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BÀN THÍ NGHIỆM 

Laboratory bench 
1. Bàn áp tường/ wall bench 
2. Bàn chậu rửa/ Sink unit 
3. Bàn trung tâm/ Island bench 
4. Kệ bàn/ shelve 
5. Ghế thí nghiệm/ laboratory stool 
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MODULE BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG CƠ BẢN RỘNG 1200mm/ Laboratory workbench 1200mm 

 

 

 

 

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1101 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt 

làm việc phenolic/Steel powder coated frame 

30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic resins 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1102 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1103 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1104 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  
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MODULE BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG CƠ BẢN RỘNG 1500mm/ Laboratory workbench 1500mm 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1202 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1203 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1204 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number: LVS-1201 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  
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MODULE ÁP TƯỜNG CÓ CHẬU RỬA/ Sink module 

  

 

 

 

Tên /name: module chậu rửa/sink module 

Mã số/Part number: LVS-1301/1302 

Kích thước/Dims.: W600xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt 

làm việc bằng phenolic/Steel powder coated frame 

30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic resins 

Giá/Price:  

Tên /name: module chậu rửa/sink module 

Mã số/Part number: LVS-1303 

Kích thước/Dims.: W900xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

bằng phenolic/Steel powder coated frame 30x60x1.4mm 

thickness, worktop in phenolic resins 

Giá/Price:  

Tên /name: module chậu rửa/sink module 

Mã số/Part number: LVS-1305 

Kích thước/Dims.: W1500xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

bằng phenolic/Steel powder coated frame 30x60x1.4mm 

thickness, worktop in phenolic resins 

Giá/Price:  

Tên /name: module chậu rửa/sink module 

Mã số/Part number: LVS-1304 

Kích thước/Dims.: W1200xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

bằng phenolic/Steel powder coated frame 30x60x1.4mm 

thickness, worktop in phenolic resins 

Giá/Price:  
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MODULE BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM 2400mm/ Laboratory island bench 2400mm 

 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1402 

Kích thước/Dims.: W3000Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc bằng 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1403 

Kích thước/Dims.: W2400Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc bằng 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1404 

Kích thước/Dims.: W3000Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc bằng 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1401 

Kích thước/Dims.: W2400Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc bằng 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  
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MODULE BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM 3000mm/ Laboratory island bench 3000mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1502 

Kích thước/Dims.: W3600Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc bằng 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1503 

Kích thước/Dims.: W3000Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc phenolic. 

Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder coated frame 

30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic resins. Cabinet made 

in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1504 

Kích thước/Dims.: W3600Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn trung tâm/island bench 

Mã số/Part number: LVS-1501 

Kích thước/Dims.: W2400Xd1500xH800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 

phenolic. Hộc tủ thép dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel powder 

coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop in phenolic 

resins. Cabinet made in steel 1.2mm powder coated. 

Giá/Price:  
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PHỤ KIỆN BÀN THÍ NGHIỆM/ Workbench accessories 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ kệ treo/ wall hang cabinet  

Mã số/Part number: LVS-1607/1608/1609 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD300xH700 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm 

Giá/Price:  

Tên /name: Kệ dạng tủ/cabinet selves 

Mã số/Part number: LVS-1604/1605/1606 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD300xH700 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn áp tường/up wall bench 

Mã số/Part number:    

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm 

Giá/Price:  

Tên /name: Kệ/selves 

Mã số/Part number: LVS-1601/1602/1603 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD300xH700 mm 

Chất liệu/material: thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện/Steel 

powder coated 1.2mm  

Giá/Price:  
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GHẾ THÍ NGHIỆM/ Laboratory stool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: Ghế cố định/ Fixed stool 

Mã số/Part number: LVS-1701 

Kích thước/Dims.:   

Chất liệu/material: Toàn bộ inox 304/ all in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Ghế xoay/ rotate stool 

Mã số/Part number: LVS-1702 

Kích thước/Dims.:   

Chất liệu/material: mặt & khung bằng inox 304/ 

seat surface & frame in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Ghế bọc nệm/ stool with mattress cover 

Mã số/Part number: LVS-1704 

Kích thước/Dims.:   

Chất liệu/material: mặt & khung bằng inox 304/ seat 

surface & frame in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Ghế ben hơi/ gas cylinder stool 

Mã số/Part number: LVS-1703 

Kích thước/Dims.:   

