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Educar rumo ao futuro...
A FIXNUS, empresa de direito Angolano, nasce do reconhecimento do papel determinante da Educação no
desenvolvimento das sociedades e visa afirmar-se como parceiro activo no processo de reestruturação e
modernização do parque escolar Angolano.

A FIXNUS está vocacionada para o fornecimento e instalação de equipamentos educativos transversais a todas as
áreas do conhecimento, do ensino pré-escolar até aos mais complexos laboratórios universitários e do sistema
científico e tecnológico do país.

Com efeito, tanto está apta a equipar um pequeno berçário ou jardim pré-primário, como a entregar "chave-na-mão",
uma escola ou estabelecimento de ensino superior, prontos a operar e completamente equipados com os meios
adequados aos diferentes objetivos de cada um dos níveis de ensino na especificidade das matérias que visem
lecionar.

Para além da garantia de fornecimento, a FIXNUS propõe-se apoiar os seus Clientes na tomada de decisões que,
pela sua natureza, incorporem alguma complexidade, ou a organizar packs de produtos tecnicamente adequados às
diferentes necessidades formativas, em muitos casos apoiados em manuais de utilização desenvolvidos à medida.

É esta proactividade e capacidade de resposta com produtos do mais elevado standard de qualidade disponíveis
no mercado, apoiada na vasta experiência dos seus sócios de mais de 20 anos no mercado da oferta educativa que
garantirá a plena satisfação dos seus Clientes e a afirmação da FIXNUS como parceiro de referência no setor do
ensino em Angola.

“Crescemos com a ajuda dos nossos clientes e colaboradores e a nossa promessa é evoluir indo ao encontro das suas expectativas…“

INFORMAÇÃO DE CONTACTO
Escritório e Armazém
Av. Cdt. Kima Kienda, nº 889
Armazém 15
Boavista
Luanda
(+244) 939 513 549
(+244) 923 323 412

fixnus@fixnus.com
comercial@fixnus.com
www.facebook.com/fixnus
www.fixnus.com
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MOBILIÁRIO ESCOLAR

Mesas

Mesa individual linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido a
termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.
C

L

A

FA05FIX

650 mm

500 mm

680 mm

FA06FIX

650 mm

500 mm

740 mm

Mesa dupla linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido
a termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.
C

L

A

FB05FIX

1100 mm

500 mm

680 mm

FB06FIX

1100 mm

500 mm

740 mm

Mesa múltipla linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido
a termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.
C

L

A

FC05FIX

1100 mm

750 mm

680 mm

FC06FIX

1100 mm

750 mm

740 mm

Mesa circular linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido a
termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.
ø

A

FB05FIX

1200 mm

680 mm

FB06FIX

1200 mm

740 mm
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Mesas

Mesa semi circular linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido a
termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.
C

L

A

FF05FIX

1200 mm

600 mm

680 mm

FF06FIX

1200 mm

600 mm

740 mm

Mesa secretária linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo.
• Tampo em aglomerado de madeira de elevada densidade, revestido a
termolaminado em ambas as faces, com orlas em madeira maciça
boleada.
• Painel frontal metálico
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Terminais em poliamida.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular com 40x20 mm.

FH01FIX

C

L

A

1200 mm

600 mm

740 mm

Bloco de 2 gavetas
• Estrutura metálica em chapa de aço.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Com fechadura de fecho central.

BL2GFIX

C

L

A

380 mm

525 mm

340 mm

Estirador
• Estrutura semi profissional.
• Tampo inclinável com regulação.
• Pés com niveladores.
• Manivela de fixação, regulação de posição e altura do tampo.

HB02FIX

4

C

L

A

1200 mm

800 mm

850/1000 mm

www.fixnus.com

Cadeiras

Cadeira de aluno linha FIX PP
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com acabamento a
pintura epoxy.
• Assento e encosto em polipropileno.
• Terminais em poliamida.
C

L

A assento

MAISAA05FIX

420 mm

500 mm

410 mm

MAISAA06FIX

420 mm

500 mm

450 mm

Cadeira de aluno linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com acabamento a
pintura epoxy.
• Assento e encosto em contraplacado de madeira moldado.
• Terminais em poliamida.
C

L

A assento

AA05FIX

450 mm

480 mm

410 mm

AA06FIX

450 mm

480 mm

450 mm

Cadeira ERGOS
• Desenhada para oferecer uma resistência e estabilidade excepcionais,
assim como, para proporcionar uma posição anatomicamente correcta.
• Polipropileno de alta resistência, com os cantos arredondados para
maior conforto.
• Fácilmente transportáveis.
• Seguras e de fácil limpeza.
• Empilhável até dez unidades.
C

L

A assento

ERGOS04

460 mm

490 mm

410 mm

ERGOS05

460 mm

520 mm

450 mm

Cadeira com palmatória linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com acabamento a
pintura epoxy.
• Assento e encosto em contraplacado de madeira moldado.
• Palmatória de escrita em contraplacado revestido a melamina em
ambas as faces.
• Terminais em poliamida.

AC06FIX

www.fixnus.com

C

L

A assento

450 mm

480 mm

450 mm

5

Cadeiras

Banco regulável linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com acabamento a
pintura epoxy.
• Apoio de pés em aço inoxidável.
• Assento em MDF envernizado.
• Terminais em poliamida.

AH02FIX

ø

A assento

350 mm

52/620 mm

Cadeira para estirador
• Assento e costa em espuma flexível, revestida a tecido ou napa.
• Regulável em altura.
• Elevação a gás.

2400FIX

C

L

A assento

480 mm

480 mm

630-870 mm

Cadeira rodada
• Assento e costa em espuma flexível, revestida a tecido ou napa.
• Costas reguláveis em altura e profundidade.
• Elevação a gás.

2110FIX

C

L

A assento

480 mm

450 mm

410-590 mm

Cadeira de reunião
• Assento e costa em espuma flexível, revestida a tecido ou napa.
• Estrutura 4 pés, em tubo de aço oval 30x15 mm pintada a preto.
• Costa com protecção plástica anti-choque de cor preta.

1000FIX

6

C

L

A assento

535 mm

410 mm

450 mm
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Acessórios

Régua 12 cabides linha FIX
• Estrutura em madeira maciça envernizada.
• Ganchos em aço com pintura electrostática epoxy.

RC01FIX

C

L

A

1200 mm

75 mm

200 mm

Banco corrido linha FIX
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com acabamento a
pintura epoxy.
• Assento madeira maciça de pinho.

AI05FIX

www.fixnus.com

C

L

A

1800 mm

400 mm

440 mm

7

Armários

• Prático e funcional a pensar nos professores.
• Grande qualidade e segurança a pensar nas crianças.

1 Anti entalamento
de dedos.

2 Puxadores em
borracha.

3 Altura dos pés ajustável.

4 Prateleiras com
dispositivo de
segurança.

5 Altura ajustável
das prateleiras.

DV602056

Armário médio natural estante
C 1050 mm
L 450 mm
A 870 mm

DV602057

Armário médio natural favo
C 1050 mm
L 450 mm
A 870 mm

8
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Armários

DV602067

Armário médio natural portas
Disponível em 4 cores.
C 1050 mm
L 450 mm
A 870 mm

Vermelho

Verde

Amarelo

Azul

DV602060

Armário médio natural caixas
Caixas não incluídas.
C 1050 mm
L 450 mm
A 870 mm

Caixas não incluídas.
Ver página 11.

www.fixnus.com
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Armários

DV602069

Armário alto natural portas
Disponível em 4 cores.
C 1050 mm
L 450 mm
A 1620 mm

Vermelho

Verde

Amarelo

Azul

DV602068

Armário alto natural sem portas
C 1050 mm
L 450 mm
A 1620 mm

Alturas disponíveis:

870 mm

Médio
Vermelho

10

Verde

Amarelo

Azul

1620 mm

Alto

Cores disponíveis:

1050 mm

0
45

m

m

1050 mm

0

45

m

m
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Caixas de arrumação

• Aplicação em armários sobre calhas ou individualmente.
• Fabricadas em polipropileno. Muito resistente, podem armazenar todos os tipos de objectos.
• Permitem um excelente equilíbrio quando empilhadas.
• Tampa translúcida para facilitar a visualização de conteúdos.
• 100% reciclável.
• Certificadas conforme norma EN 71.

DV600784

Pequena (6 litros)
C 420 mm
L 310 mm
A 73 mm

Vermelho

Verde

Amarelo

Azul

DV600785

Grande (14 litros)
C 420 mm
L 310 mm
A 148 mm

Vermelho

Verde

Amarelo

Azul

DV600788

Tampa para caixa de arrumação
C 420 mm
L 310 mm
A 15 mm

DV600781

Calhas com travão (par)
C 345 mm
L 35 mm
A 20 mm

www.fixnus.com
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Biblioteca

Estantes e acessórios para biblioteca
• Ilhargas em madeira maciça de faia envernizada e tubo de aço pintado a pó epoxy.
• Travamentos, cerra-livros e reforços metálicos.
• Prateleiras em chapa de aço, reguláveis em altura.
• Sistema de apoio das prateleiras por meio de patilhas com sistema de segurança.
• Todas as superfícies em madeira são acabadas com duas demãos de tapa-poros e verniz de poliuretano mate de
elevada resistência.
• Acabamento dos componentes metálicos com pintura electrostática a pó epoxy.

