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Opis Galeria zdjęć Kontakt
Firma LABOR SYSTEM istnieje na polskim rynku od 1997 roku. Zajmujemy się kompleksowym
wyposażaniem laboratoriów m.in. chemicznych, ochrony środowiska, mikrobiologicznych i
technologicznych, medycznych i stomatologicznych w aparaturę pomiarową i sprzęt laboratoryjny.
Jesteśmy producentem profesjonalnych, nowoczesnych mebli laboratoryjnych i wyciągów
chemicznych ( dygestoriów ). Wykonujemy specjalistyczne meble ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej i chemoodpornego PCV.
Posiadamy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001:2008 w zakresie: Projektowania, produkcji,
dostawy, montażu, serwisu i doradztwa w zakresie urządzeń laboratoryjnych ( w tym dygestoriów ) i

mebli laboratoryjnych.
Wykonujemy m. in.:
• aktualizacje istniejących projektów
• pomagamy w tworzeniu nowych projektów
• modernizujemy istniejące laboratoria
• świadczymy usługi serwisowe
Oferujemy:
• wysokiej jakości usługi
• fachową i miłą obsługę
• doradztwo techniczne
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• uruchomienie i szkolenie
Nasi odbiorcy to, m.in.:
• firmy zajmujące się budową i modernizacją oczyszczalni ścieków
• przedsiębiorstwa i zakłady wodociągów i kanalizacji
• oczyszczalnie ścieków
• spółki wodno-ściekowe
• zakłady przemysłowe
• stacje sanitarno-epidemiologiczne
• szkoły, wyższe uczelnie, instytuty badawcze
Firma Labor System s.c. jest producentem nowoczesnych i bezpiecznych mebli laboratoryjnych,
dygestoriów oraz mebli biurowych. Przygotowujemy indywidualne aranżacje pomieszczeń
dostosowane do potrzeb dla naszych klientów.
Oferta:
•
•
•

meble biurowe
meble laboratoryjne
asortyment:
- wyciągi chemiczne (dygestorium)
- stoły przyścienne
- stoły wyspowe
- stanowiska do mycia
- stoły wagowe
- nadstawki laboratoryjne
- szafki wiszące lub półki
- szafy, regały

•

technologie i materiały
- stelaże
- blaty robocze
- szafki laboratoryjne
- akcesoria

•

inne
- szafy na odczynniki
- krzesła i taborety laboratoryjne

- wentylatory
więcej
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LABOR SYSTEM S.C.
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