Chất liệu/material: mặt & khung bằng inox 304/ 

seat surface & frame in stainless steel 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM LƯU TRỮ 

Laboratory storage products 
1. Kệ chứa mẫu/sample rack 
2. Tủ chứa vật tư/ laboratory storage cabinet 
3. Tủ chứa dụng cụ thuỷ tinh/ glassware cabinet 
4. Tủ chứa hoá chất/ normal chemical storage 
5. Tủ chứa hoá chất ăn mòn/ anti corrosion cabinet 
6. Tủ chứa dung môi gây cháy/ flammable storage cabinet 
7. Tủ chứa bình khí/ gas cylinder cabinet 
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KỆ CHỨA MẪU/ Sample storage rack 

  

 

 

 

Tên /name: Kệ cố định/ fixed shelve 

Mã số/Part number: LVS-2101/2102/2103 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép hộp 30x60x1.4mm, mặt làm việc 1.2mm/Steel 

powder coated frame 30x60x1.4mm thickness, worktop 1.2mm 

Giá/Price:  

Tên /name: Kệ kín 3 mặt/ 3 size cover shelve 

Mã số/Part number: LVS-2301/2302/2303 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel 

powder coated 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Kệ lắp ráp/ Assembly shelve 

Mã số/Part number: LVS-2201/2202/2203 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép U 50x50x1.5mm, mặt làm việc 

1.2mm/Steel powder coated frame U form 50x50x1.5mm 

thickness, worktop 1.2mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ CHỨA VẬT TƯ/ Laboratory storage cabinet 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa vật tư/Storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2401 

Kích thước/Dims.: W900xD550xH1190 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 

1mm/Steel powder coated 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa vật tư/Storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2601/2602/2603 

Kích thước/Dims.: 1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel powder 

coated 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa vật tư/Storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2501/2502/2503 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel powder 

coated 1mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ CHỨA DỤNG CỤ THUỶ TINH/ Glassware storage cabinet 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: tủ cửa trượt/slide door glass storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2701/2702/2703 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel 

powder coated 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: tủ cửa trượt/slide door glass storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2801/2802/2802 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD750xH800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel 

powder coated 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: tủ cửa xoay/swing door glass storage cabinet 

Mã số/Part number: LVS-2901/2902/2903 

Kích thước/Dims.: 900/1200/1500xD550xH800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1mm/Steel 

powder coated 1mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ CHỨA HOÁ CHẤT THÔNG THƯỜNG/ Normal chemical storage cabinet 

  

  

 

 

 

 

Tên /name: Tủ chứa hoá chất/Chemical storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-CSA9S/CSA12S 

Kích thước/Dims.: W900/1200xD550xH1190 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm/Steel 

powder coated 1.2mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa hoá chất/Chemical storage cabinet  

Mã số/Part number: LV-CSA9SW/ CSA12SW 

Kích thước/Dims.: W900/1200xD550xH1190 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm/Steel powder 

coated 1.2mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa hoá chất/Chemical storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-CSA9/ CSA12/ CSA15 

Kích thước/Dims.: 900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm/Steel powder 

coated 1.2mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa hoá chất/Chemical storage cabinet 

Mã số/Part number: LV-CSA9W/ CSA12W/ CSA15W 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material: thép sơn tĩnh điện dày 1.2mm/Steel powder 

coated 1.2mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ CHỨA HOÁ CHẤT THÔNG THƯỜNG CÓ LỌC/ Chemical storage cabinet with carbon filter 

 

Model LV-CS 900 NH LV-CS 900 N LV-CS 1200 N LV-CS 1500 N 

Kích thước ngoài/ 
outer (WxDxH) mm 

900x550x1200 900x550x1950 1200x550x1950 1500x550x1950 

Kích thước trong/ 
Inner (WxDxH) mm 

850x500x850 850x500x1650 1150x500x1650 1450x500x1650 

 

Tủ chứa hóa chất có lọc than hoạt tính được thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, dùng để lưu trữ các 

loại hóa chất thông thường, vật tư, máy móc trong thí nghiệm cũng như xưởng sản xuất. 

Chemical storage cabinet with carbon filter is designed & manufactured in Vietnam under quality control of ISO 

9001-2015 for normal chemical, laboratory equipment & materials storage. 