PA03

Estante simples
C 910 mm
L 320 mm
A 1790 mm

PA06

Estante dupla
C 910 mm
L 610 mm
A 1790 mm

12
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Biblioteca

PA43

Caixa para álbuns
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com pintura electrostática

a pó epoxy.
• Caixa em MDF folheado a madeira de faia.
• Terminais em poliamida.
C 780 mm
L 780 mm
A 525 mm

RH01

Estrutura para transporte de material
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo com pintura electrostática
a pó epoxy.
• Tabuleiros em aglomerado de madeira revestido a termolaminado.
• Com 4 rodas.
C 900 mm
L 450 mm
A 990 mm

JB05

Mesa de apoio
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo, com pintura
electrostática epoxy.
• Tampo em aglomerado de madeira de alta densidade revestida a
melamina em ambas as faces, com orlas em madeira maciça boleada.
• Terminais em poliamida.
C 600 mm
L 600 mm
A 400 mm

MC02

Mesa de apoio
• Tampo em vidro fosco.
• Estrutura em tubo de aço redondo, pintado a extralumínio.
C 600 mm
L 600 mm
A 400 mm

www.fixnus.com
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Biblioteca

M400.1

Maple M400 plus individual
• Estrutura interior em madeira, revestida a espuma de alta densidade.
• Estofada a tecido ou napa.
• Pés redondos em alumínio.
C 600 mm
L 700 mm
A 760 mm
A assento 400 mm

M400.2

Maple M400 plus duplo
• Estrutura interior em madeira, revestida a espuma de alta densidade.
• Estofada a tecido ou napa.
• Pés redondos em alumínio.
C 1100 mm
L 700 mm
A 760 mm
A assento 400 mm

14
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Bancadas de trabalho

HE01

Bancada de trabalho

• Estrutura metálica em tubo de aço redondo Ø 45 mm.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular 40x20 mm.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Tampos em aglomerado de madeira revestido a melamina em ambas
as faces com orlas em madeira maciça boleada.
C 1500 mm
L 750 mm
A 850 mm

HE21

Bancada de mecanotecnia
• Estrutura metálica em tubo de aço redondo Ø 45 mm.
• Estrutura de travamento em tubo rectangular 40x20 mm.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
• Tampo em madeira, com orla metálica.
• Inclui 2 tornos de bancada.
C 1800 mm
L 750 mm
A 850 mm

HD01

Banca de carpinteiro
• Estrutura e tampo em madeira maciça envernizada, com arestas e
cantos boleados.
• Inclui 2 tornos de carpinteiro e prateleira para arrumação.
C 1200 mm
L 600 mm
A 750 mm

www.fixnus.com
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MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO

Administrativo

Secretária
• Estrutura e painel frontal construído em tubo e chapa de aço pintada
a Epoxy.
• Tampo em melamina com a espessura de 25 mm.
• Passagem de cabos nas pernas com tampa amovível.
• Pernas com niveladores.
C

L

A

SBL120X80

1200 mm

800 mm

750 mm

SBL140X80

1400 mm

800 mm

750 mm

SBL160X80

1600 mm

800 mm

750 mm

SBL180X80

1800 mm

800 mm

750 mm

C

L

A

410 mm

530 mm

600 mm

Bloco rodado
• 3 Gavetas.
• Em chapa de aço pintada a Epoxy.
• Fechadura integral.
• Corrediças metálicas com esferas.
• 4 rodas sendo 2 com travão.

BR3GTCHFCH

Mesa de reuniões redonda
• Perna em tubo redondo, base em metal e 10 mm de espessura pintado
a Epoxy.
• Tampo em melamina com 25 mm de espessura.

MRREDPB110

ø

A

1100 mm

750 mm

Mesa de reuniões rectangular
• Estrutura e viga construída em tubo e chapa de aço pintada a Epoxy.
• Tampo em melamina com a espessura de 25 mm.
• Pernas com niveladores.
C

L

A

MRRECBL19

1900 mm

900 mm

750 mm

MRRECBL24

2400 mm

1100 mm

750 mm

www.fixnus.com
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Administrativo

Cadeira direcção
• Costa média
• Assento e costa em monocasco 13 mm, construído com lâminas de
madeira de faia prensada a alta temperatura, revestida a pelgon /
tecido.
• Mecanismo basculante com bloqueio e regulador de tensão.
• Apoio de braços fixos em nylon.

FE0.B8080

C

L

A assento

480 mm

450 mm

460/540 mm

Cadeira reunião
• Costa média
• Base poliamida preta, diâmetro 620 mm, com rodizíos duplos.
• Assento e costa em monocasco 13 mm, construído com lâminas de
madeira de faia prensada a alta temperatura, revestida a pelgon /
tecido.
• Mecanismo basculante com bloqueio e regulador de tensão.
• Apoio de braços fixos em nylon.

FE0.E0010

C

L

A assento

480 mm

450 mm

470 mm

Armário alto
• Portas batentes com reforço.
• Em chapa de aço pintada a Epoxy.
• 4 prateleiras amovíveis.
• Fechadura circular dotada de um sistema de fecho em 2 pontos.
• Niveladores.

ARMCON195x95

C

L

A

950 mm

400 mm

1950 mm

C

L

A

800 mm

400 mm

800 mm

Armário baixo
• Portas de correr com reforço.
• Tampo laminado.
• Em chapa de aço pintada a Epoxy.
• 1 prateleira amovível.
• Fechadura.
• Niveladores.

APCCH80x80

Cesto para papéis
• Construído em chapa de aço pintada a Epoxy.

CESPAP

18

C

L

A

325 mm

150 mm

300 mm
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Armários

Armário vestiário simples
• Construído em chapa de aço pintada a Epoxy.
• Porta com reforço, ventilação, puxador com porta etiquetas e fechadura
metálica.
• Pés com protectores em PVC.

V2C190X40CZ

C

L

A

300 mm

400 mm

1900 mm

Armário vestiário duplo
• Construído em chapa de aço pintada a Epoxy.
• Porta com reforço, ventilação, puxador com porta etiquetas e fechadura
metálica.
• Pés com protectores em PVC.

VDUP190X40CZ

C

L

A

600 mm

400 mm

1900 mm

Armário vestiário triplo
• Construído em chapa de aço pintada a Epoxy.
• Porta com reforço, ventilação, puxador com porta etiquetas e fechadura
metálica.
• Pés com protectores em PVC.

VTRI190X40CZ

C

L

A

900 mm

400 mm

1900 mm

Armário de 9 cacifos
• Construído em chapa de aço pintada a Epoxy.
• Porta com reforço, ventilação, puxador com porta etiquetas.
• Fechadura ou preparado para cadeado.
• Pés com protectores em PVC.

V9C190X40CZ

www.fixnus.com

C

L

A

900 mm

400 mm

1900 mm
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COMUNICAÇÃO VISUAL

Quadros

Quadro porcelana branca para escrita a marcador
• Superfície de escrita em chapa de aço esmaltada, vitrificada a 800ºC.
• Interior em softboard de 12 mm.
• Caixilho alumínio acetinado de 15 mm x 15 mm.
• Cantos em PVC ergonómico.
• Calha porta objectos em alumínio, com terminais em PVC.
C

A

K_PB12

1200 mm

900 mm

K_PB15

1500 mm

1200 mm

K_PB20

2000 mm

1200 mm

K_PB25

2500 mm

1200 mm
Vitrificada 800ºC

Quadro porcelana verde para escrita a giz
• Superfície de escrita em lousanite.
• Interior em softboard de 12 mm.
• Caixilho alumínio acetinado de 15 mm x 15 mm.
• Cantos em PVC ergonómico.
• Calha porta objectos em alumínio, com terminais em PVC.
C

A

K_PV12

1200 mm

900 mm

K_PV15

1500 mm

1200 mm

K_PV20

2000 mm

1200 mm

K_PV25

2500 mm

1200 mm
Vitrificada 800ºC

www.fixnus.com

21

Quadros

Quadro expositor em cortiça
• Superfície em corticite.
• Interior em softboard de 12 mm.
• Contra face em folha de alumínio.
• Caixilho alumínio acetinado de 15 mm x 15 mm.
• Cantos em PVC ergonómico.
C

A

KCK12

1200 mm

900 mm

KCK15

1500 mm

1200 mm

KCK20

2000 mm

1200 mm

KCK25

2500 mm

1200 mm

Quadro expositor em tecido
• Superfície em tecido.
• Interior em softboard de 12 mm.
• Contra face em folha de alumínio.
• Caixilho alumínio acetinado de 15 mm x 15 mm.
• Cantos em PVC ergonómico.

22

C

A

KT12

1200 mm

900 mm

KT15

1500 mm

1200 mm

KT20

2000 mm

1200 mm

KT25

2500 mm

1200 mm

www.fixnus.com

Expositores

Expositor em cortiça com base redonda
• Expositor dupla face em softboard de 12 mm.
• Caixilho alumínio acetinado 45 mm x 25 mm, com extremidades em
PVC ergonómico para protecção.
• Base de ferro fundido com 40 cm diâmetro, com coluna de alumínio de
cor cinza, aro de alumínio com 180 cm de altura.
Ref. expositor KXCK20
Ref. estrutura + base KSUP20

KXCK20

KSUP20

C

A

1200 mm

2000 mm

ø

A

400 mm

2000 mm

Expositor em tecido com base redonda
• Expositor dupla face em softboard de 12 mm
• Caixilho alumínio acetinado 45x25 mm, sendo as extremidades em pvc
ergonómico para protecção.
• Base de ferro fundido com 40 cm diâmetro, com coluna de alumínio de
cor cinza, aro de alumínio com 180 cm de altura.
Ref. expositor KXT20
Ref. estrutura + base KSUP20

KXT20

KSUP20

www.fixnus.com

C

A

1200 mm

2000 mm

ø

A

400 mm

2000 mm
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Expositores

Vitrine alumínio com fundo em cortiça
• Vitrine em alumínio de perfil 70x20 mm.
• Cantos em PVC.
• Interior em aglomerado.
• Fundo em cortiça 5 mm.
• Portas de correr em vidro de 4 mm com fechadura.

KLCK16

C

A

1500 mm

1200 mm

Vitrine alumínio com fundo em tecido
• Vitrine em alumínio de perfil 70x20 mm.
• Cantos em PVC.
• Interior em aglomerado.
• Fundo em tecido.
• Portas de correr em vidro de 4 mm com fechadura.

KLT16

C

A

1500 mm

1200 mm

Flipchart magnético
• Flipchart magnético (cerâmica), com moldura em alumínio, altura
regulável e calha porta papel.
• Calha porta marcadores.

KFL03
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Superfície de escrita

A máxima

590 x 840 mm

1900 mm

www.fixnus.com

Biombos

Expositor articulado em tecido (7 quadros)
• Expositor articulado com estrutura em alumínio acetinado 45x25 mm.
• Puxadores nos extremos para uma melhor abertura, fecho e arrumação.
• Altura do chão ao expositor 200 mm.
• Expositor dupla face em softboard de 12 mm, com superfície em tecido.
Comprimento total 8400 mm

K7BAT20

C

A

1200 mm

2000 mm

Opções de montagem:
1

2

3

4

6
5

7

Tecidos disponíveis:

Material para quadros

Descrição

AA0111
AP01

Apagador magnético para quadro branco
Apagador para quadro de giz

AA0112

Recargas feltro para apagador magnético (10 uni.)

122000

Suporte magnético para marcadores

PE0801

Marcador Preto

PE0901

Marcador Azul

PE1001

Marcador Vermelho

PE1101

Marcador Verde

140509

Botões magnéticos Ø 20 mm

BC03

Spray de limpeza para quadro branco

MDGI0902

Giz branco (100 unid.)

