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GRUNDLAG & ERFARING

Undervisning i naturfag stiller i dag større krav til faglokalets 

installationer end tidligere. Skærpede miljø- og sikkerheds-

mæssige krav gør det i nogle tilfælde nødvendigt at renovere 

faglokaler, ligesom disse krav skal overholdes ved nyetablering 

af faglokaler.

KONSULENTBESØG

Vores konsulenter er i dag i stand til at vejlede, lave skitsefor-

slag, udregne overslag, tilbud og færdige tegninger, hvor dette 

er nødvendigt. Vores samarbejdspartnere, der er specialiseret 

i konkurrencedygtige løsninger inden for procesudsugning, la-

boratoriemøbler, mørklægning m.v., gør det muligt for vores 

konsulenter at udarbejde totale overslagspriser.

Ring blot og aftal tidspunkt, når det er belejligt for skolen.

RENOVERING OG ETABLERING
AF FAGLOKALER
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Vi har i en årrække været involveret i mange af disse renove-

ringer, hvor praktisk erfaring og kendskab til lokalernes daglige 

brug har ført til lovlige og funktionelle faglokaler.

Vores kernekompetence har i mange år været undervis nings -

udstyr til naturfagene. Vi har indrettet  lokaler til de naturvi-

denskabelige fag i mere end 40 år.

FREDERIKSEN

Frederiksen og Zystm har indledt et samarbejde omkring in-

ventarløsninger til naturfagslokaler og laboratorier på skoler. 

Zystm bliver fremover leverandør af inventar til Frederiksen.

ZYSTM

Zystm er Skandinaviens største producent af inventar til 

laboratorier og hospitaler, og tilbyder et gennemprøvet 

produktsortiment baseret på totalløsninger. Zystm kan levere 

standardløsninger med fokus på prisen, men udvikler også 

avancerede specialløsninger i henhold til kundespecifikke 

ønsker. Zystms laboratorieprogram produceres i Herning og 

Bjerringbro. 



INDEKLIMA OG MILJØ

I faglokaler er kravet til indeklima og miljø som i øvrige under-

visningslokaler. Omgivelserne skal være trygge, behagelige og 

inspirerende til koncentration og fordybelse. Temperatur, ven-

tilation og lysforhold skal være i 

orden, uden at lokalet må virke 

for klinisk. 

I faglokaler foregår imidlertid 

aktiviteter i form af kemiske 

analyser, opvarmning og fysiske 

eksperimenter, der periodevis 

påvirker indeklimaet. For at und-

gå, at hele lokalet og måske nabolokaler påvirkes af sådanne 

gener, er det et krav at foretage procesudsugning af de områ-

der, hvor sådanne aktiviteter foregår. Udsugningen skal foregå 

i et separat rørsystem adskilt fra 

lokalets almindelige ventilations-

system og der skal kompenseres 

med frisk, opvarmet luft. Udsug-

ning fra evt. stinkskabe og skabe, 

hvor der opbevares kemikalier 

m.v., kan kobles på det samme 

system.



INSTALLATIONER

IONBYTTET VAND 

I kemiundervisning har man ofte brug for 

destilleret- eller ionbyttet vand til kemi-

ske analyser. 

SPILDEVAND

Almindeligt spildvand udledes direkte til 

offentligt kloaksystem. Syrer, baser og 

organiske opløsninger med større kon-

centration hældes i en dertil indrettet 

affaldsvogn med beholdere for syre, ba-

ser og organisk affald. Når dunkene øn-

skes tømt, afleveres de på kommunens 

genbrugsplads.

OPVARMNING

Opvarmning af væsker med videre fore-

tages normalt via bunsenbrændere, der 

tilsluttes en fast gas-installation med 

udendørs gasflaske i aflåst skab. Gasfla-

sken forsynes med magnetventil, så åb-

ning og lukning af gastilførsel kan over-

våges og foretages fra naturfagslokalet. 