 

Tủ có các vách và cửa bằng thép tấm dày 

1.2mm sơn tĩnh điện, vách phân phối gió 

giúp gió hút đều trong tủ. Cửa có khóa và 

được lọng kính cường lực giúp dễ dàng quan 

sát bên trong. Tủ có sắn ống chờ 60mm để 

kết nối với hệ thống hút khi cần/  

All structure in steel powder coated 1.2mm 

thickness. Cabinet have air guide sheet at 

back panel for equally the amount of air flow. 

Door had glass window for easy observation 

inside. Standby exhaust tube for connect to 

hood system one needed. 
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TỦ CHỨA HOÁ CHẤT CÓ TÍNH ĂN MÒN/ Anti corrosion storage cabinet 

 

 

Model LV-CPVC6S LV-CPVCA6 LV-CPVCA9S LV-CPVCA9 

Kích thước ngoài / outer 
dim. (WxDxH) mm 

600x550x1190 600x550x1790 900x550x1190 900x550x1790 

Kích thước trong / inner 
dim. (WxDxH) mm 

550x500x1040 550x500x1640 850x500x1040 850x500x1640 

 

Tủ chứa hoá chất có tính ăn mòn cao như acid, base. Chất liệu tủ 
bằng nhựa PVC màu trắng sáng, khung chịu lực bằng hộp inox 304 
cách ly với trong lòng tủ.  
Anticorrosion chemical storage cabinet using for acid, base or any 
corrosion compound. Main frame made in stainless steel for strong 
hold all structure. Two double wall side panel in PVC material for 
totally separate the corrosion chemical with the structure frame. 
 
Cửa khoá 2 điểm, bản lề nhựa, khay nhựa PVC/ Two points lock, 
door hingers in plastic, tray in PVC material 
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TỦ CHỨA DUNG MÔI CHỐNG CHÁY/ Flammable solvent storage cabinet 

 

Model LV-FM57 LV-FM83 LV-FM114 LV-FM170 LV-FM304 
Kích thước ngoài/ 
outer WxDxH mm 

595x460x1190 595x460x1720 1090x460x1190 1090x460x1720 1090x860x1720 

Kích thước trong/ 
inner WxDxH mm 

512x377x1041 512x377x1574 1000x375x1040 1000x375x1650 1000x778x1650 

 

Sản xuất tại Việt Nam theo hướng dẫn của chuẩn an toàn FM thích hợp chứa các loại dung môi dễ gây cháy nổ 
dùng trong phòng thí nghiệm, kho chứa hoặc sản xuất công nghiệp. Manufacture in Vietnam according to guide 
of FM standard for flammable solvent storage cabinet using in laboratory, industrial facility. 

Thân tủ 2 lớp bằng sắt dày 1.2mm sơn tĩnh điện, các góc được bo tròn bằng máy CNC laser an toàn cho người 

sử dụng. Cánh tủ sử dụng bản lề dạng lá, cửa khóa an toàn có 03 điểm chốt, cửa có chìa khóa bảo vệ và 01 móc 

khóa dự phòng. Double wall structure, all edge be rounded. Piano door hinger, 3 points lock latch with extra lock 

incase needed. 

Tủ có 02 cổng thông hơi kết nối với hệ thống hút khi cần thiết, cổng thông hơi đồng thời có lưới ngăn lửa thâm 

nhập nhưng vẫn cho khí thoát ra giúp không gây nổ khi có nhiệt độ cao. Two ventilation with fire arrest for 

connect to exhaust system. 

 

 



19 

Email: lamviet@lamviet.com; Website: www.lamviet.com; www.labfurniture.com.vn 
 

 

TỦ CHỨA THÍ NGHIỆM KHÁC/ Other laboratory storage cabinet 

  

 

 

Tên /name: Tủ điều khiển ẩm/Dehumidify chamber 

Mã số/Part number: LV-CS9M/12M/15M 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1950 mm 

Chất liệu/material: Thép tấm dày 1.2mm sơn tĩnh điện, bộ khử 

ẩm bằng bán dẫn, hiển thị số độ ẩm/ Steel powder coated, 

dehumidify by semiconductor digital humidity display.  

