




TekstS+B onderscheidt zich door specialisatie in zowel 
klantspecifieke als standaard, duurzame en innovatieve
design inrichtingsconcepten voor het onderwijs,
ziekenhuizen, laboratoria en het bedrijfsleven. Om van
een willekeurige ruimte of gebouw een laboratorium 
te kunnen maken zijn de producten en diensten 
van S+B essentieel.

Bij de nieuw- of verbouw van een laboratorium wordt
steeds gekeken hoe de nieuwe inrichting zo goed
mogelijk kan aansluiten op de bestaande en toekomstige
organisaties die gehuisvest gaan worden. Daartoe
worden alle werkprocessen en wensen van gebruikers
uitgebreid geïnventariseerd en meegenomen in  
het ontwerp. Door vakkundig advies en adequate  
begeleiding wordt vanaf het begin tot en met het  
daadwerkelijke gebruik van de inrichting het proces  
continu geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Door  
te anticiperen op bestaande en toekomstige processen  
van gebruikers, wordt de meest efficiënte inrichting 
geboden voor laboratoria. Hygiëne, duurzaamheid, 
design en arbeidsomstandigheden spelen hierin een 
zeer belangrijke rol.

Voor iedere inrichtingswens is er praktisch en flexibel
meubilair in ons programma. S+B adviseert, ontwerpt en
produceert in eigen huis en verzorgt ook de installatie
en het onderhoud van uw laboratoriummeubilair en
zuurkasten.



QuaDra



De 'zwevende' constructie zorgt voor een 

ruimtelijk effect. De tot op de vloer afgewerkte 

poten vergemakkelijken het schoonmaken 

voor een goede hygiëne in het lab.

Servicebrug te voorzien van

diverse appendages waarbij de

elektravoorzieningen aan de

onderzijde worden geplaatst.

'Verborgen' onderregel waar de 

kasten aan worden bevestigd. 

De kasten zijn deels verschuifbaar en 

bieden volop opbergmogelijkheden.

Diverse keuzemogelijkheden in

bladmateriaal waaronder Trespa®

TopLab® of DuPont™ Corian®, in

een kleur afgestemd op de ruimte

of het kleurenpalet van uw bedrijf. Wij geloven dat je fijner werkt als je zelf bepaalt hoe je
werkplek eruit ziet.

Intensieve samenwerking met laboratoriummedewerkers
en onze jarenlange ervaring heeft geleid tot de Quadra
eilandtafel. Strak design, vol innovatieve oplossingen  
die de werkprocessen maximaal ondersteunen.
Het werkcomfort en de functionaliteit staan op de 
eerste plaats met daarnaast een goede balans tussen
ergonomie, esthetiek, onderhoud en hygiëne. Er zijn
diverse keuzemogelijkheden voor het werkblad, zoals
bijvoorbeeld Trespa® TopLab® of DuPont™ Corian®. 
Deze laatste is een niet-poreus oppervlaktemateriaal 
met een glad, naadloos uiterlijk. Het materiaal is 
extreem duurzaam, bestand tegen zeer intensief gebruik 
en gemakkelijk te repareren. Door te mixen en matchen 
met kleuren van het werkblad, onderkasten en de  
servicebrug creëren we altijd een uniek meubel,  
afgestemd op het brede kleurpalet waar uw bedrijf  
voor staat.

QuaDra



ELLIPS



De ronde vormen van de tafel  

zorgen voor meer bewegingsruimte 

en comfortabel werken.

De onderkasten vormen het dragende deel voor de

tafelbladen en bieden veel opbergmogelijkheden.

Het plintmeubel kan gecombineerd worden met 

het C-jukken of kolomsysteem.

Design servicebrug met appendages,

voorzien van een Corian® aflegbord,

leverbaar in diverse kleuren.

Trespa® of Corian® kopspoelunit met

dubbele oogdouche, mengkraan en een

spatscherm van gehard veiligheidsglas.

ELLIPS

Goed design ziet er niet alleen mooi uit. Ergonomie,
constructie, esthetiek en prijs, alles moet kloppen.

De Ellips is met zijn organische vormen een compact
ogende eilandtafel met daarbij wat ‘brutale'
elementen. Het meubel is van alle kanten een echte
blikvanger. De ronde vormen van het Trespa®
werkblad komen terug in de met Corian® beklede
servicebrug. De combinatie van materialen, het
gevarieerde kleurenspel en de uitgebalanceerde
verhoudingen zorgen voor een attractieve
werkomgeving met een goede functionaliteit.  
De Ellips is gebaseerd op het plintsysteem en 
kan gecombineerd worden met het C-jukken of
kolomsysteem. Het meubel is gemakkelijk te 
plaatsen en biedt veel opbergmogelijkheden 
voor een aantrekkelijke prijs.



