
SOLUÇÕES
INTELIGENTES

A Laborial é uma empresa fornecedora de soluções de laboratório em três 
áreas essenciais: mobiliário técnico e hottes de química; engenharia e 
projetos chave-na-mão para espaços críticos laboratoriais e hospitalares; 
soluções tecnológicas para laboratórios e ambientes controlados.
A nossa missão é conceber e instalar soluções integradas, centradas em 
dotar os utilizadores dos espaços de maior qualidade de vida, saúde e 
segurança, seguindo rigorosos princípios normativos de qualidade, segurança 
e ambiente. Desde a sua génese que a empresa foca os esforços no 
desenvolvimento de soluções inovadoras, posicionando a marca na 
inovação e no conhecimento sobre soluções integradas para laboratórios e 
espaços hospitalares. Pretende desta forma contribuir para a construção de 
uma sociedade do conhecimento, baseada na investigação, no 
desenvolvimento e na inovação, sempre assente em princípios conscientes 
de sustentabilidade e responsabilidade social. A Laborial Suíça é constituída 
por uma equipa completa e competente, que lhe permite em cada projeto 
ter uma abordagem global do mesmo integrando informação de natureza 
diversa e complexa sobre o edifício, as infraestruturas e os serviços e 
afetando os meios adequados para propor em cada situação soluções 
adaptadas e eficazes.

Os vetores diferenciais da marca Laborial assentam essencialmente em três pontos distintos:
- A investigação, desenvolvimento e inovação, possível graças a um forte investimento numa equipa de RDI, o “Intellab”, altamente qualificada e com 
formações de natureza diversificada e complementar, permitindo o desenvolvimento de linhas de mobiliário e de soluções tecnologicas modernas, avançadas 
e extremamente competitivas, garantindo fiabilidade, robustez e segurança no laboratrório. Este conceito traduz-se na permanente procura e obtenção de 
uma solução integrada que defina estratégias para a conceção de laboratórios inteligentes, fortemente ligados à inovação tecnológica.
- Soluções personalizadas e integradas, permitindo apoiar os clientes desde fases muito iniciais de conceção dos seus espaços laboratoriais, orientando 
sempre o nosso trabalho para uma solução personalizada que responda às necessidades específicas do cliente, desde o diagnostico ao projeto, passando pela 
instalação e obra até à acreditação dos espaços, com eficácia operacional máxima
- A equipa: os recursos humanos da Laborial apoiam-se sobre uma equipa multidisciplinar e qualificada, composta por elementos de diversas áreas da 
engenharia mecânica, química, civil e informatica, bio-medicos, arquitectura e design industrial, que se dedica ao estudo de soluções de projeto e produto, 
destacando-se também as equipas de instalação experientes e com conhecimentos técnicos nos diversos domínios específicos da obra (eletricidade e 
eletronica, aguas e esgotos, gaz e gazes técnicos, soldadura de cobre, carpintaria, soldadura de PP e PVC), tendo formação específica em escolas profissionais 
e garantindo o cumprimento das qualificações requeridas em cada mercado.

MISSÃO E VALORES

DIFERENCIAÇÃO

Route de Denges, 28-B

2éme étage

CH-1027 Lonay

+41 (0) 21 802 65 56 /7

info@laborial.ch

www.laborial.com

CLIENTES DE
REFERÊNCIA

Siemens, Johnson & Johnson, Roche, Nestlé, Hôpitaux Universitaires 
de Genève, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Bouygues, École 
Polytechnique Fédérale De Lausanne, HRS.