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ bảo vệ dạng lưới/Net type cabinet 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD550xH1800 mm 

Chất liệu/material:  Khung sắt hộp 30x30x1.2mm, vách dạng lưới 

sơn tĩnh điện/ support frame30x30x1.2mm, side panel in net type 

all powder coated. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa bình khí/ Gas cylinder cabinet 

Mã số/Part number: LV-FM170G 

Kích thước/Dims.: 1090x460x1720 mm 

Chất liệu/material: Thép 2 lớp dày 1.2mm sơn tĩnh điện/ 

double wall steel powder coated 1.2mm thickness. 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM SINH HỌC 

Biology products 
1. Tủ ATSH Class II A2/ Biosafety cabinet 
2. Tủ ATSH Class II B2/ Biosafety cabinet 
3. Tủ ATSH Class III/ Biosafety cabinet 
4. Tủ cấy vi sinh thổi ngang/ Horizonal clean bench 
5. Tủ cấy vi sinh thổi đứng/ Vertical clean bench 
6. Tủ cấy vi sinh thổi đứng hai mặt / double side clean bench 
7. Tủ thao tác PCR/ PCR cabinet 
8. Thiết bị tiệt trùng que cấy/ sterilize chamber 
9. Đèn tiệt trùng UV/ UV sterilize lamp 
10. Tủ tiệt trùng vật tư bằng UV/ UV cabinet 
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TỦ AN TOÀN SINH HỌC (ATSH) CẤP 2, CLASS A2/ Class II, A2 biosafety cabinet 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ ATSH cấp 2/BSC class 2, A2 

Mã số/Part number: LV-BCS09 

Kích thước/Dims.: W900xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ ATSH cấp 2/BSC class 2, A2 

Mã số/Part number: LV-BCS12 

Kích thước/Dims.: W1200xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ ATSH cấp 2/BSC class 2, A2 

Mã số/Part number: LV-BCS15 

Kích thước/Dims.: W1200xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  
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TỦ AN TOÀN SINH HỌC KHÁC/ other biosafety cabinet 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ ATSH cấp 2/BSC class 2, B2 

Mã số/Part number: LV-BCS12B 

Kích thước/Dims.: W1200xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ ATSH cấp 3/BSC class 3 

Mã số/Part number: LV-BCS09C3/ BCS12C3 

Kích thước/Dims.: W900/1200xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ ATSH cấp II bọc chì/Radioactive BSC 

Mã số/Part number: LV-BCS12L 

Kích thước/Dims.: W900xD790xH1530 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện bọc chì, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder coated lead 

cover, inside in stainless steel 

Giá/Price:  
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TỦ CẤY THỔI NGANG/ Horizonal flow clean bench 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ cấy thổi ngang/ Horizonal flow clean bench 

Mã số/Part number: LV-HC07 

Kích thước/Dims.: W700xD790xH1200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong tủ  

bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy thổi ngang/ Horizonal flow clean bench 

Mã số/Part number: LV-HC09 

Kích thước/Dims.: W1000xD790xH1200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong 

tủ  bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in 

stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy thổi ngang/ Horizonal flow clean bench 

Mã số/Part number: LV-HC12 

Kích thước/Dims.: W1300xD790xH1200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong tủ 

bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  
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TỦ CẤY THỔI ĐỨNG/ Vertical flow clean bench 

  

 

 

Tên /name: Tủ cấy thổi đứng/ Vertical clean bench 

Mã số/Part number: LV-VC07/VC09 

Kích thước/Dims.: W700/900xD700xH1230 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, mặt làm việc bằng inox 

304, quạt thổi xuất xứ Đài Loan/ body in steel powder coated, worktop in 

stainless steel, Taiwan original blower. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy thổi đứng/ Vertical clean bench 

Mã số/Part number: LV-VC12/VC15 

Kích thước/Dims.: W1200/1500xD700xH1230 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, mặt làm 

việc bằng inox 304, Quạt thổi xuất xứ Đức/ body in steel 

powder coated, worktop in stainless steel, Germany original 

blower. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy thổi đứng/ Vertical clean bench 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: max. W3000xD700xH1230 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, mặt 

làm việc bằng inox 304, Quạt thổi xuất xứ Đức/ body in 

steel powder coated, worktop in stainless steel, Germany 

original blower. 

