
Chemie



Chemie i do zadních lavic,  
vyzkoušejte nový pohled na chemické pokusy

Váš distributor pro Ceskou Republiku ˇ

ˇ
ˇˇ

 ✓ dobrá viditelnost na provádený pokus

 ✓ prehledné postupné usporádání

 ✓ uživatelsky snadná instalace

magnetický 
držák

Panelový systém

pro demonstraci chemických pokusu
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Sada umožňující provedení 23 pokusů

Lihový kahan
Látka
Atomy
Molekuly
Kohézní síla
Molekuly v pohybu
Fyzikální jev a chemický jev
Prvky a sloučeniny
Tři skupenství látky

Tání a kondenzace
Směs: pevná látka a pevná látka
Směs: pevná látka a kapalina
Směs: kapalina a kapalina
Roztoky
Krystaly
Chemické reakce
Oxidace
Hoření

5001.P70 - Úvod do chemie 

Sada umožňující provedení 26 pokusů

Lihový kahan
Látka
Jak měřit průměr molekuly
Chemické jevy
Prvky a sloučeniny
Tři vrstvy látky
Tání a tuhnutí
Odpařování a kondenzace
Směsi: pevná a pevná látka
Směsi: pevná látka v kapalině

Směsi: kapalina v kapalině
Roztoky
Krystaly
Koloběh vody
Kovy a nekovy
Chemické reakce
Oxidace
Hoření
Indikátory
Analýza kyselosti

5001.5627 - Chemické jevy

Výukové sady

Výukové sady

10 pokusů

Porovnání mezi dvěma typy 
jevů
Sublimace
Filtrace
Destilace
Krystalizace
Směsi a sloučeniny, atd.

5001.5510 - Fyzikální a chemické jevy

Složena ze čtyř sad:

5001.5510 - Fyzikální a 
chemické jevy
5001.5511 - Obecná podstata 
chemie
5001.5513 - Elektrochemie
5001.5515 - Organická chemie

5001.5516 - Chemická sada

11 pokusů

Lavoisierův zákon 
Proustův zákon
Zkoušky plamenem
Kyselé nebo zásadité 
sloučeniny
Srážecí reakce
Tvorba plynných sloučenin
Oxidačně redukční reakce, atd.

5001.5511 - Organická chemie

9 pokusů

Elektrolytická vodivost 
Srovnávání elektropozitivity
Daniellova baterie
Elektrolýza roztoku 
Elektrolýza vody
Galvanické pokovování

5001.5513 - Elektrochemie

5001.5517 - Chromatografie
5 pokusů

Chromatografie na běžném 
filtračním papíru
Oddělování pigmentů 
obsažených v zelených listech 
pomocí chromatografie na 
papíře
Oddělování některých 
aminokyselin pocházejících z 
bílkovin pomocí chromatografie
Rozdělování barviv v inkoustu
Rozdělování barvících směsí za 
použití sloupcového dělení při 
chromatografii

8 pokusů

Uhlík a vodík v organických 
látkách
Hledání dusíku v organických 
sloučeninách 
Příprava anhydridu kyseliny 
octové 
Amino kyseliny v proteinových 
látkách, atd.

5001.5515 - Organická chemie
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Modely atomů a molekul

Molekulární modely
5403.1002520 - Krychlová plošně centrovaná

krystalová mřížka

5403.1002521 - Chlorid sodný

5403.1002520 5403.1002521 5403.1002522 - Grafit

5403.1002523 - Diamant

5403.1002522 5403.1002523
5403.1002524 - Šesterečná krystalová mřížka

5403.1002525 - Krychlová prostorově
centrovaná krystalová mřížka

5403.1002524 5403.1002525
5403.1002527 - Síra (kosočtverečná)

5403.1002528 - Oxid křemičitý

5403.1002527 5403.1002528

5403.1002530 - Uhličitan vápenatý

5403.1002531 - Chlorid cesný

5403.1002530 5403.1002531
5403.1002532 - Jód

Model znázorňuje typické uspořádání 
dvojatomových molekul, jako je například 
I2 nebo O2.

5403.1002532

5403.1005281 - Chlorid sodný, 27 atomů

5403.1005281
5403.1005282 - Diamant

5403.1005283 - Grafit, 3 vrstvy

5403.1005282 5403.1005283
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Modely atomů a molekul

Molekulární modely
5403.1005284 - Fulleren C60

5403.1005284

5403.1005285 - Krystaly ledu, 26 molekul vody

5403.10052855401.1012836 - Sada 3 uhlíkových uspořádání

5401.1012836

5401.1012837 - Sada 14 Bravaisových mřížek

5401.1012837
5403.1005286 - Sada: Glukóza, 2 molekuly

5403.1005286

5403.1005288 - Sada: Aminokyseliny, 7 modelů
(včetně peptidové vazby)

5403.1005288
5403.1005289 - Alfa-helix (15 peptidových párů)

5403.1005289

Systém miniDNA obsahuje abstraktně 
tvarované, barevně rozlišené části, které 
představují nukleové báze, pětiuhlíkové cukry a 
fosfátové skupiny, které jsou třeba k vytvoření 
dvojité šroubovice DNA. Model je jedinečnou 
možností jak demonstrovat molekulární 
strukturu DNA a její unikátní dvojitou šroubovici.

