
Lab Solutions



INTOS Lab Solutions is al ruim 10 jaar de in laboratoriummeubilair gespecialiseerde tak 
van INTOS. Wij creëren vakkundige en volwaardige laboratoriuminrichtingen die voldoen 
aan de hoogste eisen en die naadloos aansluiten op de werkprocessen en behoeften 
van de gebruikers. Bij INTOS Lab Solutions staat de kwaliteit van materialen, ergonomie, 
fl exibiliteit, integratie van installaties en de bijbehorende afwerking en esthetiek centraal, 
evenals de snelheid van levering, service en onderhoud.

Gezamenlijk uitdagingen 
aangaan binnen het 
Laboratorium

Waarom INTOS Lab Solutions?

Gestandaardiseerd gamma voor een totaal ingericht laboratorium

Kwalitatief labmeubilair gemaakt met oog voor detail

Effi ciënte werkwijze en korte doorlooptijd (uit voorraad leverbaar)

Green Lab service waarmee labmeubilair duurzaam inzetbaar blijft

Partner voor turn-key projecten

Kennisinhoudelijke partner met meer dan 30 jaar ervaring

GMP, VCA gecertifi ceerd

Verfrissende inzichten en 
een heldere, betrouwbare 
aanpak”

“



“  Snelheid en flexibiliteit is 
wat wij toevoegen aan 
de laboratorium markt”

Hoe wij werken

Binnen een laboratoriumomgeving heeft 
iedere gebruiker zijn eigen werkmethode en 
bijbehorende inrichtingsbehoefte. Daardoor zijn 
laboratoriumruimtes vaak op uiteenlopende wijze 
ingericht. INTOS Lab Solutions maakt gebruik 
van modulaire standaard interieuroplossingen, 
die op verschillende onderstellen zijn gebouwd 
waarop elementen flexibel kunnen worden 
toegevoegd,  verwijderd of verschoven. 
Daardoor kan de inrichting worden aangepast 
aan specifieke behoeftes van de gebruiker én 
behoudt het interieur zijn uniforme uitstraling. 
Deze standaard oplossingen zijn aan te 
passen in vorm, afmeting en kleur. Op basis 
van de wensen en behoeftes deelt INTOS Lab 
Solutions zijn kennis en ervaring en adviseert 
in de te maken keuzes. Een 3D-visualisatie 
van de gekozen inrichting, laat zien hoe de 
laboratorium omgeving eruit gaat zien.

Een helder stappenplan

INTOS Lab Solutions levert alle type meubels 
voor laboratoria. Van hoog-laagtafels 
tot opbergkasten en van zuurkasten 
tot aan accessoires. Het frame voor 
laboratoriummeubilair dat INTOS Lab Solutions 
produceert heeft een grote draagkracht. 
Type afwerking en keuze van de gewenste 
plaatmaterialen zullen altijd voldoen aan de 
processen en benodigde chemische resistentie. In 
elke opstelling hanteert INTOS Lab Solutions een 
gedetailleerde afwerking en kunnen de meubels 
worden voorzien van de benodigde media en 
installatie wensen. Belangrijke stappen bij het 
opstarten van een project:

Inventarisatie klantbehoefte

Opzet fasering en uitwerken offerte

Implementatie traject

Oplevering

Start onderhoudstraject (SLA)
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Nieuw laboratorium bouwen of 
bestaand lab verbouwen?

Voor veel bedrijven is het bouwen of verbouwen van 
een laboratorium geen standaard aangelegenheid. 
De robuustheid van de gebruikte materialen in 
laboratoriuminrichting  zorgt ervoor dat deze vaak 
tientallen jaren goed functioneert. Echter een  nieuw 
onderzoek, uitbreiding of juist een inkrimping van 
het personeelsbestand of de aanschaf van nieuwe 
apparatuur vraagt om een andere inrichting. Hiervoor 
heeft INTOS Lab Solutions de volgende dienst in het 
leven geroepen, de Greenlab Service.

INTOS Lab Solutions Greenlab Service

Van laboratoriuminrichting wordt verwacht dat het 
duurzaam inzetbaar is. Dat is het veelal ook het geval 
doordat laboratoriummeubilair en lab apparatuur is 
opgebouwd uit robuuste materialen. Dagelijks gebruik 
kan echter wel sporen achterlaten die storend zijn 
of zelfs het functioneren binnen een laboratorium 
beperken. Met de Greenlab service zorgt INTOS Lab 
Solutions voor het herstellen, demonteren, renoveren, 
verplaatsen en verhuizen en onderhouden van bestaande 
laboratoriuminrichting ongeacht de oorspronkelijke 
leverancier, inclusief de verhuizing van zuurkasten 
en LAF kasten en de bijbehorende validatie. Dit levert 
een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van 
een nieuwe laboratoriuminrichting en draagt bij aan 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

Onder de Greenlab service vallen verschillende diensten 
die los van elkaar zijn af te nemen of als totaalpakket. 
De infographic rechts laat dit zien.