Bunsenbrændere til elevbrug skal være 

af godkendt type uden gasregulering og 

vågeblus.

VAND

Ofte placeres vaske til elevbrug i side-

borde langs lokalets ydervæge af hen-

syn til rørføringer. I fysik-/kemilokaler, 

hvor man ønsker bordopstillinger til 

elevøvelser placeret mere centralt i lo-

kalet, integreres vasken evt. i bordop-

stillingen. Der er normalt kun brug for 

koldt vand ved elevborde. Standhanen 

bør være af en type med slangestuds 

og et gevind, så vandluftpumper kan 

monteres. Lærerbordet forsynes med 

en tilsvarende og ofte større vask, en

Affaldsvogn

Ionbytter

Opvarmning med 
bunsenbrænder.

eller flere sta nd     ha ner samt bland ings  -

batteri for varmt og koldt vand.



OPBEVARINGSSYSTEMER

Undervisning i naturfag er i høj grad 

baseret på elevernes egne oplevelser i 

form af elevøvelser, hvor de efter lære-

rens anvisning selv udfører forsøg. 

Opbevaring, uddeling og indsamling af 

udstyr er opgaver, man bør fokusere på. 

Dels for at rationalisere processen, men 

også for at passe på udstyret og lære 

eleverne en vis ordenssans, der er nød-

vendig for at arbejde i et laboratorium.

Udtræksskabe for opbevaring af 
kemikalier giver både overblik og 
stor udnyttelse af skabsplads.

Underskab med indbyggede system-
bakker og bakkeindsatse.

Opbevaring af trykflasker i trykflaskevogn.

Systemvogn med bakker giver stor flexibilitet. 
Vognen kan parkeres i underskabe.



SYSTEMBAKKER

Vores systembakker er udviklet specielt til skole- og 

laboratoriebrug. Bakkerne er fremstillet i ekstra stærk 

polypropylen med 20% talkum for at gøre materialet 

brandhæmmende. Bakkerne kan indbygges i skabe eller 

bruges i systemvogne eller systemreoler.

SYSTEMINDLÆG & BAKKER

Vores vacuumformede indlæg er tilpasset det mest al-

mindelige udstyr. Suppleret med standardindlæg med 

forskellige rumstørrelser opnås et opbevaringssystem, 

der både med hensyn til overblik og pladsbehov er 

unikt.



AUTOMATISERET MØRKLÆGNING

I naturfagslokaler har man behov for at kunne mørklægge 

lokalet helt eller delvis. Undervises der i optik, lys eller farver, 

er oplevelsen langt større i det mørklagte lokale. Mørklæg-

ning er automatiseret dels for at forlænge levetiden, men 

også for at gøre mørklægning nem. Der skal kun trykkes på 

én knap for at aktivere systemet. Kontakt os venligst for 

yderligere rådgivning eller tilbud.

UPS-ANLÆG TIL NØDUDGANG

UPS-anlæg har er en nødstrømsforsyning via batterier som 

sikrer, at mørklægningsgardinet automatisk kører op ved en 

brandalarm eller et strømsvigt.

Vi tilbyder både lodret- og vandretkørende mørklægning. 

MØRKLÆGNING INTERAKTIVE SKÆRME

PROWISE INTERAKTIVE SKÆRME 

Prowise touchskærmene er kendte for deres kvalitet og høje 

præcision. De er nemme at betjene, og du får 5 års garanti 

på alle skærmene. 

Prowise touchskærme er nemme at betjene og vedligeholde. 

Du behøver aldrig at kalibrere eller installere drivere. Glaset 

på skærmene er både resistent mod ridser og støv. 

Prowise interaktive skærme fås i flere forskellige størrelser 

fra 55” til 84”. 

Prowise skærmene findes også i en udgave uden touch.

