FÖR FRAMTIDENS
LABORATORIER
OCH FORSKNING

LABORATORIEINREDNING FÖR ALLA BEHOV
På LabRum har vi tre laboratorieinredningslinjer, vi har lösningen för alla typer av verksamheter.

KEBO BASIC
I dagens krävande skol- och vårdmiljö är det viktigt att ha
en inredning som håller måttet och klarar av de höga krav
som ställs på material och konstruktion.
Inredningen KEBO Basic är speciellt framtagen för skola,
vård och omsorg. KEBO Basic kan levereras i många
färger och utföranden. Det gör att inredningen lätt kan
anpassas till skolans olika utbildningssalar – inom NO
men även för kafeterior och kök.

KEBO CLASSIC
Med KEBO Classic har du möjlighet att justera och anpassa arbetsplatsen utifrån dina behov. Inredningen består
av laboratoriebord, väggskåp och hyllplan och det finns
även en stor mängd tillbehör. Är du ute efter en klassisk,

nordisk laboratorieinredning med hög kvalitet, som lämpar sig för skolor, vård och omsorg men klarar även tuffa
laboratoriemiljöer är KEBO Classic rätt val.

KEBO PREMIUM
Moderna laboratorier ställer krav på flexibla inredningar
och ergonomiska lösningar som snabbt kan anpassas till
hur verksamheten utvecklas. Den frihängande laboratorieinredningen KEBO Premium skapar möjligheter att
smidigt kunna justera och flytta arbetsplatser, sektioner
eller till och med hela laboratorier.
Inredningen är steglöst justerbar i sidled och höjdled
och kompletteringar av hyllor och skåp sker enkelt, vilket
gör att du enkelt kan modifiera din arbetsplats. Eftersom
inredningen helt och hållet är vägghängd blir det även
lättare att hålla laboratoriet rent.

VÅR BREDD
– EN OSLAGBAR STYRKA
LabRum AB är resultatet av en fusion mellan tre företag; LabRum, KEBO Inredningar och ADDvise Lab.
Sammanslagningen gör att LabRum har en väldigt hög och bred kompetens, där många års erfarenhet
är samlad under ett tak. Det gör att vi kan erbjuda skräddarsydda helhetslösningar inom laboratorieutrustning, laboratorieinredning och skyddsventilation. Allra bäst trivs vi när vi är med våra kunder under
hela processen, då får vi fullt utlopp för vår expertis.
Att anlita LabRum är också att satsa på hög kvalitet. Vi jobbar bara med marknadsledande underleverantörer och vi arbetar ständigt med kvalitativa förbättringar. Att vi har återkommande kunder som
varit med oss i 30 år ser vi som det främsta beviset på att vår filosofi uppskattas.
LabRum har idag kunder inom många olika typer av branscher, till exempel sjukhus, skolor och laboratorier över hela världen.

SKYDDSVENTILATION FÖR
EN SÄKER LABORATORIEMILJÖ
I en arbetsmiljö som är utsatt för förorenad luft är det viktigt att säkerheten är hög, både för personal och i
vissa fall även för produkterna. LabRum har ett stort utbud av skyddsventilerade produkter för att ge dig som
arbetar ett fullgott skydd och säkerhet.

DRAGSKÅP

FILTERDRAGSKÅP (SKÅP MED FILTER)

Ett dragskåp är ett skåp i flamskyddat högtryckslaminat
med stark ventilation. Dragskåp används i så väl kemiska
och biologiska som industriella laboratorier för hantering
av farliga kemikalier. LabRums dragskåp är marknadens
säkraste.

Filterdragskåp har blivit vanligare i NO-salar. Filterdragskåp är dragskåp med ett eget filter, som gör att du inte
behöver koppla dragskåpet till laboratoriets ventilation.
Det gör att skåpen enkelt kan installeras i befintliga miljöer och de kan även vara mobila.

DRAGBÄNKAR

KEMIKALIESKÅP

Våra dragbänkar är anpassade för att ge dig bästa skydd
vid arbete med till exempel tunga gaser eller partiklar.
I vårt sortiment finns flera olika typer av dragbänkar.

Med LabRums kemikalieskåp förvarar du kemikalier eller
brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. LabRum erbjuder
också brandisolerade kemikalieskåp.

Withstands high temperatures
for up to 90 minutes!
Fire-resistant safety storage cabinets in modern
lab design.

Learn more at:
DÜPERTHAL DISPOSAL line with a fire resistance of 90 minutes and Cabi2Net

www.dueperthal.com

FRÅN PROJEKTERING TILL
FÄRDIGT RESULTAT
Vad ska man tänka på vid skyddsventilation? Hur ska flödet i ett laboratorium se ut och vilka
är de ergonomiskt bästa valen? Dessa, och en mängd andra frågor, kan vi på LabRum ge svar
på. Därför är vi gärna med dig som kund redan under projekteringsfasen, där vi lyssnar av
vilken behovsbild som finns. Utifrån den gör vi CAD-ritningar, så att du får en tydligare bild av
ditt projekt. När du är nöjd utför vi sedan leverans och montering. Självklart tar vi också hand
om servicen, till exempel genom kundanpassade serviceavtal. Vi är helt enkelt med på hela
resan och för projektet tryggt i mål.
Vill du veta mer om laboratorieutrustning, laboratorieinredning eller skyddsventilation? Vi erbjuder våra kunder utbildning, där vi delar med oss av vår kompetens och gedigna erfarenhet.
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