MGDI0930

Giz de cor (100 unid.)

www.fixnus.com
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Projectores

Descrição

C

NBMR

Estação interactiva móvel

NBPR

Estação interactiva de parede

L

A

1645 mm 1003 mm 2695 mm

Estação interactiva Netboard V2.0
• As estações interactivas NETBOARD são uma solução integrada para apresentações multimédia que permite demonstrar, de forma prática
e funcional, conteúdos digitais a uma assistência. Optimizadas para instalações em espaços públicos, oferecem a completa segurança dos
equipamentos.
• As estações interactivas NETBOARD dão uma resposta simples e eficaz a todos os problemas relacionados com as distâncias correctas de
projecção, a compatibilidade entre equipamentos e a ocultação dos cabos.
• Permitem ainda a regulação em altura do quadro, sem ter de ajustar os outros equipamentos, o que possibilita a utilização do dispositivo por
utilizadores de diferentes idades e estaturas e utilizadores em cadeira de rodas.
• São a solução ideal para estabelecimentos de ensino, desde o pré-escolar à universidade.

V11H435040LE

C

L

A

295 mm

228 mm

77 mm

Projector de vídeo Epson EB-X11
• Qualidade de imagem nítida graças à relação de contraste de 3000:1 e à luminosidade de 2600 lumens.
• Tecnologia 3LCD.
• Resolução XGA (1024 × 768) (relação de aspecto 4:3).
• Luminosidade 2600/2080 lumens (normal/económico).
• Distância de projecção 1,8 a 2,17 m.
• Correcção keystone vertical automática e horizontal manual.
• Focagem manual.
• Lâmpada 200 W UHE - E-TORL 4000/5000 horas (normal/económico).
Peso 2,3 Kg
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Écrans

Écran tripé
• Excelente robustez multiuso.
• Montagem rápida.
• Grande estabilidade com protecção antiderrapante.
• Tubo de aço que permite o ajuste de altura.
• Suporte superior para corrigir efeito keystone.
• Tripé robusto.
• Tela branco mate.
• Bordos negros para perfeito enquadramento da imagem.
C

A

TRIP180

1800 mm

1800 mm

TRIP244

2440 mm

2440 mm

Écran de suspensão
• Possibilidade de fixação à parede ou tecto.
• Tela branco mate, paragem de 15 em 15 cm.
• Apta para qualquer tipo de projecção.
• Leve e compacto.
• Mecanismo preciso de recolha da tela.
• Adequada para salas pequenas e médias.
C

A

SUSP180

1800 mm

1800 mm

SUSP244

2440 mm

2440 mm

Software para cálculo de distância dos projectores

www.fixnus.com
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Acessórios

KSUP25

Suporte para écran de suspensão (par)
• Estrutura metálica extensível.

K350

Suporte de tecto para projector
• Braço extensível de 430 a 650 mm.
• Peso máximo 20 Kg.
• Compatível com todas as marcas de projectores.
• Fácil instalação e possibilidade de ocultar os cabos por
dentro do suporte.

PCK10M

Caixa de derivação

• Instalação fácil e rápida.
• Fornecida com cabos de 10 metros.
Cabos incluídos:
- 1 x VGA de 15 pinos
- 1 x 3,5 mm minijack áudio
- 3 x phono (RCA vídeo composto + áudio)

28
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Equipamento de som

069-4405-060

Passport 500 PRO
• Ideal para sonorizar eventos em escolas ou conferências.
• Adequado para apresentações itinerantes: pode transportar e
guardar como uma mala.
• Ligação USB para gravar actuações com qualidade CD (.wav) e função
playback de arquivos .wav e .mp3.
• Saída Sub para subwoofer com alimentação externa.
• Colunas de qualidade excepcional.
• Rápida montagem e fácil utilização.
• Apto para salas de grandes dimensões.
• Parte central com mesa de mistura e amplificador.
• Admite 1 microfone sem fios UHF marca Fender (de mão ou lapela).
• Inclui 1 microfone de mão com fio.
Marca

Fender

Potência de saída

500 W (2 x 250 W)

Stereo

Sim

Altifalantes

2

Entrada microfones

6

Peso

20 Kg

Dimensões

64 x 81 x 36 cm

www.fixnus.com
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MATEMÁTICA

Medidas

Materiais manipuláveis criteriosamente seleccionados tendo em conta as mais recentes investigações da educação matemática, assim
como as orientações curriculares definidas para o ensino e a aprendizagem da matemática.
Com estes materiais, de fácil uso e manuseamento, pretende-se proporcionar aos professores ferramentas que facilitem o processo de
aprendizagem dos alunos.

00011

Conjunto de barras e esferas
Para construção de poliedros: tetraedros, cubos, octaedros, icosaedros
e dodecaedros.
Peças incluídas
• 186 barras
• 60 esferas

402138

Conjunto de formas geométricas abertas em plástico
Composto por:
• 80 Triângulos equiláteros pequenos
• 24 Triângulos equiláteros grandes
• 40 Triângulos rectangulares
• 60 Triângulos isósceles
• 28 Quadrados
• 20 Hexágonos grandes
• 12 Pentágonos grandes

76394

Planificações
Conjunto de sólidos, constituído por:
• Cubo (100 mm)
• Pirâmide quadrangular (100 mm)
• Cone (120 mm)
• Prisma quadrangular (150 mm)
• Prisma rectangular (200 mm)
• Cilindro (150 mm)
• Pirâmide quadrangular (200 mm)
• Pirâmide triangular (150 mm)
• Pirâmide hexagonal (150 mm)
Contém mala para transporte e arrumação.

www.fixnus.com
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Medidas

52080

Conjunto de copos em PP graduados
• Conjunto de 5 copos de precipitação em polipropileno.
(50; 150; 250; 500 e 1000 ml).

37015

Conjunto de 5 provetas em PP graduadas
• Conjunto de 5 provetas em polipropileno.
(50; 150; 250; 500 e 1000 ml).

120559

Conjunto de medidas de conservação dos volumes
• Conjunto composto por 5 recipientes diferentes.
• 4 medidas graduadas de 1 L com diferentes formas e 1 de 500 ml em
plástico resistente.
• Ajudam os alunos a compreender a relação entre volumes e formas.

52313

Conjunto de 17 sólidos de enchimento
• Com tampas amovíveis permite fazer a comparação entre volumes
sólidos e líquidos.
• Em plástico.
Base 50 mm
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Medidas

095500

Medidor de alturas
• Um medidor de alturas muito resistente.
• Graduado com escala métrica.
• Fácil transporte.
Altura máxima 2000 mm
Dimensões dobrado C 360 mm
A 620 mm

052259

Medidor de mãos e pés

• Para medir as mãos e os pés das crianças e adultos.
• As escalas são ajustáveis e incluem várias unidades de medida.
Dimensões dobrado C 360 mm
A 620 mm

139759

Craveira didáctica

• De leitura simples, mede de 1 a 300 mm através de uma janela de
visualização única.
C 195 mm
A 420 mm

050059

Medidor de distâncias

• Com roda de borracha para manter a precisão.
• O ponteiro na roda, permite às crianças a medição de distâncias
intermédias.
• Ideal para o cálculo de distâncias, ângulos, áreas e formas.
C total 83 cm

www.fixnus.com
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Medidas

01-5002

Conjunto de material de desenho para quadro
Conjunto de 6 peças em plástico:
• 1 Régua com 100 cm
• 1 Transferidor 50 cm
• 1 Esquadro 45º/50 cm
• 1 Esquadro 60º/50 cm
• 1 Compasso 50 cm
• 1 Ponteiro com 100 cm
• 1 Painel de parede, para suspender o material

34
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Números e letras

97927

Conjunto de números magnéticos
• De grande ajuda para reconhecer números e operações matemáticas.
• Para desfrutar das possibilidades do jogo da matemática.
• Para utilizar em superfícies metálicas.
54 peças
3 a 6 anos
34 mm

97925

Conjunto de letras magnéticas
• De grande ajuda para reconhecer letras e formular palavras.
• Para desfrutar das possibilidades do jogo da linguagem.
• Para utilizar em superfícies metálicas.
62 peças
3 a 6 anos
32 mm

Tempo

081559

Ampulhetas de tempo (conjunto de 3)
30 segundos
1 minuto
5 minutos
• Base quadrada para evitar que deslize.
• Tempo em alto relevo no topo da ampulheta.
C 80 mm
L 80 mm
A 145 mm

www.fixnus.com
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CIÊNCIAS E BIOLOGIA

Modelos anatómicos

A10

Esqueleto tamanho natural

• Tamanho natural especialmente concebido para
utilização em estabelecimentos de ensino.
• Fabricado em material sintético de elevada qualidade.
• Peso quase realista dos cerca de 200 ossos.
• Montagem do crânio em três partes.
• Os dentes estão inseridos individualmente.
• Os membros podem ser removidos fácil e rapidamente.
• Inclui suporte e capa de proteção contra o pó.
A 1700 mm

03064

Mini esqueleto humano
• Esqueleto humano, tamanho reduzido, de material plástico inquebrável.
• Todas as fissuras, os orifícios e os detalhes anatómicos estão
reproduzidos
com exactidão.
• Modelo montada em tripé fixo.
A 850 mm

GD0202

Torso humano masculino - feminino
• Tronco humano em tamanho natural.
• Todas as partes são feitos em plástico de elevada qualidade e
reproduzidas fielmente.
• O modelo possui os orgãos genitais masculinos e femininos.
• Desmontável 38 partes
A 850 mm

www.fixnus.com

37

Modelos anatómicos

03101

Modelo do olho
• Modelo clássico do olho humano com componentes coloridos de alta
qualidade.
• Divido em 6 partes: esclerótica com duas inserções musculares,
córnea, coróide, retina e humor vítreo.
• Fornecido com base desmontável.
C 90 mm
L 90 mm
A 150 mm
Ampliação 3 X
Desmontável 6 partes

03105

Modelo do ouvido
• Representação colorida do ouvido interno, externo e médio, tímpano
com martelo e bigorna removível, labirinto de duas partes com estribo,
cóclea e nervo auditivo.
• Montado sobre base rectangular.
• Material plástico resistente e estável.
C 340 mm
L 160 mm
A 190 mm
Ampliação 4 X
Desmontável 4 partes

03109

Modelo do coração
• Modelo do coração humano de tamanho natural.
• Visão das aurículas, os ventrículos e das válvulas cardíacas.
• Montado sobre base rectangular.
C 190 mm
L 120 mm
A 120 mm
Desmontável 2 partes

48000210

Modelo da pele
• Secção da pele fina humana onde se exibem as diferentes camadas
que a compõem.
• São também representadas diferentes estruturas tais como os folículos
pilosos, as glândulas sebáceas e sudoríparas, os receptores sensoriais,
os nervos e os vasos sanguíneos e linfáticos.
• É fornecida com base.
Ampliação 60 X
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Modelos anatómicos

48000100

Modelo do crânio
• Representação em tamanho natural do crânio e do esqueleto facial.
• Apresenta a abóbada craniana desmontável para mostrar a estrutura
interna do crânio, e a mandíbula inferior articulada apresenta 3 dentes
extraíveis.
Desmontável 2 partes

48000190

Modelo do cérebro
• Pode ser desmontado de modo a que se vejam os lobos frontal, parietal,
temporal e occipital, metade do tronco cerebral e metade do cerebelo.
• Fornecido com base.
Desmontável 9 partes

48000065

Modelo da coluna vertebral flexível
• O modelo mostra a coluna vertebral com osso occipital e a pélvis.
• Encontram-se também representadas as raízes dos nervos raquidianos,
as artérias vertebrais e uma hérnia discal entre as 3ª e 4ª vértebras.
• A coluna é flexível e ideal para mostrar os movimentos naturais e as
patologias mais frequentes.
• Tamanho natural.
• Suporte de alumínio incluído.

