WWW.MERCI.CZ



CABINETS  /  SZEKRÉNYEK

TYPE / TÍPUS LSD 1 LSD 2 LSD 4 LSD 5 LSD 6 LSR 1 LSR 2

Width (mm) / Szélesség (mm) 450, 600 450, 600 900 900 900 900 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 570 570 570 570 570 900 900

Height (mm) / Magasság (mm) 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870 720, 870

Number of shelves / Polcok száma 1 1 1 1 1 1 1

TYPE / TÍPUS LSV 1 LSV 2 LSV 4 LSV 6

Width (mm) / Szélesség (mm) 600 600 900 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 570 570 570 570

Height (mm) / Magasság (mm) 870 870 870 870

Number of shelves / Polcok száma 0 0 0 0

TYPE / TÍPUS LSZ 3 LSZ 4 LSZ 5

Width (mm) / Szélesség (mm) 450, 600, 900 450, 600, 900 450, 600, 900

Depth (mm) / Mélység (mm) 570 570 570

Height (mm) / Magasság (mm) 720, 870 720, 870 870

Number of shelves / Polcok száma 0 0 0

TYPE / TÍPUS STU SPU

Width (mm) / Szélesség (mm) 570, 720 550, 700

Depth (mm) / Mélység (mm) 570, 720 550, 700

Height (mm) / Magasság (mm) 720, 870 720, 870

Number of shelves / Polcok száma 1 1
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YOUR DISTRIBUTOR / AZ ÖN HAZAI KÉPVISELãJE

KAPCSOLAT

CONTACT

Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, Czech Republic
Tel: (00420) 548 428 411
Fax: (00420) 548 211 485
E-mail: merci@merci.cz

Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno, Czech Republic
Phone: (00420) 548 428 411
Fax: (00420) 548 211 485
E-mail: export@merci.cz

www.merci.cz

www.mercilab.com