Giá/Price:  
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TỦ CẤY ĐỐI DIỆN/ Two side clean bench 

 

 

 

  

Tên /name: Tủ cấy đối diện/ two door clean bench 

Mã số/Part number: LV-VC09DN 

Kích thước/Dims.: W900xD790xH1000 mm 

Chất liệu/material: Tủ hoàn toàn bằng inox 304 dày 

1mm/ All in stainless steel 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy đối diện/ two door clean bench 

Mã số/Part number: LV-VC12DN 

Kích thước/Dims.: W1200xD790xH1000 mm 

Chất liệu/material: Tủ hoàn toàn bằng inox 304 dày 

1mm/ All in stainless steel 1mm thickness 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ cấy đối diện/ two door clean bench 

Mã số/Part number: LV-VC9D/VC12D 

Kích thước/Dims.: W900/1200xD790xH1900 mm 

Chất liệu/material: Tủ bằng thép sơn tĩnh điện, mặt làm việc 

bằng inox 304 dày 1.2mm/ Body in steel powder coated, 

worktop in stainless steel 1.2mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ THAO TÁC PCR/ PCR cabinet 

 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ PCR/ PCR cabinet 

Mã số/Part number: LV-PCR7F 

Kích thước/Dims.: W1200xD670xH1100 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong tủ  

bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in stainless steel, 

UV lamp Osram original. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ PCR/ PCR cabinet 

Mã số/Part number: LV-PCR9F 

Kích thước/Dims.: W900xD670xH1100 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần 

trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside 

in stainless steel, UV lamp Osram original. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ PCR/ PCR cabinet 

Mã số/Part number: LV-PCR12F 

Kích thước/Dims.: W1200xD670xH1100 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần 

trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in 

stainless steel, UV lamp Osram original. 

Giá/Price:  
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THIẾT BỊ SINH HỌC KHÁC/ other biology relate equipment 

 

 

 

 

 

Tên /name: Hộp tiệt trùng que cấy/ Sterilize box 

Mã số/Part number: Sterilam 

Kích thước/Dims.: W140xD150xH230 mm 

Chất liệu/material: Thân bằng inox 304/ body in 

stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Đèn tiệt trùng UV/UV sterilize lamp 

Mã số/Part number: Sterilam 1/2/3/4 

Kích thước/Dims.: W260xD200xH560 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox, đèn UV xuất xứ Osram/ body 

in stainless steel, UV lamp Osram original. 

Giá/Price:  

Tên /name: Đèn tiệt trùng UV/UV sterilize lamp 

Mã số/Part number: Sterilam tower 

Kích thước/Dims.: W500xD500xH1200 mm 

Chất liệu/material: Thân  bằng thép sơn tĩnh điện, đèn UV 

xuất xứ Osram/ body in steel powder coated, UV lamp 

Osram original. 

Giá/Price:  

Tên /name: Buồng tiệt trùng UV/ UV sterilize box 

Mã số/Part number: LV-UV1 

Kích thước/Dims.: W550xD400xH450 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, đèn UV xuất xứ 

Osram/ body in steel powder coated, UV lamp Osram original. 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM TỦ HÚT 

Fume hood products 
1. Tủ hút vỏ sắt sơn tĩnh điện/ steel fume hood 
2. Tủ hút vỏ inox 304/ Stainless steel fume hood 
3. Tủ hút nhựa PVC/ PVC & glass fume hood 
4. Tủ hút phenolic chịu ăn mòn/ anti corrosion fume hood 
5. Chụp hút khí/ canopy  
6. Bộ xử lý khí thải/ scrubber unit 
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TỦ HÚT VỎ THÉP SƠN TĨNH ĐIỆN/ Steel powder coated fume hood 

 

 

 

Tên /name: Tủ hút vỏ sắt / Steel fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH09/12/15 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong 

tủ  bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in 

stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút thép ốp inox/Steel fume hood with SS 

chamber 

Mã số/Part number: LV-FH09S/12S/15S 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong tủ  

bằng inox 304/ body in steel powder coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút sắt ốp phenolic/Steel fume hood with phenolic 

chamber 

Mã số/Part number: LV-FH09P/12P/15P 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, phần trong tủ  bằng 

phenolic chịu an mòn/body in steel powder coated, inside in phenolic. 