VE281

Modelo da dentição adulta

• Raízes dos dentes, gengivas, vasos e terminações nervosas, estão
expostos para um estudo detalhado.
• A mandíbula inferior é removível.
• Fornecido sobre base.
Desmontável 2 partes

W42507

Modelo das vilosidades intestinais

• Este modelo mostra uma vilosidade completa, uma seccionada
longitudinalmente mostrando arteríolas e vénulas e uma em secção
cruzada mostrando os vasos linfáticos.
• Fornecido sobre base.
C 28 cm
L 10 cm
A 43 cm
Ampliação 100 X
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Diversos

03083

Modelo da higiene dentária
• Excelente para demonstrar higiene dental e cuidados dentários.
• Pode ser manipulado manualmente como mostra a figura. Muito
divertido e educativo!
• Fornecido com escova de dentes.
C 185 mm
L 150 mm
A 140 mm

03017

Modelo funcional do coração
• Demonstra claramente a forma como o coração bombeia o sangue.
• Fornecido com instruções completas.
• Montagem necessária.
A 280 mm

W43010

Malefícios do tabaco (os riscos do fumo)
• Este boneco demonstra a quantidade de alcatrão directamente inalado
dentro dos pulmões, é recolhido num tubo transparente, mostrando
claramente a quantidade de alcatrão que chega aos pulmões, por cada
cigarro.
• Fornecido com base, 3 tubos e mala de transporte.
C 150 mm
L 165 mm
A 355 mm

L40

Modelo do vírus HIV
• Este modelo do vírus HIV, ampliado milhões de vezes, mostra a
membrana lipídica externa com estruturas de proteína e o núcleo
interno que contém a matéria viral hereditária (RNA).
• Fornecido com preservativos, como lembrete dos cuidados que se deve
tomar com relação à proteção contra o vírus HIV.
• Disponível sem preservativos.
• Fornecido sobre base.
C 130 mm
L 130 mm
A 180 mm

W43001

Modelo para colocação do preservativo
• Este modelo anatómico pode ser utilizado para demonstrar o uso
correcto do preservativo.
• O modelo consiste num pénis erecto, 12 preservativos, uma seringa e
esperma artificial (líquido fluorescente sob luz ultravioleta) para
simular a ejaculação.
• O modelo está montado sobre um suporte com apoios anti-derrapantes
e é fornecido com uma bolsa de transporte.
C 150 mm
L 165 mm
A 355 mm
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Quadros em relevo

2673

2671

2672

Quadro em relevo do sistema
digestivo

Quadro em relevo do sistema
circulatório

Quadro em relevo do sistema
respiratório

• Sistema digestivo em relevo, com secção
da boca, das glândulas salivares, do
esófago, do estômago, pâncreas e do
intestino.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 46 cm
A 62 cm

• Sistema circulatório em relevo, com
secção da estrutura interna do coração,
do rim e de uma artéria, além de todo o
conjunto de vasos sanguíneos que
atravessam o corpo humano.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 62 cm
A 46 cm

• Sistema respiratório em relevo com
secções do crânio, tronco, brônquios e
alvéolos pulmonares.
• Com manual didáctico e acetatos que
mostram claramente a relação entre a
respiração e as estruturas anatómicas
adjacentes.
C 46 cm
A 62 cm

2675

2674

Quadro em relevo do sistema urinário

Quadro em relevo do sistema nervoso

Aparelho urinário em relevo, com secção do
rim, monstrando um nefrónio ampliado. Estão
evidenciados também o córtex renal, pelvis
renal, calix renal e as papilas renais.
Com manual didáctico e acetatos.
C 62 cm
A 46 cm

• Sistema nervoso em relevo, com secção do
cérebro, da medula espinal e dos nervos
vertebrais com dendritos e sinapses.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 62 cm
A 46 cm
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Quadros em relevo

2667

2668

2661

Quadro em relevo da mitose

Quadro em relevo da meiose

• Quadro em relevo que ilustra a divisão
celular somática, descrevendo as cinco
fases da mitose. Estão evidenciadas
algumas estruturas como núcleos,
citoplasma, nucléolos, fios cromáticos,
etc.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 46 cm
A 62 cm

• Quadro em relevo que mostra a divisão
celular meiótica.
• Os alunos podem observar
cromossomas, citoplasma e corpos
cromáticos e polares.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 46 cm
A 62 cm

Quadro em relevo da pélvis
feminina

2660

2665

2666

Quadro em relevo da pélvis
masculina

Quadro em relevo do ciclo
menstrual

Quadro em relevo da célula ao
embrião

• Quadro em relevo que representa todos
os orgaõs reprodutores masculinos e um
espermatozóide seccionado e ampliado.
• Permite abordar questões relacionadas
com o cancro da próstata, vasectomia e
esterilidade.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 46 cm
A 62 cm

• Quadro em relevo que representa o ciclo
menstrual, ilustrando quatro dos
estágios do ciclo médio de 28 dias.
• Dois ovários ampliados mostrando o
desenvolvimento do óvulo.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 62 cm
A 46 cm

42

• Quadro em relevo da parte inferior do
torso feminino que mostra orgãos
reprodutores e óvulo seccionado.
• Permite abordar questões relacionadas
com a saúde feminina e a gravidez.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 46 cm
A 62 cm

• Quadro em relevo que representa o
desenvolvimento do ovo desde a
fertilização até ao embrião de 35 dias.
• Com ilustrações do óvulo, óvulação,
fertilização, divisão celular inicial e
nidação.
• Com manual didáctico e acetatos.
C 62 cm
A 46 cm

www.fixnus.com

Mapas de anatomia humana

MLMA3180

V2043M

V2036M

Mapa da roda dos alimentos

Mapa do sistema digestivo

Mapa do aparelho respiratório

• Fornecido com baguetes em plástico,
para suspensão.
C 80 cm
A 122 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

V2018M

V2013M

V2037M

Mapa do aparelho circulatório

Mapa do aparelho urináro

Mapa do sistema nervoso

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 200 cm

www.fixnus.com

43

Mapas de anatomia humana

V2011M

V2010M

V2023M

Mapa da anatomia do olho

Mapa do ouvido (audição)

Mapa da pele

• Fornecido com baguetes em madeira, para
suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira, para
suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira, para
suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

V2001M

V2003M

V2065M

Mapa do esqueleto
humano

Mapa do sistema muscular

Mapa do ciclo menstrual e implantação de óvulo

• Fornecido com baguetes em
madeira, para suspensão.
C 84 cm
A 200 cm

• Fornecido com baguetes em madeira, para suspensão.
C 118 cm
A 84 cm

• Fornecido com baguetes em
madeira, para suspensão.
C 84 cm
A 200 cm
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Mapas de anatomia humana

V2020M

V2021M

Mapa do aparelho reprodutor masculino

Mapa do aparelho reprodutor feminino

• Fornecido com baguetes em madeira, para suspensão.
C 118 cm
A 84 cm

• Fornecido com baguetes em madeira, para suspensão.
C 118 cm
A 84 cm

V2066M

V2071M

V2053M

Mapa da embriologia humana

Mapa da malária

Mapa do coração

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm

• Fornecido com baguetes em madeira,
para suspensão.
C 84 cm
A 118 cm
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Mapas de Botânica

MLMA3209

MLMA3208

Espermatófita - batateira

Espermatófita - macieira

70313

70341

Espermatófita - ervilheira

Espermatófita - pinheiro

C 85 cm
A 150 cm

C 85 cm
A 150 cm

46

C 85 cm
A 150 cm

C 85 cm
A 150 cm
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Modelos geológicos

YS-08

Modelo de depósitos minerais subterrâneos
• Modelo de depósitos minerais subterrâneos.
• Mostra as estruturas geológicas mais importantes relacionadas com
a extracção de petróleo, sal e carvão.
• É possível observar os poços petrolíferos e os túneis construídos pelo
homem para chegar à superfície.
• Os extractos estão graficamente ilustrados.
• Fabricado em PVC e montado sobre base.
C 520 mm
L 450 mm
A 250 mm
P 2,4 Kg

OA-20

Modelo de dobras (anticlinal e sinclinal) 2 partes
• Maqueta tectónica: Anticlinal e Sinclinal.
• Desmontável em 2 componentes.
• A parte superior representa um padrão de terreno de afloramento
montanhoso.
• A parte inferior representa dobramento dos estractos e a inclinacão
variável da altura axial.
• Fabricado em PVC e montado sobre base.
C 580 mm
L 240 mm
A 250 mm
P 3,4 Kg

FG-15

Modelo de falhas tectónicas
• Mostra em secções verticais diferentes características geológicas
associadas ás falhas planas.
• Fabricado em PVC e montado sobre base.
C 580 mm
L 250 mm
A 240 mm
P 3,3 Kg

AC-13

Modelo dos lençois aquíferos
• Mostra uma secção vertical de rochas permeáveis e impermeáveis,
aquífero cativo e livre, poços artesianos.
• Fabricado em PVC e montado sobre base.
C 380 mm
L 150 mm
A 250 mm
P 2,3 Kg
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Célula

2055

Modelo da célula animal
• Maquete desmontável que permite explorar a estrutura e as funções da
célula animal.
• Com manual didáctico e acetatos a cores para projecção.
ø 205 mm

2056AM

Modelo da célula vegetal
• Maquete desmontável que permite explorar a estrutura e as funções da
célula vegetal.
• Com manual didáctico e acetatos a cores para projecção.
ø 205 mm

MKS-122/2

Conjunto para maquete de ADN
• Este conjunto, destinado a actividades didácticas, compreende
átomos de carbono, azoto, oxigénio e hidrogénio em várias cores, com
orifícios distintos, e respectivas ligações, para realizar as estruturas
moleculares dos nucleótidos que compõem as hélices do ADN.
• Com uma base capaz de suportar diversas construções.
• Acompanhado por um guia didáctico com instruções para a montagem.