INTOS Lab Solutions adviseert

Standaard bouwvragen die gesteld moeten worden 
bij het bouwen van een laboratorium hebben 
onder andere betrekking op het budget, deadlines, 
hoeveelheid benodigde werkplekken en (bestaande) 
constructie en installatiemogelijkheden. Vervolgens zijn 
de veiligheidseisen leidend in de inrichting, evenals 
de werkprocessen en bijbehorende apparatuur. Dan 
komt de toegankelijkheid voor alle medewerkers 
van de faciliteiten, uitstraling, duurzaamheid, 
schoonmaakbaarheid en (toekomstige) fl exibiliteit.
INTOS Lab Solutions adviseert vanuit haar kennis en 
kunde diverse partijen over de bouw en verbouw van 
laboratoria, stelt Programma’s van Eisen op en zet een 
ontwerpschets (met 3D-visualisatie) op papier tot en met 
de totale realisatie van het laboratorium. 

Herstellen

Onderhouden
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Laboratoriumtafels 

De laboratoriumtafel, het meest voorkomende onderdeel 
in laboratoria, is te leveren in verschillende versies 
waaronder: C-jukken, H-jukken en T-jukken. Ook 
plintmeubilair is er als standaard oplossing. Alle type 
tafels zijn leverbaar met opstand en in gewenste 
afmetingen.

Onderkasten

Een onderkast wordt zo gemaakt dat deze verplaatsbaar 
is onder het werkblad. Onderkasten worden standaard 
gemaakt in twee hoogtes; sta- en zithoogte. Daarnaast 
zijn er diverse varianten beschikbaar met lades of 
deurtjes of een combinatie van beiden. Uitbreiding 
boven de werktafels is binnen het INTOS Lab Solutions 
assortiment mogelijk in de vorm van diverse fl exibel te 
bevestigen kasten en planken.

Spoelmeubels

Het spoelmeubel, voorzien van een kleine kast  met 
een wasbak naar wens en de benodigde aansluit-
mogelijkheden, kan op de kop van een werktafel worden 
geplaatst, tegen een wand of worden ingebouwd in de 
werktafels.

Cleanroom-kasten

Cleanroom meubilair heeft vaak net iets andere eisen dan 
in het laboratorium. Daarom heeft INTOS Lab Solutions 
naast alle laboratorium meubels ook een vaste lijn voor 
cleanroommeubels waaronder: kasten, spoelmeubels, 
tafels, overstapbanken en doorgeefkasten.

Centrifuge-, weegtafels en mobiele meubels

De centrifuge- of weegtafel is een tafel met een zwaar 
stalen onderstel. De centrifugetafel wordt los in het 
modulaire systeem van INTOS Lab Solutions geplaatst, 
waarmee voorkomen wordt dat bewegingen van de 
centrifuge doortrilt in de rest van het meubilair. De 
weegtafel heeft nog een extra zwaar natuurstenen 
werkblad, zodat de tafel niet beweegt. Deze tafels 
worden in verschillende hoogtes en dieptes gemaakt. 
Mobiele labtafels kunnen worden uitgevoerd met wielen, 
hoog/laag systeem en mediavoorzieningen kunnen 
worden geintegreerd.

Hoge kasten

In de opslagkast kunnen diverse spullen worden 
opgeborgen, zodat de werkomgeving opgeruimd 
kan worden achtergelaten. Een kleine greep uit 
het assortiment: reguliere kast, glaskast, opzetkast, 
Flow-fl owkast (speciaal voor naast een BSC of veilige 
werkplek). Alle opslagkasten kunnen worden voorzien 
van modulaire opbergsystemen.

Laat je inspireren
Tafels
INTOS Lab Solutions maakt uiteenlopende laboratoriumtafels voor alle type laboratoriumomgevingen, van werktafels, centrifugetafels, trolleys tot spoelmeubels.

Kasten 

Intosafe zuurkast 
INTOS Lab Solutions heeft haar eigen zuurkast; de 
Intosafe. Deze zuurkast biedt de persoonsbescherming 
die nodig is voor laboranten. De zuurkast kan geleverd 
worden in verschillende modellen met verschillende 
opties. Alle zuurkasten voldoen aan de NEN14175 
norm en NPR4500 richtlijn. 

Intosafe 12

Intosafe 15

Intosafe 18

Apparaten, afzuiging, media 
appendages en accesoires
INTOS Lab Solutions kan ook voorzien in veiligheidskasten, 
puntafzuiging en verschillende apparatuur die je in het laboratorium 
tegen kan komen. Naast de volledige installatie werkzaamheden 
kunnen ook de kranen, oog/nooddouches of E-installaties los 
voorzien worden. Met diverse zelfontwikkelde fl exibel inzetbare 
accessoires vergroot INTOS Lab Solutions het gebruikersgemak van 
de laboratoriuminrichting. Vaste onderdelen in het assortiment zijn 
de verlichting, beeldschermen en beeldbeugels en de zeepdispenser. 
Het assortiment van de accessoires wordt constant aangevuld in 
samenwerking met een industrieel ontwerper.

NEN14175



INTOS Lab Solutions
Waarderweg 44   Postbus 141
2031 BP  Haarlem 2000 AC Haarlem 

Luuk van Willigenburg
T +31 (0)6 40 72 25 49 E labsolutions@intos.nl   W www.intoslabsolutions.nl

Contactgegevens

Als eindverantwoordelijke binnen 
INTOS Lab Solutions denk ik graag 
met jou mee om de volgende stap in 
jouw laboratorium te zetten.”

Luuk van Willigenburg
Project Director Labs
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