Ud over en full HD skærm får du her alle de basisfunktioner, 

som du har behov for i et klasselokale : 

 Full HD 

 Multi touch – 10 punkt

 Flere kan skrive samtidig

 Automatisk kalibrering

 Ridsefri overflade

 5 års garanti



VANDFASTE 
SOKLER

SKAB TIL DYRE-
SAMLING

Foto mangler

VANDFASTE SOKLER

Soklerne er fremstillet i vandfaste plader. Pladerne er pålagt 

0.7 mm højtrykslaminat på begge sider. Soklerne kan leveres 

som fællessokler eller enkeltsokler.

Sokler fuges som standard til gulv for maksimal kvalitet og 

sikring.

SKAB TIL DYRESAMLING

Aluvitrinefront med hærdet sikkerhedsglas. Denne fronttype an-

vendes, hvor der er ekstra behov for indkig i skabet og hvor der 

ønskes et anderledes forfinet design af fronten.

NB. Skabe med vitrinefront egner sig ikke som elevskabe pga. 

vitrinefrontens hængsler.



KANTLISTER - PLAST

Kantlister på låger i slagfast plast, overholder hygiejne krav i 

sundhedssektoren.

Låger og skuffefronter er forarbejdet i 16 mm spånplade pålagt 

0.7 mm laminat på for- og bagside. For at sikre slagfasthed 

og optimal hygiejne er der pålagt en 2 mm 3D alu/ kunststof 

kantliste.

HYLDER

Hylder findes som standard i flere varianter, både til udtræk med ræling og som almindelige hylder i forskelligt materiale. 

Hylderne er fremstillet i 12 eller 19 mm spånplade med overflade i højtrykslaminat eller melamin. Alle kanter er lukket med 1 mm 

kunststof kantbånd. 

KANTLISTER - GUMMI

Kantlister i gummi på korpus overholder hygiejne krav i 

sundhedssektoren

Alle kanter og flader på skabe er lukkede af hensyn til hy-

giejnesikring. 



INSTALLATIONSBRO

INSTALLATIONSBRO MED LYS & EL M.M

Zystm Installationsbro til vægmontering er udført i alumi-

nium og leveres enten i natur anodiseret aluminium eller 

med pulverlakeret overflade i hvid ral 9016.

Installationsbroen er opbygget således, at lys føres i top-

pen af broen. Her kan, der efter ønske, vælges mellem 

T5 lysstofrør med HF forkobling eller LED lys i kelvin 3000 

eller 4000.

Under lyspanelet er der fremføring af elektriske instal-

lationer. Der er mulighed for separering af stærk- og 

svagstrøm med skillespor. Udtag monteres som Clickline 

og stikudtag kan fordeles i hele længden af panelet.

Fremføring og udtag af tekniske gasser, vand og an-

dre medier sker under broen og udtag vender derfor 

ned mod bordpladen, hvilket letter tilkobling. Arma-

turer monteres i et særligt beslag og der er mulighed 

for lukning af broen mellem armaturerne, således den 

vægmonterede installationsbro er fuldstændig lukket. 

Ønsker man ikke armaturer monteret i installations-

broen, kan man vælge at montere installationsbroen 

direkte mod væg. Installationsbroen er godkendt i for-

hold brug i GMO klassificerede lokaler. 

Installationsbroen kan også leveres uden lys som al-

mindelig elkanal.

Installationsbroen kan monteres på væg inkl. arma-

turer



FUNKTIONSGREB

Funktionsgrebet skaber merværdi for brugeren af et skab. Du kan let orientere dig om indholdet i skabet, og med skiftende personale 

er det en ubetinget fordel. Ud over standard bøjlegreb, som vi kender fra almindelige skabe, har Zystm to FUNKTIONSGREB i produkt-

programmet.

FUNKTIONSGREB

Plads til kort og præcis information. Passer til Dymo 12 mm label eller lignende. Lukket og glat overflade – let at rengøre. Standard 

centerafstand betyder, at du kan udskifte allerede eksisterende greb.

LANGT FUNTIONSGREB

Plads til information i hele skabets højde (ud for hylder, moduler osv.). Samme kortsystem som i briksystemet. 