7157

Maquete do vulcão

• Maquete de vulcão do tipo estrato-vulcão ou composto.
• Visível todos os pormenores do vulcão: cratera, fissuras, chaminé,
câmara magmática, piroclástos e lava.
C 410 mm
L 410 mm
A 210 mm
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Universo

030FR05

Globo terrestre com luz
• Quando iluminado sobressai a divisão política.
• Com a luz desligada sobressai o aspecto físico .
• Em Português.
ø 300 mm

HS200

Maquete do sistema solar
• Cada planeta pode girar individualmente à volta do Sol, pelo que é
possível colocar cada um deles na posição correspondente a uma data
determinada.
ø Sol 130 mm

HS151

Telúrio manual
• Permite simular os fenómenos do dia e da noite, das estações, das
fases da lua e dos eclipses.
• Iluminação eléctrica do Sol.
C 550 mm

99043

Sistema solar
• Uma maneira agradavel de saber mais sobre o nosso sistema solar.
• Planetas giram à volta do Sol, que acende automaticamente.
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Meteorologia

080259

Estação meteorológica interior
• Todos os instrumentos necessários para uma análise meteorológica
básica numa estação meteorológica interior.
C 30 cm
A 38 cm

080659

Estação meteorológica didática de exterior
• Este instrumento permite uma aprendizagem prática sobre os
processos associados aos fenómenos meteorológicos: velocidade e
direcção do vento, pluviosidade e temperatura.
A 116 cm

050800

Explorador subaquático
• Para observar e estudar a vida das plantas aquáticas.
• Conteúdo não incluído.
Ø 15 cm
A 23 cm

050700

Explorador subterrâneo
• Neste explorador, as crianças podem observar o desenvolvimento da
vida dos animais ou das plantas.
• Conteúdo não incluído.
Ø 15 cm
A 23 cm
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Seres vivos

081059

Lupa de mão
• Lupa com uma lente de alta qualidade.
• Grande borracha anti-deslizante que proporciona uma boa aderência,
para crianças e adultos.
C 195 mm
L 108 mm
A 30 mm

081159

Kit de observação de espécimes
• Conjunto de ampliação composto por recipiente com fundo milimétrico
e tampa com lente com ampliação de 2 X.
• Fornecido também com suporte para transformar a tampa numa lupa
de mesa.

99021

Visualizador de insectos
• Permite ver a parte superior e inferior ao mesmo tempo, graças ao seu
sistema de espelhos e do eficaz aumento das suas lentes.
• As lentes aumentam entre 4X a 6X o inseto.

34028

Apanhador de insectos (5 unid)
• Composto por um recipiente de plástico transparente com tampa e dois
tubos flexíveis.

99033

Kit de observação de formigas

• Conjunto formado por um observatório para formigas, um túnel, uma
plataforma com visor, pinças, um visor de insectos duplo que permite
observar a parte superior e inferior dos especímes.
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Magnetismo e electricidade

99019

Conjunto para estudo do magnetismo
• Conjunto desenvolvido para investigar e compreender os segredos do
magnetismo.

99102

Conjunto de electricidade electrônica
• Para iniciação no mundo da electricidade e compreender o mundo em
que vivemos. Ligam-se facilmente porta pilhas, motores, altifalantes,
hélices, interruptores, porta lâmpadas com lâmpada, ímanes, etc, para
criar as montagens que aparecem nos manuais.
8 a 14 anos
188 experiências

MCEKIT

Conjunto de electricidade com ligações magnéticas
• Composto por fios de ligação transparentes para mostrar o interior
em cobre e bases em plástico transparente para mostrar o percurso da
corrente eléctrica.
• As extremidades dos fios de ligação têm pequenos, mas fortes ímans
para fazer as ligações às bases, para criar circuitos eléctricos.
• Necessita de três pilhas "C" - 1,5 V.
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Microscópios monoculares

PF12115201

Microscópio monocular SFC-100FL
• Cabeça monocular inclinada 45° para maior conforto na observação
sentado e com rotação de 360°.
• Ocular de grande campo com ponteiro 10X/18 mm.
• Revólver triplo com paragem click para maior precisão nas mudanças
de ampliação.
• Objectivas acromáticas parafocais e paracentricas DIN 4X/0.1, 10X/0.25
e 40X/0.65 retráctil.
• Focagem macro e micrométrica em separado com travão da platina
para evitar danos das lâminas e objectivas.
• Platina de grande dimensão 120 mm x 110 mm com pinças.
• Condensador especial 65NA com diafragma de íris e porta filtros.
• Iluminação de tungsténio.

PD1842A201

Funciona com bateria

Microscópio monocular 2802 LED cordless
• Cabeça monocular inclinada 45° para maior conforto na observação
sentado e com rotação de 360°.
• Ocular de grande campo 10X/18 mm com ponteiro.
• Revólver quádruplo invertido com paragem click para maior precisão
nas mudanças de ampliação.
• Objectivas acromáticas parafocais e paracentricas EA 4X/0.1, 10X/0.25
e 40X/0.65 retráctil.
• Focagem macro e micrométrica coaxial com travão da platina para
evitar danos das lâminas e objectivas.
• Platina mecânica de grande dimensão 133 mm x 136 mm com
movimentos cruzados.
• Condensador de Abbe 1.25NA montado em espiral com diafragma de
íris e porta filtros.
• Iluminador de LED recarregável com controlo de intensidade.

Funciona com bateria

1100102900042

Microscópio monocular RED120
• Cabeça monocular inclinada 45° com rotação de 360°.
• Ocular de grande campo com ponteiro 10X/18 mm.
• Revólver quádruplo invertido.
• Objectivas acromáticas EA 4X, 10X e 40X retráctil, 100X retráctil e
imersão.
• Focagem macro e micrométrica separada com ajuste de tensão.
• Platina mecânica com movimentos cruzados.
• Condensador de Abbe 1.25NA montado em espiral com diafragma de
íris.
• Iluminação LED sem fios com controlo de intensidade.
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Microscópios binoculares

Funciona com bateria

PD1942A201

Microscópio binocular 2820 LED Cordless
• Cabeça binocular inclinada 45°, com ajuste dióptrico e com rotação de
360°
• Oculares de grande campo 10X/18mm
• Revólver quádruplo invertido com paragem click para maior precisão
nas mudanças de ampliação
• Objectivas acromáticas parafocais e paracentricas EA 4X/0.1, 10X/0.25
e 40X/0.65 retráctil
• Focagem macro e micrométrica coaxial com travão da platina para
evitar danos das lâminas e objectivas
• Platina mecânica de grande dimensão 133mm x 136mm com
movimentos cruzados
• Condensador de Abbe 1.25NA montado em espiral com diafragma de
íris e porta filtros
• Iluminador de LED recarregável com controlo de intensidade

PB12201201

Microscópio binocular B1-220A
• Cabeça binocular inclinada 45°, com rotação de 360°.
• Oculares de grande campo 10X/18 mm.
• Revólver quádruplo com mudança suave entre ampliações.
• Objectivas acromáticas parafocais e paracentricas DIN.
• Plano-acromática 4X/0.10 e DIN Acromáticas 10X/0.24, 40X/0.65
retráctil e 100X/1.25 retráctil/imersão.
• Focagem macro e micrométrica coaxial com incrementos de 2 micron
com travão da platina para evitar danos das lâminas e objectivas.
• Ajuste vertical de 27 mm.
• Ajuste de tensão da focagem para prevenir deslocação da platina.
• Platina mecânica de grande dimensão 140 mm x 135 mm com
movimentos cruzados. Ajuste de 78x50 mm.
• Condensador de Abbe 1.25NA montado em pinhão e cremalheira com
diafragma de íris e porta filtros.
• Iluminação de halogéneo 12V/20 W com controlo de intensidade.

Funciona com bateria

1100102900062

Microscópio binocular RED220
• Cabeça binocular tipo Siedentopf inclinada 30° com rotação de 360°.
• Oculares de grande campo 10X/20 mm.
• Revólver quádruplo invertido.
• Objectivas acromáticas super contraste ASC 4X, 10X e 40X retráctil,
100 X retráctil e imersão.
• Focagem macro e micrométrica coaxial com ajuste de tensão.
• Platina mecânica com movimentos cruzados.
• Condensador de Abbe 1.25NA focável com diafragma de íris.
• Iluminação LED sem fios com controlo de intensidade.
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Lupas estereoscópicas

PS30425201

Lupa estereoscópica ST-30C-2LOO
• Cabeça binocular invertida com inclinação 45° e ajuste dióptrico no
tubo ocular esquerdo
• Oculares de grande campo 10X/20 mm
• Objectiva ajustável de 2X e 4X
• Objectiva acromática parafocal e paracêntrica. A ampliação pode ser
alterada rodando a objectiva 180° até ao click de paragem
• Sistema de focagem resistente por pinhão e cremalheira, com
paragem de segurança no final do curso e regulação da fixação
• Estativo tipo coluna com iluminação incidente e transmitida de
tungsténio 12V/10 W
• Fornecida com bases de 80 mm (translúcida e preta/branca)

PS3045B201

Lupa estereoscópica ST-30C-6LED cordless
• Cabeça binocular invertida com inclinação 45° e ajuste dióptrico no
tubo ocular esquerdo.
• Oculares de grande campo 10X/20mm.
• Objectiva ajustável de 2X e 4X.
• Objectiva acromática parafocal e paracêntrica.
• A ampliação pode ser alterada rodando a objectiva 180° até ao click de
paragem.
• Sistema de focagem resistente por pinhão e cremalheira, com paragem
de segurança no final do curso e regulação da fixação.
• Estativo tipo coluna com iluminação LED recarregável, incidente e
transmitida.
• Fornecida com bases de 80mm (translúcida e preta/branca).

