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Opis Galeria zdjęć Kontakt
RTA Projektowanie Laboratoriów specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu obiektów
laboratoryjnych, naukowo-badawczych, medycznych i przemysłowych. Opracowujemy
metodologię procesu badawczego oraz projekty technologii laboratoryjnej.

Wykonujemy
wielobranżowe
projekty
koncepcyjne,
architektoniczno-budowlane i wykonawcze. Świadczymy usługi doradcze z zakresu: weryfikacji
dokumentacji, akredytacji, dofinansowania oraz inne.
Zajmujemy się projektowaniem zarówno obiektów nowych jak również przebudową już istniejących
budynków laboratoryjnych. Zaufało nam już wiele firm i instytucji naukowych w Polsce. Jesteśmy
elastyczni, konkurencyjni, fachowi i profesjonalni.
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Opracowania struktury i metodologii procesu badawczego
Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU)
Studium wykonalności inwestycji
Projekty technologii
Projekty koncepcyjne, architektoniczno-budowlane i wykonawcze
Nadzory autorskie
Projekty zabudowy laboratoryjnej
Weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej i audyty
Analizy architektoniczne, audyty techniczne i technologiczne
Dostosowanie modernizowanego laboratorium do obecnie panujących norm i przepisów zgodnie z
GLP (Good Laboratory Practice) a w szczególności do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005
(Akredytacja laboratorium)
Weryfikacja dokumentacji projektowych z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, normatywnymi,
certyfikacją i akredytacją oraz zgodnością z wymogami SIWZ
Analizy i opinie urbanistyczne
Koordynacja działań oraz współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi
Ekspertyzy techniczne
Załączniki do wniosków unijnych (dofinansowanie)Uczestnictwo w spotkaniach Zamawiającego z
Wykonawcami projektów (Rady Projektu)

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Grupy dostępnej pod
adresem:
http://laboratoriumprojekt.pl/
więcej
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Sprzęt laboratoryjny
Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej bazy firm w której znajdziecie Państwo
kompleksowe wyposażenie laborantów a w szczególności sprzęt laboratoryjny.
W naszej bazie firm, w wygodny sposób odnajdzie Państwo firmy które są producentami i
dystrybutorami sprzętu laboratoryjnego i dostarczają sprzęt laboratoryjny, wyposażenie
laboratorium do najbardziej znanych laboratoriów w kraju. Dzięki naszej wyszukiwarce sprzętu w
prosty sposób znajdziecie Państwo analizatory do laboratorium, analizatory chemiczne, analizatory
biochemiczne oraz inny sprzęt laboratoryjny. Nasza baza firm to przyjazny sposób na szybkie
znalezienie sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażania laboratorium oraz zakładu przemysłowego. W
naszej bazie firm znajdziecie Państwo taki sprzęt jak analizatory hematologiczne, wagi, szkło
laboratoryjne, analizatory spalin, analizatory przepływu, analizatory powietrza, analizatory
biochemiczne, dygestoria, oczomyjki, natryski bezpieczeństwa oraz wiele innych.

Informacje dnia: Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na oporność wielolekową
Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę alzheimera Picie kawy a
kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia Metoda na
oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ diety na chorobę
alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu Polskie uczelnie od siódmej setki
zestawienia Metoda na oporność wielolekową Aparat słuchowy może chronić przed depresją Wpływ
diety na chorobę alzheimera Picie kawy a kamienie żółciowe? Praca służy zdrowiu

Partnerzy

●
●
●
●
●
●

Baza wiedzy
Forum
Humor
Regulamin
Oferta reklamy

●

O nas

●

Copyright © 2013 by Laboratoria.net | Aktualizacja: 16.09.2019 11:16