Giá/Price:  
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TỦ HÚT INOX, PVC, KÍNH/ Fume hood in stainless steel, PVC, tempered glass 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ hút inox/ Stainless steel fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH09SS/12SS/15SS 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ hai lớp bằng inox 304/ double 

wall body in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút nhựa PVC/ PVC fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH09PVC/ FH12PVC/FH15PVC 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Toàn bộ tủ bằng nhựa PVC chịu hoá chất, 

thanh dẫn hướng bằng nhôm/ all made in phenolic chemical 

resistant, door frame in aluminum. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút kính/ Tempered glass fume hoods 

Mã số/Part number: LV-FH09G/FH12G/FH15G 

Kích thước/Dims.: W900/1200/1500xD790xH2200 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, vách kính 

cường lực dày 8mm/ body in steel powder coated, side panel in 

tempered glass 8mm thickness 

Giá/Price:  
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TỦ HÚT PHENOLIC CHỊU HOÁ CHẤT/ Anticorrosion fume hood 

 

 

 

 

Tên /name: Tủ hút chịu hoá chất/ Anticorrosion fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH09A 

Kích thước/Dims.: W900xD850xH2200 mm 

Chất liệu/material: Toàn bộ tủ bằng phenolic chịu hoá chất, thanh dẫn 

hướng bằng nhôm/ all made in phenolic chemical resistant, door frame 

in aluminum. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút chịu hoá chất/ Anticorrosion fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH12A 

Kích thước/Dims.: W900xD850xH2200 mm 

Chất liệu/material: Toàn bộ tủ bằng phenolic chịu hoá chất, 

thanh dẫn hướng bằng nhôm/ all made in phenolic chemical 

resistant, door frame in aluminum. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút chịu hoá chất/ Anticorrosion fume hood 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: Theo yêu cầu tối đa W3600mm/ Up on 

request, max. width 3600mm 

Chất liệu/material: Toàn bộ tủ bằng phenolic chịu hoá chất, 

thanh dẫn hướng bằng nhôm/ all made in phenolic chemical 

resistant, door frame in aluminum. 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ hút chịu hoá chất/ Anticorrosion fume hood 

Mã số/Part number: LV-FH15A 

Kích thước/Dims.: W1200xD850xH2200 mm 

Chất liệu/material: Toàn bộ tủ bằng phenolic chịu hoá chất, 

thanh dẫn hướng bằng nhôm/ all made in phenolic chemical 

resistant, door frame in aluminum. 

Giá/Price:  
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PHỤ KIỆN HÚT KHÍ KHÁC/ other fume exhaust products 

 

 

 

 

 

 

 

Tên /name: Bộ hút khí/ Canopy 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân bằng inox 304/ body in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Bộ hút khí/ Canopy 

Mã số/Part number:  

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân bằng inox 304/ body in 

stainless steel. 

Giá/Price:  

Tên /name: Bộ hút khí AAS/ AAS hood 

Mã số/Part number:  

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân bằng inox 304/ body in 

stainless steel 

Giá/Price:  
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Tên /name: Tháp hấp thu/Scrubber chamber 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tháp bằng inox 304/ body 

in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tháp hấp thu/Scrubber chamber 

Mã số/Part number:  

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tháp bằng nhựa PVC/ body 

in PVC. 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM Y TẾ, DƯỢC PHẨM 

Medical & pharmaceutical products 
10. Hộp lọc HEPA/ HEPA box 
11. Thiết bị cấp khí sạch/ FFU 
12. Hộp trung chuyển/ Pass box 
13. Hộp trung chuyển có thổi khí/ Dynamic pass box 
14. Buồng đóng chuẩn/ Glove box 
15. Buồng cân mẫu/ sampling LAF 
16. Bồn rửa tay phẫu thuật/ disinfected hand wash 
17. Tủ chứa ống nội soi/ Endoscope storage cabinet 
18. Phòng sạch/Clean room 
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Tên /name: Hộp lọc HEPA/HEPA box 

Mã số/Part number:  510X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện/ 

body in steel powder coated 

Giá/Price:  

Tên /name: Hộp lọc có quạt/FFU 

Mã số/Part number:  520X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện/ 

body in steel powder coated 

Giá/Price:  

Tên /name: Hộp trung chuyển/Pass box 

Mã số/Part number:  530X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  
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Tên /name: Hộp trung chuyển có thổi khí/Dynamic pass box 

Mã số/Part number:  540X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304/ body in stainless 

steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Buồng tắm khí/Air shower 

Mã số/Part number:  550X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Buồng thao tác cách ly/Glove box 

Mã số/Part number:   560X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304/ body in 

stainless steel  

Giá/Price:  
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Tên /name: LAF cân mẫu/Sampling booth 