Funciona com bateria

Funciona com bateria

1100201000056

Lupa estereoscópica RED39-Z
• Cabeça binocular inclinada 45º com ajuste interpupilar.
• Oculares de grande campo 10X/20mm com ajuste dióptrico no tubo
ocular esquerdo.
• Rácio de zoom 3:1 com ampliações 1X – 3X.
• Focagem com ajuste de tensão.
• Base com braço fixo, pinça de um toque e pega para transporte.
• Com iluminação incidente e transmitida de LED com controlo de
intensidade independente.
• Fornecida com bases translúcida, preta e branca.
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Câmaras digitais

1100600100601

Moticam 1
• Câmara com sensor CMOS 1/4” para ligação com adaptador C-mount.
• Resolução 800x600 pixels com saída USB2.0.
• Macro-lente 8mm focável.
• 2 Adaptadores de ocular diferentes.
• Macro tubo para observação de espécimes.
• Software Motic Images Plus 2.0 para PC e MAC.
• Lâmina de calibração.

1100600100611

Moticam 2
• Câmara com sensor CMOS 1/3” para ligação com adaptador C-mount.
• Resolução 2 MP com saída USB2.0.
• Macro lente 12mm focável.
• 2 Adaptadores de ocular diferentes.
• Macro tubo para observação de espécimes.
• Software Motic Images Plus 2.0 para PC e MAC.
• Lâmina de calibração.

1100600100691

Moticam X Wi-Fi
• Câmara com sensor CMOS 1/3” para ligação com adaptador C-mount.
• Resolução 1.3 MP.
• Saída Wi-Fi.
• Macro lente 12mm focável.
• 2 Adaptadores de ocular diferentes.
• Macro tubo para observação de espécimes.
• Lâmina por calibração.
• Software Motic Images Plus para PC e Mac.
• Sistema operativo: Windows XP e superior, Mac OSX, Android e iOS.
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Microscopia de campo

Conjunto de microscopia/estereoscopia de campo
Este conjunto foi pensado para ser utilizado no campo. Permite recolher amostras de água, do solo e insectos e depois
analisá-los no microscópio/lupa.
O equipamento inclui o material necessário para um trabalho de campo e o microscópio/lupa fornecido caracteriza-se pelo
seu sistema revolucionário (inovador) de iluminação LED.
Utilizando fontes de luz LED de baixo consumo, o microscópio/lupa é capaz de funcionar durante um dia inteiro com a
bateria recarregável. Ideal para aulas de ciências naturais fora da sala de aula, o microscópio/lupa apresenta-se numa
mala prática e por isso facilmente transportável.

Microscópio e Lupa binocular num só aparelho!
16 cm

34
cm

20 Peças
Inclui manual com tarefas e suguestões de utilização do material

46 cm
11 Kg

30 páginas

K-M3B

Conjunto de microscopia de campo
• Microscópio/lupa binocular com iluminação LED
• Catéter 140 m
• Sonda acanalada 140 mm
• Porta agulhas 140 mm
• Cabo de bisturi Nº 3 125 mm
• Cabo de bisturi Nº 4 140 mm
• Tesoura curva, afiada-romba 140 mm
• Tesoura recta, afiada-romba 140 mm
• Pinça com 1:2 dentes 140 mm
• Pinça sem dentes 140 mm
• Estojo vazio
• Aspirador de insectos
• Observador de insectos
• Lupa de mão
• Caixa de Petri 80 mm
• Lâminas para microscopia em vidro 76X26 mm (cx. 50)
• Lamelas em vidro 20X20 mm (cx. 100)
• Rede para insectos
• Caixa de armazenamento e transporte
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Preparações Microscópicas

Colecções de preparações
Série didáctica com colecções de preparações microscópicas de alta qualidade que permitirão fomentar a
capacidade de análise e observação dos alunos. Todas as preparações estão devidamente etiquetadas e têm
medidas padrão (26x76 mm) e bordos esmerilados. Cada colecção é fornecida numa caixa de plástico que
assegura a protecção e durabilidade das preparações.

30499001

Histologia animal
24 preparações de sangue, epitélios, tecido conjuntivo, cartilagens,
osso, músculo e tecido nervoso.

30499002

Histologia vegetal
24 preparações de meristemas, parênquima, colênquima,
esclerênquima, xilema, floema e tecidos protectores.

30499003

Organografia animal
25 preparações de pele, aparelhos digestivo, excretor, respiratório
e reprodutor, sistemas circulatório, linfático e nervoso e órgãos
sensoriais de mamíferos.

30499004

Organografia vegetal
25 preparações de caules, raizes, folhas e órgãos reprodutores de
gimnospermicas e angiospermicas (monocotiledóneas e dicotiledóneas).

30499005

Reprodução animal e vegetal
24 preparações de gametogénese e primeiras fases do desenvolvimento
embrionário de anfíbios, reprodução sexual de gimnospermicas e
angiospermicas.
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Preparações Microscópicas

30499006

Genética
5 preparações de cromossomas humanos e politénicos, mitose animal
e vegetal e meiose.

30499007

Anatomia de insectos
24 preparações de tipos de asas, patas, antenas, partes da boca e olhos
de insectos.

30499008

Micro-organismos
13 preparações de procariotas, fungos, animais e algas unicelulares.

30499009

Ciclos vitais
14 preparações de ciclos vitais de hepática, musgo e feto.

30499010

Zoologia
40 preparações de protozoários, cnidários, platelmintas, asquelmintos,
moluscos, anelídeos, artrópodes e cefalocordados.
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GEOLOGIA

Rochas e minerais

HS2231

Colecção de 15 rochas sedimentares
De diferentes origens.

HS2226

Colecção de 15 rochas metamorficas
De diferentes origens.

HS2221

Colecção de 15 rochas magmáticas
De diferentes origens.

7030

Escala de Mohs com 9 minerais
Classificados por dureza.
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Microscópio Petrográfico

PD94423201

Microscópio Petrográfico PM-2805
• Cabeça monocular inclinada 45° para maior conforto na observação
sentado e com rotação de 360°
• Ocular de grande campo 10X/18 mm com cruz simples
• Revólver quádruplo invertido com paragem click para maior precisão
nas mudanças de ampliação
• Objectivas acromáticas parafocais e paracêntricas EA 4X/0.1, 10X/0.25
e 40X/0.65 retráctil
• Focagem macro e micrométrica coaxial com travão da platina para
evitar danos das lâminas e objectivas
• Platina redonda com 130mm diâmetro, com rotação 360° e graduação
de 1°, com pinças
• Condensador de Abbe 1.25NA focável com diafragma de íris e porta
filtros
• O analisador deslizante está equipado com placa de 1/4λ e λ completo.
O tubo intermédio é provido de uma lente de Bertrand. O polarizador
está montado directamente na lente de campo.
• Iluminação de halogéneo 12V/20 W com controlo de intensidade

Preparações de rochas

7922i

Sienito
7941i
7923i

Gabro

Andesito
7942i

7924i

Basalto

Traquite
7943i

7925i

Gneiss

Tiolite
7944i

7926i

Micaxisto

Diorite
7945i

7927i

Quartezito

Microgranito
7946i

7928i

Mármore

Giz
7947i

7929i

Grés silicioso

Calcário oolítico
7949i

7930i

Calcário fossilizado
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Carvão
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Acessórios

54111

Martelo de geólogo
• Martelo construído em tubo de aço forjado e pega em borracha.
C 32 cm
L 14 cm

HS3070-6

Peneiros
• Conjunto de 6 peneiros em plástico com diferentes malhas para solos
e rochas.
• Inclui base e tampa.

7206

Sonda para colheita de solos
• Robusto utensílio em aço, que permite efectuar de modo simples e
rápido as perfurações necessárias para recolha de amostras do solo
para análise.
• Permite recolher amostras do solo a uma profundidade de 30 cm.
• Permite estudar a composição do solo, suas características
e os elementos presentes nele, inclusive em profundidade.
• O uso deste utensílio é particularmente fácil.
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EDUCAÇÃO FÍSICA

Kit de Educação Física

K.0030

Kit de Educação Física (Desporto)
Kit concebido em parceria com professores e técnicos, especialmente destinado ao ensino escolar.
Ideal para a práctica das várias modalidades desportivas.

Conteúdo:
• 6 Bolas de Andebol T 1
• 6 Bolas de Futebol T 4
• 6 Bolas de Basquetebol T 5
• 6 Bolas de Voleibol T 4
• 6 Bolas de futebol em espuma
• 5 Redes para bolas
• 1 Bomba de ar manual
• 15 Coletes Amarelo
• 15 Coletes Azul
• 20 Sinalizadores
• 12 Cordas de saltar com 2,3 m
• 4 Apitos
• 4 Cronómetros de desporto
• 1 Saco para guardar o material

www.fixnus.com

65

Desportos colectivos

10910
48995

Bomba de ar manual

Bola de Futebol T 4

42981

Sinalizadores (conj. 20)
43024

Bola de Andebol T 1
92043

Cronómetro de desporto

48991

Bola de Voleibol T 4

44852

Apito em plástico

WG106

Cordas de saltar 2,3 m
(conj. 6)
48977

Bola de Basquetebol T 5

790150

Colete amarelo

704000

Bola de futebol em espuma

790151

Colete azul

39551

Rede para bolas
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GF161

Saco para guardar
o material
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Ginástica

707003

Colchão de ginástica
• Aglomerado de espuma de 30Kg/m3 de densidade.
• Revestido com lona de algodão de elevada resistência, com fecho
de correr.
C 2000 mm
L 1000 mm
A 140 mm

707004

Colchão de queda com 8 pegas
• Aglomerado de espuma de 30Kg/m3 de densidade.
• Revestido com lona de algodão de elevada resistência, com fecho
de correr.
C 3000 mm
L 2000 mm
A 300 mm

707001

Banco sueco com trave de iniciação
• Tampo em madeira de mogno de 30 mm com travessa inferior de
250x45x30mm, a 30 mm de um dos topos.
• Pés em madeira de mogno.
• A fixação do tampo à trave é feita por meio de respigas coladas e
cantoneiras de ferro fixas com parafusos de 1/4".
• Trave de iniciação em madeira de mogno com secção rectangular
de 60x50 mm.
• Acabamento a verniz poliuretano, sobre duas demãos de tapa poros.
C 3000 mm
L 250 mm
A 300 mm

707005

Espaldar em mogno
• Prumos em madeira de mogno de 40 mm de espessura.
• Degraus em madeira de faia, secção ovóide de 30x45 mm.
• Ferragens de fixação electrozincadas.
• Acabamento a verniz poliuretano, sobre duas demãos de tapa poros.
C 1600 mm
L 160 mm
A 3000 mm

www.fixnus.com

67

Ginástica

707009

Bock com arções amovíveis
• Cabeça em madeira maciça, estofada a espuma poliuretano e
revestida a pele natural.
• Arções em madeira contrafiada (tipo contraplacado) em faia
envernizada, assente em base metálica de chapa esmaltada de 10 mm.
• Pernas em tubo de aço redondo ø 2", assentes em estrutura
metálica, pintado a tinta epoxy.
• Pés telescópicos zincados.
• As ligações da cabeça às pernas são feitas por meio de parafusos
electrozincados.
• A altura é regulável, escalonada de 5 em 5 cm.
C 650 mm
L 350 mm
A 800/1350 mm

