Uw nieuwe laboratorium:

individueel – modulair – uit staal

WELKOM BIJ KÖTTERMANN

De meubelen worden nog steeds geproduceerd waar het allemaal
begon; het hoofdkantoor in Duitsland.

De basis van
het succes
Johann KÖTTERMANN heeft het familiebedrijf in 1946 in Hänigsen
(Nedersaksen) opgericht. Sindsdien zijn we op deze locatie gebleven.
Köttermann is nu een wereldwijd opererende onderneming met
acht dochterbedrijven in Europa en een wereldwijd verkoopnetwerk.
Dankzij de combinatie van de uitstekende producten en diensten is
Köttermann op dit moment – meer dan 70 jaar later – één van de
marktleiders van laboratoriummeubilair.

2016
Het 70-jarige jubileum van het familiebedrijf.
2012
KÖTTERMANN presenteert de nieuwe productlijn
EXPLORIS® en zet wederom de trend.
1991
Het revolutionaire KÖTTERMANN Systemlabor wordt
gelanceerd.
1988
KÖTTERMANN produceert laboratoriummeubilair
uitsluitend uit staal.
1946
Oprichting KÖTTERMANN.

»Made in Germany«
KÖTTERMANN staat voor een gepersonaliseerde laboratorium
inrichting “made in Germany”. De ontwikkeling en productie blijft
in Duitsland en is van ladefront tot corpus uit staal geproduceerd.
U kiest daarom voor een veilig, duurzaam, hygiënisch, onbrandbaar
en 100% recyclebaar product.

Meer dan 70 jaar de hoogste standaard in de industrie; uw standaard.

ONZE DIENSTEN

Uw laboratoriuminrichting
uit één hand
Na analyse van uw processen en
wensen voorzien wij u van een
compleet advies.

Met kennis van laboratoriumprocessen
kunnen we een optimale omgeving voor
u ontwerpen. Deze wordt vervolgens in
3D aan u gepresenteerd.

Advisering

3D tekeningen

Op maat gemaakt,
naar uw wensen.
De individuele elementen van het
uitgebreide modulaire systeem kunnen op
allerlei manieren gecombineerd worden
met een perfect laboratorium als resultaat.
Duizenden laboratoria zijn wereldwijd al
geplaatst, ieder van hen is uniek.

Onderhoud

Montage

Om verzekerd te zijn van blijvende
werking en veiligheid ondersteunen de
gecertificeerde montageteams u op
verzoek.

Streng geselecteerde en goed
getrainde partners monteren en
installeren het laboratorium voor u.

KÖTTERMANN ontwerpt vanaf
dag 1 individuele laboratoria die
aan alle wensen van de klanten
voldoen.

Wanneer alles in het ontwerp precies is zoals
u het wenst, wordt uw maatwerk meubilair
in Duitsland geproduceerd. Snel, efficiënt en
uiterst secuur.

Productie

Logistiek
Met de hulp van gespecialiseerde
partners met een optimaal logistiek
systeem, leveren wij wereldwijd, veilig,
betrouwbaar en punctueel.

DE PRODUCTEN

Onze bijdrage aan uw succes
Zuurkasten
Van een standaard zuurkast, inloop zuurkast, destructie zuurkast tot
een radionucleïde of HF zuurkast; bij KÖTTERMANN vindt u precies de
apparatuur die u voor uw laboratorium nodig heeft. U kunt vertrouwen
op het feit dat onze zuurkasten de veiligste op de markt zijn en de trend
zetten op gebied van ergonomie en kostenefficiëntie.

Intuïtieve bediening, een veilig digitaal
overzicht, eenvoudig in onderhoud; de innovatieve TouchTronic® maakt het allemaal
mogelijk.

XL binnenruimte en talloze opties, de zuurkasten kunnen voor diverse toepassingen ingezet
worden en op maat gemaakt worden om aan uw wensen te voldoen.

Veilig en zuinig: met de zuinige EcoPlus®
zuurkast kunt u tot 30 % besparen zonder
aanvullende risico’s of regeltechniek.

Veiligheidsopslagkasten
Of u nu zuren, logen, giftige chemicaliën, oplosmiddelen of gasflessen
wilt opslaan, KÖTTERMANN biedt een veilige oplossing voor alle
gevaarlijke stoffen en draagt hierdoor actief bij aan de veiligheid in
uw laboratorium.

Oplosmiddelen zijn eenvoudig binnen
handbereik met de nieuwe apothekerskast;
optimale veiligheid en ergonomie.

Met eenvoudige toegang, maar nog steeds buitengewoon veilig zijn de na een minuut of bij
brand zelfsluitende deuren. Uiteraard net als de rest van de kast uit degelijk staal geproduceerd.

Veel ruimte en veiligheid: de XXL onderbouwkast, exclusief bij KÖTTERMANN.

Werkplekken
Korte afstanden binnen het laboratorium helpen u efficiënt te werken.
De goed doordachte opslagruimtes in de onderbouwkasten, hoge
kasten, opzetkasten, rolkasten, afvalsystemen en de tafelbladen met
ingebouwde wasbakken dragen hieraan bij. Dit zorgt ervoor dat alles
precies is waar u het nodig heeft, functioneel gesorteerd op zo’n
manier dat het uw werk eenvoudig maakt.

Alles bij de hand: ruime en gevarieerde opslag opties creëren een nette, ontspannen en aantrekkelijke werkplek.

Op maat gemaakt: de Explorislijn heeft verschillende tafelbladopties.
Kies uw eigen materiaal en ontwerp.

Handig: alle lades zijn gedempt en volledig uittrekbaar terwijl de
deuren 270 graden open draaien.

Mediasystemen
Elektriciteit, water en gas; allemaal in diverse kwaliteiten en druk
te krijgen. In uw laboratorium heeft u diverse media nodig. Dit kan
door de goed doordachte oplossingen zoals mediabruggen, cellen en
wanden. Deze verzekeren dat u alles bij de hand heeft. Uiteraard op een
ergonomische en veilige manier.

Altijd perfect gedoseerd: horizontale en
verticale mediatoevoer voor water en gas.

Wat u ook nodig heeft, er is altijd een passend systeem voorhanden.

Slim gecombineerd: de zuurkasten zijn altijd
uitgerust met diverse aansluitingen terwijl
pure gas armaturen en inwendige tijdsgestuurde stopcontacten ook tot de mogelijkheden behoren.

REFERENTIES

Voorbeelden

Voor Continental is een functioneel laboratorium ontworpen,
geproduceerd en geplaatst in hun hoofdkwartier.

In de Münchens “Klinikum rechts der Isar”, is een modern laboratorium
voor biochemische tests geïnstalleerd.

Van voedsel tot petrochemie, van contractlab tot nichemarkt, van
universitaire medische centra tot universiteiten en van familiebedrijf tot
beursgenoteerde onderneming, Köttermann is overal thuis.

Het laboratorium bij de “Université Euro–Méditerranéenne de Fès“ (Marokko) werd uitgerust
met veel autonome units zodat efficiënt opleiden gegarandeerd is.
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