EILanDTafEL C-jukkEnSySTEEm



In het middengedeelte van eilandtafels en aan 

de achterzijde van wandtafels kunnen 

afvoertrechters worden ingebouwd.

kopspoelunit met appendages voor water.

C-jukkensysteem met vrijhangende 

en verschuifbare onderkasten.

Servicebrug met kranen en elektravoorzieningen.

EILanDTafEL C-jukkEnSySTEEm

flexibel, fraai en stevig interieursysteem waarmee
iedere cm2 laboratoriumruimte benut kan worden.
Het systeem vormt de basis voor de montage van
mediagoten, spoelunits en werkbladen voor het werken
op sta- en/of zithoogte. De onderkasten worden
hangend aan het frame gemonteerd en zijn over de  
volle lengte te verschuiven waardoor werkplekken op
flexibele wijze kunnen worden samengesteld. Tafels
met het c-jukkensysteem hoeven niet aan de vloer
gemonteerd worden.

C-jukkensysteem

EILanDTafEL kOLOmSySTEEm
met het kolomsysteem wordt het gebruik van het 
vloeroppervlak tot een minimum beperkt. Het systeem 
vormt de basis voor de montage van mediagoten, 
spoelunits en werkbladen voor het werken op sta- 
en/of zithoogte. De onderkasten worden hangend aan 
het frame gemonteerd en zijn over de volle lengte te 
verschuiven waardoor werkplekken op flexibele wijze 
kunnen worden samengesteld.

kolomsysteem



WanDTafEL C-jukkEnSySTEEm



Het onderstel voor wandtafels is een modulair systeem
dat in principe overal kan worden toegepast. Het wordt los
op de vloer en tegen de wand geplaatst en stelt hieraan
geen eisen. Indien gewenst kunnen de vloersloffen van
de jukken onzichtbaar aan de vloer bevestigd worden.
Voor ruimten waar aan de hygiëne hoge eisen worden
gesteld is het mogelijk de kunststof vloersloffen aan de
vloer af te kitten. jukken worden gekoppeld met voor- en
achterregels en vormen daarmee de onderconstructie van
de tafels. Onder de tafels kunnen naar wens onderkasten
gemonteerd worden die over de volledige tafellengte
onafhankelijk van de jukken verschoven kunnen worden.

C-jukkensysteem  

WanDTafEL kOLOmSySTEEm
Het kolomsysteem onderstel voor wandtafels is eveneens
een modulair systeem dat alleen met de staanders in
contact komt met de vloer. Daarmee is het ideaal voor
toepassingen waar hoge eisen gesteld worden aan het
reinigen van de vloeren. Het systeem wordt aan de vloer  
en de wand bevestigd en stelt hieraan enkele specifieke 
eisen, deze zijn nader gespecificeerd in de documentatie  
‘kolomsysteem’. Bij het kolomsysteem wordt het tafelframe
samengesteld uit kolommen en voor- en achterregels.
De optie van het verschuiven van de onderkasten over de
volledige tafellengte is ook bij dit systeem aanwezig.

kolomsysteem

WanDTafEL C-jukkEnSySTEEm

C-juk met stofdichte aansluiting op de vloer.

Werkblad met geïntegreerde achteropstand.

Werkbladen leverbaar in 

verschillende soorten materialen.

kolomsysteem voor waar hoge eisen gesteld 

worden aan het reinigen van de vloeren.



EILanDTafEL PLInTSySTEEm



uitgebreid programma van eenvoudig te installeren, self  
supporting kasten- en tafelsysteem. De kasten vormen 
het dragend deel voor de tafelbladen. Het plintsysteem 
stelt weinig eisen aan de bouwkundige staat van de 
werkruimte. Het prijstechnisch aantrekkelijke systeem 
wordt dankzij de praktische opberg mogelijkheden 
veel toegepast. Door integratie van zitnissen kunnen  
zitwerkplekken gecreëerd worden.

Plintsysteem

Werkplek door middel van een zitnis.

kopspoelunit leverbaar in  

verschillende soorten materialen.

EILanDTafEL PLInTSySTEEm



WanDTafEL PLInTSySTEEm



Voor toepassingen waarbij de verschuifbaarheid van 
onder kasten geen thema is en extra veel bergruimte 
gewenst is kan het plintsysteem een uitkomst bieden. 
De onderkasten vormen de ondersteuningsconstructie 
van de werkbladen en hebben daardoor een groter 
intern volume. Zitruimtes kunnen worden afgewerkt  
met panelen tot op de vloer, waardoor er één geheel  
ontstaat dat makkelijk te reinigen is. De plinten worden  
vloeistofdicht afgekit op de vloer. Het plintsysteem  
stelt geen specifieke eisen aan de vloer en de  
wandconstructie.

Plintsysteem

appendages gemonteerd op het werkblad.

Onderkasten vormen het dragende 

deel voor de tafelbladen.

