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Delta laboratuvar sistemleriALBALAB LABORATUVAR SİSTEMLERİ





AlbaLab, kaliteli ve güvenilir üretim yaparak, sürekliliğini sağlamak ve tüm birimlerinde toplam kalite 

anlayışı doğrultusunda hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Müşteri beklentileri doğrultusunda en 

uygun çözümün sağlanması için gelişmiş son teknolojilerin kullanılması ve doğru ürün, doğru 

tasarıma yönlendirilmesi öncelikli olarak ilk hedefleri arasındadır.

Albalab Yenilikçi ve üretici çalışmalarla kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışını sürekli olarak 

geliştirmiştir. Akredite laboratuar sistemlerinde laboratuarların tasarlanmasında yapı işleri, 

laboratuar tezgah ve donanımlarının montajı ve imalatı, laboratuar cihazlarının kurulum hizmetlerinin 

tamamını gerçekleştirmektedir. Projeden uygulamaya anahtar teslim laboratuvar kurulumları 

oluşturmak, laboratuvar sistem ve teknolojilerinde en çağdaş ve teknolojik çözümleri tüm endüstriyel 

ve bilimsel araştırma laboratuvarlarına sunmaktır.

HAKKIMIZDA



SİZE NASIL YARDIMCI OLABİRİZ

LABORATUVAR MOBİLYA VE EKİPMANLARI ÜRETİMİ

LABORATUVAR TASARIM VE PROJELENDİRMESİ

LABORATUVAR TASARIM DANIŞMANLI

LABORATUVAR TAMİR BAKIM VE PERİYODİK SERVİSLERİ

LABORATUVAR SİSTEM ÇÖZÜMLERİ



Vizyon

Albalab, olarak faaliyet gösterdiğimiz alanda kalite standartlarında 
ürün ve hizmetleri ile müşteri odaklılığını üst seviyede tutarak, 
güvenilir ve tercih edilen marka özelliğinin devamını sağlamayı 

amaçlamaktadır.

Misyon

Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli artırarak müşteri talep ve beklentileri 
doğrultusunda üst seviyede hizmet vermeyi amaçlamaktadır. 

Yaptığımız işin kalitesinden ve oluşturmuş olduğumuz müşteri 
memnuniyeti sayesinde müşteri devamlılığı hedefler.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Albalab, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak müşteri beklentilerini kolay 
karşılayan, kullanılabilir ve güvenilir ürünleri geliştirir üretir ve satış sonrası müşteri 
memnuniyeti odaklı hizmet verir. Albalab olarak hedefimiz, kaliteyi bir amaç olarak 

benimseyip, üretimi ve sürekliliği sağlamaktır.



ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR 
DÜNYA BIRAKMAK İÇİN 
SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE 
GETİRİYORUZ, KARBON AYAK 
İZİMİZİ KÜÇÜLTÜYORUZ.



SERTİFİKALARIMIZ



ÜRÜNLERİMİZ
1 • LABORATUVAR MOBİLYALARI

2 • SERVİS SİSTEMLERİ

3 • GÜVENLİK DOLAPLARI

4 • ÇEKER OCAKLAR

5 • BİOGÜVENLİK KABİNLERİ



1.LABORATUVAR MOBİLYALARI



1.1. TEZGAH ALTI DOLAP ÇESİTLERİ

1.1.1. ahSAP TEZGAH ALTI 
DOLAPLARI

1.1.2 METAL TEZGAH ALTI 
DOLAPLARI





1.2. uzun saklama dolapları

1.2.1. dolu kapaklı saklama 1.2.2. yarım cam kapaklı saklama 1.2.3. tam cam kapaklı saklama





1.3. tezgah üst dolapları

1.3.1. dolu kapaklı üst dolap 1.3.2. cam kapaklı üst dolap 1.3.3. raf üstü üst dolap





1.4. tezgah tasıyıcı sistemleri

1.4.1. c sistem 1.4.2. bazalı sistem 1.4.3 a sistem





1.5. tezgah çalısma yuzeylerı

1.5.1. endüstriyel 
seramık

1.5.3. polipropilen1.5.2. anti asit 
kompakt

1.5.4. yerli seramik 
kenarı paslanmaz 

1.5.5. paslanmaz çelik





1.6. evıye ve yıkama unıtelerı

1.6.1. endüstriyel 
seramık

1.6.2. poliproplen 1.6.3. paslanmaz çelik





1.7. laboratuvar masaları

1.7.1 hassas terazi masası 1.7.2 data masası



1.8. laboratuvar tabure ve sandalyelerı



2. Servis sıstemlerı



2.1. tezgaha monte servis sistemleri



2.2. askılı servis sistemlerı



2.3. bıreysel servis sistemlerı



2.4. musluk ve bataryalar

2.4.1 GAZ VE VAKUM MUSLUKLARI 2.4.2 SU VE SAF SU MUSLUKLARI



2.5. acil durum dusları

2.5.1 GÖZ DUŞLARI
2.5.2  BOY DUŞLARI



2.6. servis sistemi aksesuarları

2.6.1 KURUTMA ASKILIKLARI 2.6.2 RAF ALTI AYDINLATMA 
SİSTEMİ

2.6.3 SABUN VE HAVLU 
DİSPENSERLERİ



3. Kimyasal saklama dolapları



3.1 asit-baz dolapları



3.2 yangına dayanıklı güvenlik dolapları



4. Çeker ocaklar



4.1 standart çeker ocaklar



4.2 polipropilen çeker ocak



4.3 paslanmaz çelik çeker ocak



5. bio-guvenlık kabınlerı



5.1  Class 1 bıo-guvenlık kabınlerı



5.2  Class ıı bıo-guvenlık kabınlerı



BIRLIKTE CALISMAK DILEGIYLE….