5403.1005295 - Model miniDNA, 12 vrstev

5403.1005295

5403.1005296 - Model miniDNA, 22 vrstev

5403.1005296

5403.1005297 - Pokročilý model miniDNA,
22 vrstev

5403.1005297

5403.1005299 - Pokročilý model miniDNA: RNA,
12 bází

5403.1005299

5403.1005298 - Pokročilý model miniDNA,
12 vrstev

5403.1005298

5403.1005301 - Model DNA

5403.1005301

5403.W1005302 - DNA - RNA

5403.W1005302
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5403.1005309 - Tvar diamantu: osmistěn

5403.1005309

5403.1005310 - Tvar grafitu: tři vrstvy

5403.1005310 5403.1005312 - Tvar ledu: sněhová vločka

5403.1005311 - Tvar fullerenu: koule

5403.1005312 5403.1005311
5403.1005314 - Tvar železa: nepravidelný

5403.1005314

Robustní modely obsahují dost atomů na to, 
aby se z nich dal sestavit model, který jasně 
ukáže tvar daného materiálu a vztahy mezi 
jeho stavbou a fyzikálními vlastnostmi. Vazby 
jsou barevně rozlišeny na kovalentní, iontové 
a vodíkové vazby a Van der Waalsovy síly. 
Snadno sestavitelné sady za nízkou cenu.

5403.1005313 - Tvar chloridu sodného: krychle

5403.1005313

5403.1005315 - Tvar hořčíku: nepravidelný

5403.1005315
5403.1005316 - Tvar mědi: nepravidelný

5403.1005316

5403.1005317 - Orbit malá DNA

5403.1005317

5003.BRIGHT03 - BRIGHT výuková sada

5003.BRIGHT03 5003.BRIGHT01 - BRIGHT Atom

5003.BRIGHT01

5001.2096 - Stolek se vzduchovými polštářky
pro studium pohybu molekul

5001.2096

Sada atomů pro trojrozměrné sestavování 
organických a anorganických molekul a pro 
ověření jejich prostorového uspořádání. 
Mnoho chemických sloučenin může být jasně 
znázorněno, například: jednoduché molekuly 
jako je vodík, kyslík a voda, organické sloučeniny 
jako je etan, etylen, acetylen, benzen, alanin, 
glukóza a cyklohexan a ještě komplexnější 
struktury.

5401.1005279 - Sada organických / anorganických
molekul D

5401.1005279

Modely atomů a molekul

Molekulární modely / modely atomů
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5401.1012842 - s-orbital

5401.1012841 - Sada 3 p-orbitalů

5401.10128425401.1012841
5401.1012841 - Sada 5 d-orbitalů

5401.1012841

5401.1012838 - Sada 7 f-orbitalů

5401.1012838

5401.1005290 - Sada organických molekul S

5401.1005290

5401.1005291 - Sada organických / anorganických
molekul S

5401.1005291

5403.1002526 - Vazba mezi dvěma atomy uhlíku

5403.1002526

5401.1005278 - Sada organických molekul D

5401.1005278

5403.1005292 - Sada: Organické molekulární
struktury Molyorbital

5403.1005292

5403.1002529 - Vodíkový můstek

5403.1002529

5403.1005294 - Tvary molekul - teorie repulze
elektronů

5403.1005294

Sada atomů pro trojrozměrné sestavování 
organických a anorganických molekul a pro 
ověření jejich prostorového uspořádání. 
Mnoho chemických sloučenin může být jasně 
znázorněno, například: jednoduché molekuly 
jako je vodík, kyslík a voda, organické 
sloučeniny jako je etan, etylen, acetylen, 
benzen, alanin, glukóza a cyklohexan a ještě 
komplexnější struktury.

5403.1005308 - Základní molekulární systém

5403.1005308
5001.5716 - Model atomu

5001.5716

5403.1005293 - Sada: 14 modelů atomových
orbitalů Molyorbital

5403.10052935001.MM003 - Organická chemie

5001.MM003

5001.7041 - Organická a anorganická chemie

5001.7041

Modely atomů a molekul

Molekulární modely / modely atomů
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Aktualizovaná periodická tabulka, laminovaná a dodávaná 
s podstavnými tyčemi. Jsou zde hlavní fyzikální a chemické vlastnosti 
každého prvku. Grafické znázornění energetické úrovně orbitalů, 
která určuje pořadí rámečků v periodické tabulce.
Můžete zde pozorovat matematicky přesné znázornění orbitalů s, p, 
d a f. V tabulce jsou obsaženy i nejnovější prvky. Číselné údaje jsou 
aktualizované podle směrnic 2001 IUPAC.
Rozměry: 100 × 70 cm.

5001.6300 - Periodická tabulka

Periodická tabulka je graficky stejně zpracovaná jako tabulka 
5001.6300, ale ve formátu A3 (42 × 29,7 cm).
Tento model není dodáván s podstavnými tyčemi.

5001.6301 - Periodická tabulka pro studenty

Schéma periodické tabulky prvků ukazuje konfigurace elektronových 
obalů. Na plátnu se dvěma válečky a závěsným provázkem. 
Dvojjazyčná.
Rozměry: asi 1 950 × 1 390 mm
Jazyky: angličtina a němčina

5401.1003097 - Periodická soustava prvků

Schéma periodické tabulky prvků s jejich obrázky. Na plátnu se 
dvěma válečky a závěsným provázkem.. Ve čtyřech jazycích.
Rozměry: asi 2 290 × 1 530 mm
Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, španělština

5401.1003098 - Periodická tabulka prvků s obrázky

Periodické tabulky prvků

Periodické tabulky prvků


