
Uw LabGuru
van start tot finish

Hoe kunnen wij u helpen?
+31(0) 85 877 0279    labguru@labs31.com

Laboratoriumontwerp, engineering, 
aanbestedingen en projecten

www.labs31.com



We hebben meer dan 25 jaar ervaring met nationale en  
internationale laboratoriumprojecten

We zijn koploper in 3D laboratoriumontwerp en
engineering. We zijn volledig BIM compliant

Wij hebben ons eigen Laboratory Design Canvas 
gemaakt als leidraad voor onze gestuctureerde aanpak

Hoe helpen we je het 
maximale uit jouw 
laboratorium te halen?



“Om te zien wat je krijgt, nog voor realisatie, is 
echt uniek. Het maakt het laboratoriumontwerp 

veiliger, efficiënter en het bespaart geld”

3D Laboratoriumontwerp
& engineering voorbeeld



Onze aanpak uitgelegd
Heb je een laboratorium nodig en weet 
je niet waar te beginnen?

Het Laboratory Design Canvas, vrij vertaald het 
laboratorium ontwerp canvas, is een unieke 'inside-out' 
ontwerp benadering voor het verbeteren van bestaande
en het ontwikkelen van nieuwe laboratoria. 

Het Laboratory Design Canvas is onderverdeeld in 
tien belangrijke stappen

Labs31 heeft in 2017 het Laboratory Design Canvas 
ontwikkeld als resultaat van vele jaren van ontwerp & 
engineering projecten van over de hele wereld. 

Ook als je een ervaren laboratorium manager, facilitair
manager, engineer of project manager bent. Een 
laboratorium bouwen of verbouwen doe je niet dagelijks.
Het is een complex proces en wij kunnen je er bij helpen.



Voorbeelden van 
hoe je te helpen

Consultancy
Advies over hoe je 
jouw huidige 
laboratorium kunt 
optimaliseren of 
herbouwen als 
jouw LabGuru-
adviseur, inclusief 
labontwerp & 
engineering

Assisteren bij het 
uitsturen van 
professionele 
laboratorium-
tenders.

Jou helpen bij het 
selecteren van de 
juiste leveranciers 
voor inrichting & 
nuts-
voorzieningen.

Project 
Management
Door gebruik te 
maken van onze 
gestructureerde 
projectmanage-
mentaanpak en 
ontwerptoolkit, 
kunnen we ervoor 
zorgen dat elke 
stap in het proces 
naar een nieuw 
laboratorium 
volledig wordt 
gedekt. Wij 
committeren ons 
aan het resultaat.

Turn-key projects
In dit geval zijn wij 
verantwoordelijk 
voor de volledige 
omvang van het 
werk. 

Zo leveren we een 
gebruiksklaar 
laboratorium op en 
werken we nauw 
samen werken 
nauw samen met 
eindgebruiker, 
leveranciers, 
aannemer en 
andere betrokken 
partijen. 

Uiteindelijk zorgen 
we ervoor dat jij 
krijgt wat we 
hebben 
afgesproken.

Tijdens de stappen van het laboratorium ontwerp canvas 
kunnen we jou op verschillende manieren helpen. Laat 
ons je enkele voorbeelden geven.



Zullen we binnenkort een
kopje koffie doen in de

van Nelle Fabriek?

Neem eenvoudig contact met ons op:
+31(0) 85 877 0279    labguru@labs31.com


