
Zuurkast

De Intosafe zuurkast van INTOS Lab Solutions is met zorg voor u 
ontworpen en opgebouwd. De verschillende modellen zuur-
kasten zijn snel en eenvoudig te monteren en voldoen aan de 
hoogste eisen: NEN14175 norm en NPR4500 richtlijn.

Door het slimme ontwerp zijn de zuurkasten makkelijk uitbreid-
baar met extra opties. Ook na de installatie op locatie is dit 
geen enkel probleem. Alle verschillende onderdelen van de zuur-
kast zijn makkelijk toegankelijk waardoor onderhoud gemakke-
lijk uit te voeren is. 

Standaard zijn de zuurkasten uitgevoerd met een keramisch 
werkblad. Door de hoge chemische resistentie is dit type werk-
blad geschikt voor vrijwel ieder doeleinde. 

Specifi caties

Zuurkasten zijn standaard uitgevoerd met LED verlichting, kera-
misch werkblad, CAV-systeem, controller met real-time uitlezing, 
optisch en akoestisch alarm, twee wandcontactdozen, afvoer-
trechter en een waterkraan.

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

Uitbreidingsmogelijkheden

De zuurkast kan naar wens worden uitgebreid met de 
volgende opties:

Verschillende typen gaskranen
(met of zonder reduceerkraan);

Extra wandcontactdozen;

VAV-systeem;

Automatische raambediening met timer en sensor;

SCAT systeem met levelsensor;

Inwendige wandcontactdozen (EX);

Statiefbevestiging;

Onderkasttype;

Regulier;

Brandveilig (90min); 

Chemisch resistent.

Waarom de Intosafezuurkast?

Voldoet aan de NEN14175 norm en NPR4500 richtlijn;

Makkelijk uitbreidbaar met extra opties;

Onderhoud gemakkelijk ter plaatse uit te voeren.



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.
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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.

Modellen

De Intosafe zuurkast wordt gemaakt in 3 modellen: Intosafe12, 
Intosafe15 en Intosafe18. Deze modellen varieren in breedte: 
1,20 meter, 1,50 meter en 1,80 meter. Het betreft maat A en D 
in de tekening rechts. Zie de tabel hieronder voor exacte maten 
zowel uit- als inwendig.

Modellen
Uitwendig Inwendig

A Breedte B Diepte C Hoogte D Breedte E Diepte F Hoogte

Intosafe12 1200 mm 884 mm 2500 mm 1152 mm 625 mm 1275 mm

Intosafe15 1500 mm 884 mm 2500 mm 1452 mm 625 mm 1275 mm

Intosafe18 1800 mm 884 mm 2500 mm 1755 mm 625 mm 1275 mm


