
Green Lab service

Naast het leveren van laboratoriummeubilair biedt INTOS Lab 
Solutions ook de INTOS Green Lab service. Met de Green Lab 
service zorgt INTOS voor het onderhoud, demonteren, herstel-
len, renoveren en verplaatsen of verhuizen van laboratoriuminte-
rieur ongeacht de oorspronkelijke leverancier. Laboratoriummeu-
bilair is daardoor duurzaam inzetbaar, ook in een aangepaste 
ruimte, dit beperkt herstel- of aankoopkosten.

Herstellen
Het op kleine schaal herstellen van het laboratoriuminteri-
eur, zodat het weer optimaal functioneert. Bijvoorbeeld het 
herstellen van beschadigingen op meubeloppervlaktes en 
het vervangen van ladegeleiders.

Onderhoud 
Jaarlijkse onderhoudscontrole en of reiniging van het 
meubilair, biosafety cabinets, zuurkasten en puntafzuigin-
gen. Bijbehorende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het 
vastzetten van tafelframes en scharnieren of het stellen van 
kastdeurtjes.

Renoveren
Het op grote schaal aanpassen van het meubilair en 
andere interieuronderdelen om te voldoen aan veranderde 
inrichtingseisen. Meubels kunnen bijvoorbeeld worden 
ingekort of juist verlengd, de draairichting van deuren kan 
worden veranderd of de hoogte van een tafel kan worden 
aangepast. Maar ook kunnen extra kabelgoten, kastjes en 
andere onderdelen worden toegevoegd. 

Demonteren
Het demonteren van het meubilair ten behoeve van 
(tijdelijke) opslag of verhuizing. 

Verplaatsen & verhuizen
Het verplaatsen of verhuizen van een volledig lab of enkele 
onderdelen zoals een biosafety cabinet of een labtafel. Op 
de nieuwe locatie regelt INTOS tevens het aansluiten van 
gas, elektriciteit en afzuigingspunten.
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INTOS Lab Solutions

INTOS Lab Solutions is al ruim 10 jaar de in laboratoriummeubi-
lair gespecialiseerde tak van INTOS. Wij creëren 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.

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.

INTOS Lab Solutions adviseert

De belangrijkste eisen die gesteld moeten worden bij het bou-
wen 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 uitstraling, duurzaamheid, schoonmaakbaarheid en 
(toekomstige) flexibiliteit. 

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.

Waarom INTOS Green Lab service?

Duurzaam inzetbaar maken of behouden van het 
laboratorium meubilair;

Kostenbesparing ten opzichte van een volledig 
nieuwe inrichting;

Effi ciënte werkwijze en korte doorlooptijd;

Flexibele en kennisinhoudelijk partner met meer dan 
30 jaar ervaring in interieurs.

Staat de gewenste optie er niet bij of bent u benieuwd naar ons 
verdere lab meubilair? Neem gerust contact met ons op, zie de 
contactgegevens onderaan deze pagina.
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