708010

Plinto de 8 caixas
• Cabeça em madeira maciça, revestida a espuma de poliuretano
com 4 cm de espessura e couro de elevada qualidade.
• Caixas em contraplacado de pinho de 20 mm, com topos em
madeira maciça e boleados.
• Sistema de deslocamento (carro) inserido no seu interior e
comando do exterior.
C 1660 mm
L 660 mm
A 1700 mm

708018

Trampolim tipo Reuther modelo Budapeste
• Contraplacado de madeira com diferentes espessuras.
• Estrado revestido com alcatifa.
• Mousse de PVC, com 8 mm de espessura, a todo o comprimento
do trampolim.
• Apoios no solo com protecção anti-derrapante.
• Acabamento a verniz poliuretano, sobre duas demãos de tapa-poros.
C 600 mm
L 1200 mm
A 250 mm

707000

Mini -Trampolim
• Estrutura em tubo de aço redondo, com apoio de pés, reguláveis
em altura e rebatíveis, para facilitar a sua arrumação.
• Lona em nylon entrançado de 13 mm.
• A repulsão é feita por molas e elásticos.
• Acabamento com pintura electrostática a pó epoxy.
C 1200 mm
L 1200 mm
A 500 mm
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707008

Par de postes de voleibol com guincho + Rede
• Postes em tubo de ferro galvanizado, com ø 75x3,5 mm, escalonado de
50 em 50 mm.
• Manga telescópica em tubo de ferro galvanizado, com ø 90x3,5 mm.
• Tensão do cabo de aço da rede feita por guincho.
• Fixacção ao solo feita por manga.
• Rede em fio poliuretano entrançado de 3,5 mm, com cabo de aço e
bandas laterais.
• Cabo em aço zincado e entrançado de 5 mm, revestido a plastico, com
15 m.
C rede 9500 mm
A 2300/2830mm

708048

Tabela de basquetebol para fixar ao solo
• Painel em termolaminado maciço de 10 mm de espessura, fixo em
base metálica.
• Aro em ferro maciço ø 20 mm, fixo.
• Cesto em algodão nas dimensões regulamentares.
• Estrutura em tubo quadrado de 120x4mm.
• Pintura a esmalte epoxy, de acordo com os regulamentos.
C 1800 mm
L 1050 mm
A cesto 3050 mm

707012

Baliza de andebol e futebol 5 com mangas
• Poste, barra e manga - Tubo de aço redondo de ø 75x1,5 mm.
• Postes e barra pintados a branco e preto, de acordo com os
regulamentos.
• Armação posterior em tubo de aço ø 32x1,5 e 40x2 mm.
• Rede em fio de nylon entrançado de 2.5 mm.
• Pintura a esmalte sintéctico.
C 3000 mm
L 1200 mm
A 2000 mm
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Kit de material de vidro I

45 cm

128 Peças
34

cm

m

51 c

11 Kg

K.0050

Kit de material de vidro I

Composto com os seguintes materiais:
• 3 Balões de vidro fundo plano 100 ml
• 3 Balões de vidro fundo plano 250 ml
• 3 Balões Erlenmeyer B/E 100 ml
• 3 Balões Erlenmeyer B/E 250 ml
• 6 Caixas de Petri vidro 80 mm
• 3 Copos precipitação F/B 50 ml
• 3 Copos precipitação F/B 150 ml
• 3 Copos precipitação F/B 250 ml
• 3 Copos precipitação F/B 400 ml
• 3 Copos precipitação F/B 600 ml
• 2 Cristalizadores com bico de 250 ml (Ø 100 mm)
• 3 Frascos vidro âmbar rolha esmerilada 250 ml
• 3 Frascos vidro branco rolha esmerilada 100 ml
• 2 Frascos vidro branco rolha esmerilada 250 ml
• 1 Frasco vidro branco rolha esmerilada 500 ml
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• 6 Frascos conta-gotas vidro ambar 60 ml
• 6 Tampas, tetinas e tubos para conta gotas de 60 ml
• 3 Funis haste curta 50 mm
• 3 Funis haste curta 75 mm
• 1 Lâminas para microscopia em vidro 76x26 mm (cx. 50 unid.)
• 1 Lamelas em vidro 20x20 mm (cx. 100 unid.)
• 3 Lamparinas de álcool
• 6 Pipetas graduada de 10 ml (0,1ml)
• 3 Provetas graduadas 50 ml
• 3 Provetas graduadas 100 ml
• 3 Provetas graduadas 250 ml
• 30 Tubos ensaio vidro 16x160 mm
• 5 Tubos de vidro para dobrar 7x500 mm
• 5 Varetas de agitação 5x300 mm
• 6 Vidros de relógio com 80 mm
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Kit de material de vidro I I

69 cm

390 Peças
58
cm

m
80 c

45 Kg

K.0051

Kit de material de vidro II

Composto com os seguintes materiais:
• 2 Ampolas decantação periforme 100 ml
• 2 Ampolas decantação periforme 250 ml
• 4 Balões de vidro fundo plano 250 ml
• 4 Balões de vidro fundo plano 500 ml
• 2 Balões de vidro fundo plano 1000 ml
• 4 Balões destilação com saída lateral 250 ml
• 4 Balões Erlenmeyer B/E 100 ml
• 2 Balões Erlenmeyer B/E 250 ml
• 2 Balões Erlenmeyer B/E 500 ml
• 4 Balões Kitasato 250 ml
• 4 Balões volumétricos com rolha normalizada 100 ml
• 4 Balões volumétricos com rolha normalizada 250 ml
• 2 Balões volumétricos com rolha normalizada 500 ml
• 4 Buretas graduadas com torneira direita 25 ml
• 4 Buretas graduadas com torneira direita 50 ml
• 12 Caixas de petri em vidro com 80 mm
• 6 Copos de precipitação F/B 50 ml
• 6 Copos de precipitação F/B 150 ml
• 4 Copos de precipitação F/B 250 ml
• 6 Copos de precipitação F/B 400 ml
• 6 Copos de precipitação F/B 600 ml
• 4 Copos de precipitação F/B 1000 ml
• 4 Cristalizadores sem tampa 50 mm
• 2 Cristalizadores sem tampa 120 mm
• 2 Cristalizadores sem tampa 150 mm
• 1 Dessecador com placa central perfurada 150 mm
• 6 Frascos de vidro ambar rolha esmerilada 100 ml
• 6 Frascos de vidro ambar rolha esmerilada 250 ml
• 6 Frascos de vidro branco rolha esmerilada 100 ml
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• 6 Frascos de vidro branco rolha esmerilada 250 ml
• 6 Frascos de vidro ISO 100 ml
• 6 Frascos de vidro ISO 250 ml
• 12 Frascos conta-gotas ambar 60 ml
• 12 Tampas com conta-gotas vidro e tetina para frasco 60 ml
• 6 Funis de vidro haste curta 50 mm
• 6 Funis de vidro haste curta 75 mm
• 6 Funis de vidro haste curta 120 mm
• 10 Lamparinas para álcool 125 ml
• 6 Pipetas graduadas de 1 ml (0,1 ml)
• 6 Pipetas graduadas de 5 ml (0,05 ml)
• 6 Pipetas graduadas de 10 ml (0,1 ml)
• 4 Pipetas volumétricas 10 ml
• 4 Pipetas volumétricas 25 ml
• 4 Provetas graduadas 10 ml
• 4 Provetas graduadas 25 ml
• 4 Provetas graduadas 50 ml
• 4 Provetas graduadas 100 ml
• 4 Provetas graduadas 250 ml
• 4 Provetas graduadas 500 ml
• 1 Tubo capilar 100x2 mm (cx. 200)
• 2 Tubos de Thiele Ø 24 mm
• 60 Tubos de ensaio vidro 16x160 mm
• 40 Tubos de ensaio vidro 18x180 mm
• 2 Tubos de vidro em U com 16x150 mm
• 10 Tubos de vidro para dobrar 7x500 mm
• 12 Varetas de agitação 5x300 mm
• 12 Vidros de relógio com 80 mm
• 12 Vidros de relógio com 100 mm
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Kit de material de porcelana

28 cm

30 Peças
22
cm

m
23 c

4 Kg

K.0052

Kit de material de porcelana

Composto com os seguintes materiais:
• 6 Almofarizes de porcelana com mão 80 mm
• 6 Cadinhos resistentes ao fogo 40 mm em porcelana
• 6 Cápsulas de porcelana 60 mm
• 6 Cápsulas de porcelana 100 mm
• 6 Funis de Buchner 75 mm em porcelana
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Kit de material de plástico

38 cm

144 Peças
34
cm

43 cm
5 Kg

K.0053

Kit de material de plástico

Composto com os seguintes materiais:
• 10 Frascos esguicho 250 ml
• 6 Frascos plástico B/E 100 ml
• 6 Frascos plástico B/E 250 ml
• 6 Frascos plástico B/L 100 ml
• 6 Frascos plástico B/L 250 ml
• 100 Pipetas pasteur
• 1 Reservatório plástico 10 litros com torneira
• 2 Suportes plástico para 60 tubos ensaio 16 mm
• 2 Suportes plástico para 40 tubos ensaio 20 mm
• 1 Suporte circular para pipetas
• 4 Tabuleiros plástico com 345x235x75 mm
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Kit de material estativo

16 cm

32

cm

36 Peças

54 cm

15 Kg

K.0054

Kit de material estativo

Composto com os seguintes materiais:
• 4 Suportes universais com base 300x180 mm
• 2 Nozes duplas
• 2 Pinças duplas para buretas
• 2 Argolas fechadas com noz 50 mm
• 2 Argolas fechadas com noz 75 mm
• 2 Pinças para tubos ensaio metálica
• 2 Pinças para cadinhos
• 2 Pinças para copos
• 2 Pinças de Mohr
• 4 Espátulas dupla com colher
• 4 Espátulas plana com colher
• 4 Micro-espátulas duplas
• 4 Espátulas com cabo de madeira
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Kit de material de dissecação

13 cm

122 Peças

15 c

m

21 cm
760 gr.