Elektra kabelgoot op verhoogde achteropstand.

WanDTafEL PLInTSySTEEm



kaSTEnWanDPrOGramma



met het representatieve en modulaire 
kastenwandprogramma kunt u elke opbergbehoefte 
realiseren. De schaarse laboratoriumruimte wordt 
economisch benut. De standaard hoogte is 2015 mm. 
met de bovenkasten wordt een hoogte van 2900 mm  
bereikt. naar wens kunnen de kasten met een  
bovenaftimmering stofvrij op het plafond 
aangesloten worden.

Diverse indelingen en opbergmogelijkheden.

Opbergsysteem met Gratnell lades.

Verschuifbare aluminium trap met rail.

kaSTEnWanDPrOGramma

Zie www.splusb.nl voor de technische specificaties of bel (010) 258 25 80.



ECOLInE ZuurkaSTEn



De Ecoline zuurkast is een hoogwaardige zuurkast
en zorgt voor een optimale veiligheid, gecombineerd
met een beperkt lucht- en energieverbruik. 
De zuurkast heeft een perfecte luchttechnische
werking die gepaard gaat met een lage
afzuigcapaciteit, waardoor er een aanzienlijke
kostenbesparing gerealiseerd kan worden op het
energiebeheer van gebouwen.

De zuurkast voldoet ruimschoots aan alle geldende
normen en veiligheidseisen, zoals de nEn-En 14175
en nPr 4500. Van de Ecoline zuurkast is een
volledig testrapport beschikbaar.

De diverse media- en elektravoorzieningen kunnen
naar wens van de gebruiker worden aangebracht.
Daarnaast zijn er diverse opties mogelijk zoals
verschillende werkbladen, onderkasten
en bijvoorbeeld een automatische schuifraam.

De Ecoline zuurkast kan ook worden uitgevoerd met
verticaal en horizontaal beweegbare schuiframen en
voorzien van een variabel luchtvolume regeling.

Zuurkast voorzien van een 

automatisch verticaal 

schuifraam in combinatie met 

horizontale schuiframen.

ECOLInE ZuurkaSTEn

Variabel luchtvolume regelsysteem (VaV).

Bedieningsknoppen aan de voorzijde 

onder het werkblad.

Geïntegreerde luchtstroombewaker.

Gele veiligheidspal om schuifraam in 

maximale stand te blokkeren biedt optimale 

bescherming tegen schadelijke stoffen. 



ECOLInE ZuurkaSTEn – SPECIaLS



De Ecoline is ook leverbaar als walk-in, drive-in en
destructie zuurkast.
 
De walk-in zuurkast heeft een verlaagd werkblad, voor 
het werken met hogere opstellingen.
 
De drive-in zuurkast heeft geen werkblad en onderkast,
waardoor apparatuur of extra hoge opstellingen
gemakkelijk naar binnen kunnen worden gereden.

De destructie zuurkast is geschikt voor het werken met
agressieve zuren en hoge temperaturen. Optioneel kan
deze worden uitgevoerd met een hoog rendement
gaswasser en een neutralisatie-unit voor het reinigen
van afvoerwater.

Ook kunnen wij een maatwerk zuurkast voor u
produceren, zoals bijvoorbeeld verdiepte, verbrede  
of verlaagde uitvoeringen.

ECOLInE ZuurkaSTEn – SPECIaLS

Onderbouw fridurit neutralisatie unit.

Gecombineerde gaswas-en

neutralisatie-installatie.

media-voorzieningen op maat.

Walk-in zuurkast gecombineerd met een

standaard hoogte zuurkast.



ECOLInE OPZET ZuurkaST

Soms is de inzet van een complete zuurkast niet vereist, zoals 
bij laboratoriumwerkzaamheden in een beperkte werkruimte 
waar geen appendages en elektravoorzieningen nodig zijn.  
De Ecoline opzet zuurkast is bijzonder geschikt voor laboratoria 
waar behoefte is aan grotere flexibiliteit van de werkplekken.

Optie: geïntegreerde 

luchtstroombewaker.

De kasten worden direct op het werkblad  

van een tafel geplaatst. Optioneel is een 

hardglazen inlegblad met vloeistofkering  

ter bescherming van het werkblad.

Schakelaars voor de bediening van de  

verlichting en de ventilatie.





T +31 (0)10 258 25 80

info@splusb.nl

www.splusb.nl

T +31 (0)10 258 25 01

info@solidfactory.nl

www.solidfactory.nl

T +31 (0)10 258 25 80

info@splusb.nl

www.splusb.nl

T +31 (0)10 313 07 88

info@schaikenberghuis.nl

www.schaikenberghuis.nl

T +31 (0)10 258 25 70 

info@labair.nl 

www.labair.nl

G
R

O
E

P

Elandstraat 77

3064 AG Rotterdam

Postbus 256

2900 AG Capelle aan den IJssel
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