
Laboratoriumtafels

INTOS heeft drie verschillende frames ontwikkeld om uw labora-
torium uit op te bouwen. Deze zijn opstelbaar als een wand- én 
eilandopstelling en ze kunnen worden uitgevoerd met ons breed 
assortiment onderkasten. In elke opstelling zorgt INTOS Lab So-
lutions voor een gedetailleerde afwerking. Alle snoeren, kabels 
en media worden strak weggewerkt, maar blijven tevens toegan-
kelijk zodat de inrichting van het laboratorium fl exibel blijft. 

Staat de gewenste optie er niet bij of bent u benieuwd naar ons 
lab meubilair? Neem gerust contact met ons op, zie de achter-
kant voor contactgegevens.

T-jukken
Dit is een frame dat een volledig vrije ruimte heeft onder het 
werkblad, waardoor de vloer goed gereinigd kan worden. Het 
frame wordt bevestigd aan de vloer en afgemonteerd met plinten 
en demontabele onderpanelen. Laboratoriumtafels met dit frame 
worden in twee fases opgebouwd wat de installatie van media-
systemen en afwerking ten goede komt.
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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.

C-jukken
Dit is een frame dat overal toege-
past kan worden. Laboratorium-
tafels met dit frame worden los 
op de vloer of tegen de wand 
geplaatst. De vloersloffen van de 
jukken zijn instelbaar en kunnen 
afgekit worden. Verschillende 
varianten zijn samen te voegen tot 
één geheel, zoals ook te zien is op 
de afbeelding.
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H-jukken
Een frame dat past in een simpele 
opstelling en zeer geschikt is als 
ondersteunende tafel voor centrifuges 
en zware machines. Door de verstel-
bare poten is deze laboratoriumtafel 
makkelijk en snel te plaatsen. Een 
los opbouwsysteem creëert ook de 
mogelijkheid om dit systeem te com-
bineren met bovenkasten en planken. 
Een H-juk frame is ook uitvoerbaar 
met hoog/laag systeem. 


