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VAŠE KOMPLETNÉ LABORATÓRNE VYBAVENIE A TECHNIKA

cez dodávku, inštaláciu a servis zariadení
až po realizáciu celých výskumno-vývojových
projektov.
Najväčším úspechom značky bolo v roku
2012 spolupodieľanie sa na vybudovaní
špičkových laboratórií a ambulantnej časti
Združenej tkanivovej banky Univerzitnej
nemocnice L. Pasteura v Košiciach a Lekárskej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
na prípravu tkanivových a bunkových
transplantátov. Laboratória umožňujú
sterilnú prácu s ľudskými tkanivami
a bunkami mimo tela pacienta.

HISTÓRIA
LABO - SK je obchodno-distribučná
spoločnosť zaoberajúca sa dodávkami
laboratórnej techniky, spotrebného
materiálu a chemikálií, ktorá pôsobí
na slovenskom trhu od roku 2006. Ide
o malú rodinnú firmu s celkovým počtom
zamestnancov 13, ktorá však rokmi zastala
významné miesto na slovenskom trhu.
LABO - SK patrí medzi 5 najväčších
slovenských firiem v oblasti Life Science.
Značka LABO - SK garantuje vysokú kvalitu
služieb, širokú ponuku riešení, spoľahlivosť
dodávok a servisu, ako aj osobný
prístup k zákazníkovi. Ponúka optimálne
technologické a materiálové vybavenia,
ktoré sú kľúčom k úspechu každého
vedecko-výskumného projektu.
Spoločnosť má sídlo v Bratislave, ale
jej obchodní zástupcovia sú v blízkosti
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klientov vo všetkých regiónoch Slovenska.
Míľnikom vytrvalej činnosti spoločnosti bolo
nadviazanie spolupráce so zahraničným
koncernom BIO-RAD, ktorý LABO - SK
v roku 2013 oslovil na spoluprácu a zastúpenie
tejto svetovej značky a jedného z lídrov
v oblasti Life Science na slovenskom trhu.
INOVÁCIE
Spoločnosť LABO - SK sa neustále snaží
prinášať nové produkty od svetových
výrobcov, sleduje nové trendy, možnosti
analýz, procesov a postupov práce
v laboratóriu. Svojim zákazníkom ponúka
zariadenie kompletného laboratória
na „klúč“. Zamestnanci sa pravidelne
vzdelávajú v zahraničí, či už ako produktoví
špecialisti rôznych svetových značiek, ako
aj v oblasti záručného a pozáručného
servisu a inštalácie prístrojov.

Priestory boli vybudované z moderných
materiálov a vybavené špičkovou
sofistikovanou technológiou, ktorá
zabezpečuje tzv. „čisté prostredie“
pre prípravu bunkových a tkanivových
transplantátov.
Tento projekt otvoril priestor pre dostupnosť
tých najpokrokovejších liečebných metód
pomocou buniek aj pre slovenského
pacienta a úroveň podmienok umožňuje
vykonávať moderné liečebné metódy
založené na spracovaní buniek a tkanív
prakticky vo všetkých odboroch medicíny.

SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÉ
PODNIKANIE
Značka LABO - SK bola ako jeden
z hlavných reklamných partnerov
štyri roky spojená s ženským basketbalovým
klubom Good Angels a v roku 2016
sa angažovala aj v projekte Zober loptu,
nie drogy. Snaží sa tiež produktami
zo svojho portfólia získaných za výhodných
podmienok podporovať školy a zariadenia,
ktoré využívajú laboratórny spotrebný
materiál k výuke.

HODNOTA ZNAČKY
Značka LABO - SK ponúka individuálny
prístup ku každému zákazníkovi a snaží
sa o ušitie riešenia na mieru v zmysle jeho
požiadaviek. Jej nezávislé postavenie
a poznanie potrieb klienta dovoľuje
realizovať náročné komplexné dodávky
a zároveň s nimi ponúknuť aj spoľahlivý
servis pre laboratóriá, akademické
či vedecké inštitúcie a ústavy. Značka
LABO - SK ponúka služby pre akýkoľvek
typ výskumných činností od tohto základného
až po aplikovaný výskum na úrovni
akademických a vedeckých inštitúcií.
Neprezentuje žiadnu konkrétnu technológiu
ani značku čo jej dáva potrebnú nezávislosť
a schopnosť priniesť zákazníkovi optimálne
riešenia v akejkoľvek oblasti výskumu.
LABO - SK zastrešuje široké portfólio aktivít,
od hĺbkového auditu vedeckých procesov

JAN GARAI
KONATEĽ

„Naším cieľom je dobrá skúsenosť
a dlhodobá istota našich zákazníkov
vyjadrená sloganom: pracujeme tak,
aby sme boli prospešní a vy spokojní.“
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