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Vi har ett brett sortiment  
av högkvalitativa produkter 
och tjänster för renrum
• Kläder 
• Desinfektionsmedel 
• Torkdukar, svabbar, moppar
• Klibbmattor, tejp 
• Plattor för hygienkontroll
• Kundanpassad specialproduktion av sterila engångsprodukter



VISU, helhetsleverantör av labb-inredning
VISU tillverkar moderna och högkvalitativa laboratorieinredningar, skyddsventilation som dragskåp, 
kemikalie- och säkerhetsskåp, hyllor, bänkar och ergonomiska arbetsstolar. VISU erbjuder både  
standardproduktsortiment och möjlighet att skräddarsy inredning efter önskemål. Vilket garanterar,  
den för labbet, bästa lösningen gällande material, design, funktionalitet, pris eller leveranstider. 

VISU är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. VISU satsar på ständig produktutveckling tillsammans med 
laboratorieanvändarna för att uppfylla kraven som ställs. Kunderna återfinns främst inom forskning, universitet, sjukhus, industri, skolor och 
diagnostik. Familjeföretaget VISU har tillverkat laboratoriemöbler sedan 1930-talet och är marknadsledande i Finland. 

Information om VISUs tjänster med fokus på helhetslösningen 
Att uppdatera ett befintligt laboratorium eller inreda kan vara komplicerat. Frågorna kan vara många gällande lämpliga material, utformning, 
funktionalitet, säkerhet, miljöpåverkan, hållbarhet och hygienikrav. VISU har kompetens för stora projekt likväl som för enstaka inköp. 

VISUs helhetslösning för laboratorier innebär 
• kundsamtal och behovsanalys
• planering och ritning
• brett och modifierbart produktsortiment,
• produktion i egen fabrik
• leveranstjänst och 
• Installation vid behov

VISU håller leveranskedjan så kort som möjligt och ansvarar för hela kedjan. 
Utgångspunkten är alltid kundens behov och projekten planeras individuellt. Det finns en bra lösning för alla. 

Ny

leverantör



Skrivare
Mobila och stationära etikettskrivare samt mjukvara för att ta fram etiketter utifrån varje labbs specifika behov.

NY LEVERANTÖR - BRADY

Etiketter, skrivare och mjukvara 
Hållbara etiketter för labb
Från Brady erbjuder vi etiketter i en mängd olika material, former, storlekar och motståndskraft. 
I sortimentet återfinns bland annat etiketter gjorda för att motstå extrema temperaturer och tuffa kemikalier,  
listade nedan;

• Frysmiljö (-80°C)
• Flytande kvävemiljö (-196°C)
• Autoklavmiljö (+121°C)
• Varmvattenbad (100°C)
• Kemikalier och lösningsmedel (Xylen, DMSO och etanol)

Kontakta oss för mer 
information och råd kring 
era specifika behov.  
Vi hjälper er gärna!

Hajer Alm - 070 379 35 80, 
hajer.alm@nordicbiolabs.se
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Nu har vi absorbenter och produkter för 
spillkontroll i sortimentet
Ark:
Färdigutskurna ark är kostnadseffektiva och lämpliga för att torka eller fånga upp droppar. Versioner med minimal luddning finns tillgängliga, 
och det finns tre kategorier att välja på: tjocka, medium eller tunna beroende på vilka spillvolymer som ska tas bort.

Rullar:
Ark finns också i kontinuerliga rullar för snabb täckning av större ytor och för att absorbera spill, läckor och droppar som redan har spridits 
ut.

Ormar:
Absorberande ormar är tillförlitliga, flexibla rör som samlar upp och absorberar vätskor. Ormar kan svepas runt hörn och anpassar sig till 
ojämna ytor för att suga upp spill och läckage, vilket förhindrar vätskor att rinna till andra områden.
Ormar används primärt som proaktiva verktyg men är också tillräckligt flexibla för att skapa en liten damm för att begränsa spridningen  
av spill som redan har skett.

Kuddar:
Absorberande kuddar är idealiska för användning under maskiner som har en tendens att droppa eller läcka. Kuddar är enkla att hantera  
och kan suga upp olja och vattenbaserade vätskor i svåråtkomliga områden inklusive sumpar, avrinningsområden och utomhusdammar.

Granulat:
De små, lösa partiklarna i ett granulatabsorptionsmedel gör det idealiskt för tillämpningar där ett ark eller en rulle inte passar. Granulat-
absorptionsmedlet absorberar vätskor från sprickor och springor i en mängd olika ytor.