K.0055

Kit de material de dissecação

Composto com os seguintes materiais:
• 1 Agulha de dissecação com 145 mm
• 1 Catéter com 140 mm
• 1 Sonda canulada com 140 mm
• 1 Cabo de bisturi nº 3 com 125 mm
• 1 Cabo de bisturi nº 4 com 140 mm
• 5 Lâminas nº 15
• 5 Lâminas nº 24
• 1 Tesoura curva ponta afiada/romba com 140 mm
• 1 Tesoura recta ponta afiada/romba com 140 mm
• 1 Pinça dente de rato com 140 mm
• 1 Pinça ponta romba com 140 mm
• 1 Estojo dissecação para guardar material
• 1 Tabuleiro inox 209 x 150 x 15 mm
• 1 Placa cortiça 175 x 120 mm
• 100 Alfinetes nº 5
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Kit de termómetros de laboratório

14 cm

15

cm

7 Peças

29 cm
610 gr.

K.0056

Kit de termómetros para laboratório

Composto com os seguintes materiais:
• 1 Termómetro de máxima e mínima
• 4 Termómetros de laboratório -10ºC a 150ºC
• 1 Termómetro para solos -10ºC a 110ºC
• 1 Termómetro digital com sonda -10ºC a 200ºC (0,1ºC)
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Kit de material de apoio ao laboratório

29 cm

217 Peças

37

cm

69 cm

Peso: 11 Kg

K.0057

Kit de material de apoio ao laboratório

Composto com os seguintes materiais:
• 1 Escorredor de material de mesa com 55 terminais
• 6 Pinças de madeira
• 6 Redes de arame com porcelana
• 6 Tripés para lamparina
• 1 Cortador de tubo de vidro
• 6 Propipetes de 3 vias
• 72 Rolhas de borracha (tamanhos variados)
• 3 Bombas de aspiração até 25 ml
• 2 Tubos de silicone 8/12 mm (100 cm)
• 100 Luvas descartáveis cirúrgicas tam. M
• 6 Óculos de protecção
• 2 Escovilhões para tubos de ensaio
• 2 Escovilhões para provetas
• 1 Papel de filtro 125 mm (cx. 100)
• 1 Papel indicador pH 1 - 14 (cx. 80 tiras)
• 1 Papel azul tornesol (cx. 200 tiras)
• 1 Papel vermelho tornesol (cx. 200 tiras)
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Kit de destilação simples

15000220

Conjunto de destilação simples
Conjunto de destilação simples em vidro borossilicato com uniões
esmeriladas 29/32 constituído por:
• Balão fundo redondo 250 ml
• Cabeça de destilação c/ adaptador de rosca para termómetro
• Refrigerante de Liebig 250 mm
• Alonga de destilação 100 mm
• 3 clipes de fixação para uniões esmeriladas
• Termómetro -10 a 110ºC
• Mala de transporte 53x28x14 cm

Suportes universais não incluídos

Kit de destilação fraccionada

15001220

Conjunto de destilação fraccionada
Conjunto de destilação fraccionada em vidro borossilicato com uniões
esmeriladas 29/32 constituído por:
• Balão fundo redondo 250 ml
• Coluna de vigreux 320 mm
• Cabeça de destilação com adaptador de rosca para termómetro
• Refrigerante de Liebig 250 mm
• Alonga de destilação 100 mm
• 4 clipes de fixação para uniões esmeriladas
• Termómetro -10 a 110ºC
• Mala de transporte 53x28x14 cm

Suportes universais não incluídos
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50655220

Manta de aquecimento
• Para processos de destilação, evaporação, extração e ebulição.
• Regulação da temperatura electrónica.
• Com estrutura de aço pintado e aquecimento interior térmico em fibra
de lã, tendo elementos de aquecimento de níquel-crómio.
• Indicador de funcionamento luminoso LED.
Capacidade 250 ml
Ø interior 90 mm
C 160 mm
A 195 mm
P 2 Kg

52615000

Centrífuga
• Cabeça angular e controlo analógico de parâmetros.
• Estrutura em aço.
• Controlo de velocidade por posição.
• Temporizador ajustável em modo contínuo.
• Dispositivo de segurança na tampa.
Capacidade 6x15 ml
Velocidade 4000 rpm
C 240 mm
A 250 mm
P 5 Kg

50600012

Banho-Maria termostático
• O banho termostático é desenhado para conseguir gerar uma
distribuição de temperatura homogénea nas soluções ou amostras,
podendo ser usado em processos de incubação, reacções enzimáticas,
fermentação, culturas e numa série de outros processos típicos em
laboratórios de investigação.
• Para um melhor funcionamento, está isolado termicamente entre a
cuvete e o chassis exterior, garantindo assim um bom rendimento,
poupança de energia e uma boa homogeneidade de temperatura.
• A profundidade da cuvete permite maior imersão, garantindo o bom
contacto das amostras com a fonte decalor.
Capacidade 12 L
Consumo 100 W
Volume agitável 50 - 2000 ml
Oríficios 4
C 420 mm
L 360 mm
A 170 mm
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50690010

Agitador magnético com aquecimento
• Agitador magnético com regulação analógica de aquecimento.
• Regulação de velocidade e temperatura com pilotos para sinalização.
• Equipado com haste que permite a suspensão de um termómetro ou
uma sonda de pH. Fornecido com um íman agitador de Ø 9x28 mm de
comprimento.
Modelo 690/1
Gama velocidade 100-2000 rpm
Temperatura máx 180ºC ± 10%
Volume agitável 50 - 2000 ml
Dimensões prato 120 x 120 mm
Alimentação 220 V / 50 Hz mm
C 200 mm
L 120 mm
A 90 mm

50631061

Estufa de secagem

• Para a secagem e desinfecção de materiais e outras aplicações.
• Estrutura exterior metálica e interior em aço inoxidável.
• Porta com vidro duplo de segurança térmica.
• Fornecido com tabuleiros de rede (2 unidades) de altura ajustável.
• Regulação digital da temperatura e do tempo.
• Sistema de regulação de ar para convecção natural.
• O fluxo de ar é alterado pela densidade.
• Painel de controle na parte inferior com teclado e visor digital com
interruptor luminoso.
• Pés reguláveis para fácil instalação e nivelamento da estufa.
Capacidade 65 L
Temperatura máxima +5 -250ºC
Flutuação de temperatura ± 1ºC
Homogeneidade 3 %
C 550 mm
L 550 mm
A 840 mm

50636061

Estufa incubadora

• Para uso em laboratórios, microbiologia, análise de alimentos,
biotecnologia, botânica, bioquímica, testes de soro e plasma, de
conservação ou de incubação de amostras e de manutenção de cultura
de células e microorganismos.
• Estrutura em aço pintado a pó epoxy e interior aço inoxidável.
• Porta com vidro duplo para controlo externo semvariação na
temperatura interna.
• Fornecido com tabuleiros de rede (2 unidades) de altura ajustável.
• Sistema de circulação de ar por convecção natural.
• Painel de controlo com teclado e visor digital com interruptor luminoso.
• Dispõe de regulação digital da temperatura e do tempo.
Capacidade 65 L
Temperatura máxima +5 -80ºC
Flutuação de temperatura +/- 0.5ºC
C 550 mm
L 550 mm
A 840 mm
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Balanças

EMB500-1

Balança electrónica Kern 0,1-500g
Gama de medição Máx 500g
Sensibilidade 0,1g
Reprodutibilidade 0,1 g
Linearidade ± 0,2 g
Dimensão do prato de pesagem Ø 150 mm
C 170 mm
L 240 mm
A 39 mm

440-45N

Balança electrónica Kern 0,1-1000g

Gama de medição Máx 1000g
Sensibilidade 0,1g
Reprodutibilidade 0,1 g
Linearidade ± 0,2 g
Dimensão do prato de pesagem 130x130 mm
C 165 mm
L 230 mm
A 80 mm

EW600-2M

Balança electrónica Kern 0,01-600g
Gama de medição Máx 600g
Sensibilidade 0,1g
Reprodutibilidade 0,1 g
Linearidade ± 0,2 g
Dimensão do prato de pesagem Ø 140 mm
C 170 mm
L 240 mm
A 39 mm
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Bancada móvel de laboratório

• Completamente personalizável
• Configurável para cada área científica
• Configurável para cada nível escolar
• Mais de 6000 produtos disponíveis para as configurações

K.0059

Bancada móvel de laboratório
Estrutura
Superfície de trabalho
Modular
Personalizável
Rentável
Autonomia
Segurança
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Folha de aço com pintura epoxy. Duas portas.
6 rodas de alta resistências.
Resistente a ácidos.
Kits para as diferentes áreas científicas.
Tabuleiros didácticos personalizáveis (não incluídos).
Elimina a necessidade de um grande investimento num laboratório.
Fácil acesso a água (reservatório) e a electricidade (fonte de alimentação).
Com fecho de segurança. Pode ser arrumada num local seguro.
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Entradas de ar na frente do armário

Saídas de ar nas costas do armário

Prateleiras anti derrame em compacto fenólico

MLAR0001

Armário para ácidos e bases
• Armário ventilado construído integralmente em compacto fenólico, conferindo uma grande resistência aos agentes químicos mais agressivos.
• Este material é de extrema rigidez proporcionando uma grande durabilidade mecânica.
• Apropriado para ambiente húmido, pois oferece uma excelente resistência à humidade.
• Pode estar exposto de forma contínua a temperaturas até 140ºC, não é inflamável.
• Prateleiras anti-derrame em compacto fenólico.
• Armário construído de forma a favorecer uma correcta circulação de ar no seu interior, tendo para este efeito entradas de ar e uma caixa de
circulação proporcionando uma boa extracção do mesmo.
C 1200 mm
L 500 mm
A 2300 mm
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4220

Chuveiro lava-olhos
A 250 cm

BALDE5

Balde de areia
5L

MLMA3380

Manta anti-fogo
C 120 cm
L 180 cm
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Laboratórios com várias soluções, adequados às necessidades do seu espaço de ensino e investigação.
(Consulte-nos)

ML3048

Hotte fixa

• Construída em chapa de aço 1,5 mm, lacada a pintura electrostática
60 microns.
• Janela frontal com vidros temperados de correr.
• Fornecida com um serviçode água, um de gás e 2 tomadas 220/250V
16A.
• Móvel inferior para reagentes ácidos/bases.
C 120 cm
L 85 cm
A 250 cm

508003

Hotte móvel AIR G

• Construída em chapa de aço 1,5 mm, lacada e acabamento com pintura
electrostática a pó epoxy.
• Contém sistema de filtragem interior, para remover gases
poluentes e particulas.
• Ideal para pequenos espaços de trabalho.
C 800 mm
L 610 mm
A 990 mm
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