Grebsmulighed i hele skabshøjden. Flot design og udtryk.

Beskyttet funktionsgreb er konstrueret i massiv aluminium og følger frontens længde, grebet kan påføres infor-

mationsskilte i hele længden, hvilket giver optimal mulighed for information af indhold i skabe.

Beskyttet funktionsgreb er konstrueret i massiv aluminium og følger frontens længde, grebet kan påføres infor-

mationsskilte i hele længden, hvilket giver optimal mulighed for information om indhold i skabe.



HÆNGSLER

Et af de væsentlige styrker i et professionelt skab er 

hængslet. Zystms skabshængsel er udviklet til lang 

holdbarhed og minimal servicering. 

VIGTIGE EGENSKABER

270 graders åbning.

Fronten kan åbne helt om på skabssiden. 

DOBBELTSIDET FASTGØRELSE I SKABET

Hængslet sidder utroligt godt fast i front og korpus. 

MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Kræver ikke smøring eller tilspænding. 

INGEN KONFLIKT ”RYG MOD RYG”

Fronten går fri af hængsel, når skabene står ved siden 

af hinanden med hængslerne ryg mod ryg. 

TESTET

Til minimum 200.000 åbninger og lukninger. 

RENGØRINGSVENLIG

Ingen huller og sprækker. 

FLOT OG NUTIDIG

Overflade i anodiseret aluminium. 



BORDPLADER & VASKE

Zystm tilbyder et bredt udvalg af bordplader & vaske, som hver har forskellige egenskaber. Nedenstående oversigt  

viser de forskellige egenskaber. 

RESISTENSLISTE

for bordplader Syre/base Opløsningsmiddel Misfarvning Varme Ridsefasthed Pris index

Laminat 48

Kompaktlaminat * 55

Epoxy * 67

Polypropylene (PP) * 73

Rustfri stål 316 ** 88

Keramik 100

 Modstandsdygtig, ingen angreb

 Begrænset modstandsdygtighed, svag påvirkning/misfarvning efter længere tids påvirkning

 Nedsat modstandsdygtighed

1100°C

340°C

40°C

80°C

180°C

180°C

*: Kun kosmetisk

 **: Varme; risikerer at stålpladen slipper kernematerialet, ellers ingen forandring.



SKOLEMØBLER FRA SIS

Gode skolemøbler tilbyder komfort uden at fokus 

tages fra de informationer, som skal bearbejdes. SiS 

skolemøbler kan bruges overalt, de er holdbare og 

ergonomisk korrekte. Muligheden for en skrædder-

syet helhedsløsning sikrer dig, at du får et stimule-

rende læringsmiljø. 

Vi har skolemøbler til børnehaveklassen, folkesko-

len, gymnasiet, erhvervsskoler og universiteter. SiS 

er ekspert i indretning af læringsmiljøer!

271 - BACK UP STOL 274 - BACK UP TABURET 207 - TABURET

136 - TIMELESS BORD



UDSTYR OG ELEKTRISKE 
INSTALLATIONER

Såvel udstyr som elektriske installationer skal leve op 

til Sikkerhedsstyrelsens krav. Stikkontakter, der an-

vendes i forbindelse med fysiklokaler, bør samles i 

en gruppe, der forsynes med nøgleafbryder, nødstop 

advarselslampe, der skal lyse, når der er strøm på  

stikkontakterne.

Anvendes transportable enheder er  vægten og 

pladsbehov af betydning. Der findes i dag typer, der 

kun vejer få kg, hvor ældre typer vejer 5 – 10 kg. I ste-

det for transportable enheder kan strømforsyningen 

indbygges, så kun betjeningspanelet og udgangsbøs-

ninger er synlige. Tilsvarende typer og indbygnings-

muligheder findes til lærerbrug.

Frederiksen Scientific A/S
Viaduktvej 35 . DK-6870 Ølgod

Tel. +45 7524 4966
Fax +45 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Office Aarhus: Samsøvej 21
DK-8382 Hinnerup 
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