Mã số/Part number:  570X 

Kích thước/Dims.:  On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304, quạt xuất xứ Đức, 4 

mặt nhựa PVC/ body in stainless steel, Germany original blower, 

four side in PVC 

Giá/Price:  

Tên /name: LAF cân mẫu/Sampling booth 

Mã số/Part number:  580X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304, quạt xuất xứ Đức, 3 

mặt nhựa PVC/ body in stainless steel, Germany original blower, 

three side in PVC 

Giá/Price:  

Tên /name: LAF cân mẫu/Sampling booth 

Mã số/Part number:  590X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304, quạt xuất xứ 

Đức, một mặt nhựa PVC/ body in stainless steel, Germany 

original blower, one side in PVC 

Giá/Price:  
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Tên /name: Bồn rửa thay tiệt trùng/ disinfected hand wash 

Mã số/Part number:   LV-DH1/DH2/DH3 

Kích thước/Dims.:  On request 

Chất liệu/material: Thân bằng inox 304/ body in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ chứa ống nội soi/ Endoscope 

storage cabinet 

Mã số/Part number:  LV-Endo 9/ Endo 12 

Kích thước/Dims.: W900/1200xD600xH2100 mm 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng inox 304/ body in 

stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Phòng sạch/Cleanroom 

Mã số/Part number:    

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Khung bằng inox 304, vách 

panel, kính/ frame in stainless steel, wall in PU panel 

& tempered glass 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM NÔNG SẢN THỰC PHẨM 

Food & agriculture products 
 

  

 

 

 

Tên /name: Tủ sấy/Drying oven 

Mã số/Part number:  610X 

Kích thước/Dims.:  On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng thép sơn tĩnh điện, 

phần trong tủ  bằng inox 304/ body in steel powder 

coated, inside in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Tủ ủ cây giống/Growth chamber 

Mã số/Part number:  620X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Thân tủ bằng panel PU, phần 

trong tủ  bằng inox 304/ body in PU pannel, inside in 

stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Kệ nuôi cấy mô/Tissue culture rack 

Mã số/Part number: 630X 

Kích thước/Dims.: On request 

Chất liệu/material: Khung bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc 

inox, mặt bằng kính cường lực/ Frame in steel powder 

coated or stainless steel, temper glass surface 

Giá/Price:  
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SẢN PHẨM SẢN XUẤT KHÁC 

Other laboratory products 

 

 

 

 

 

Tên /name: Giá treo dụng cụ thuỷ tinh/ Glass drain rack 

Mã số/Part number:   

Kích thước/Dims.: W450xD50xH550 mm 

Chất liệu/material: Chất liệu inox 304, cây treo bằng nhựa/ 

body in stainless steel, peg board in PVC 

Giá/Price:  

Tên /name: Chân giá thí nghiệm/ laboratory stand 

Mã số/Part number:  710X 

Kích thước/Dims.:  On require 

Chất liệu/material: Đế sắt sơn tĩnh điện, trụ inox 304/ base 

in steel powder coated, rod in stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Bàn nâng thí nghiệm/ lifting platform 

Mã số/Part number: 730X 

Kích thước/Dims.:  150x150mm, 200x200mm, 

250x250mm, 300x300mm 

Chất liệu/material: chất liệu sắt sơn tĩnh điện hoặc 

inox/ Steel powder coated or stainless steel 

Giá/Price:  

Tên /name: Giá ống nghiệm/ Test tube holder 

Mã số/Part number:  720X 

Kích thước/Dims.:  On require 

Chất liệu/material: Toàn bộ bằng inox 304/ whole body in 

stainless steel 

Giá/Price:  
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PHỤ KIỆN NỘI THẤT NHẬP KHẨU 

Import laboratory accessories  

 

Vòi rửa thí nghiệm/ Laboratory faucet 

 

Chậu rửa thí nghiệm/ Laboratory sink 

 

Chụp hút khí di động/ Exhaust arm hood 

 

Quạt hút, quạt thổi thí nghiệm/ Laboratory blower 
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THÔNG TIN THÊM XIN LIÊN HỆ 

More information please contacts 
 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT 
Nhà máy: lô 7&8 KCN Tân Thới Hiệp, đường Nguyển Ảnh Thủ, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel: 028.62522486 Fax: 08.62570529 Email: lamviet@lamviet.com 
Website: www.lamviet.com; www.labfurniture.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


