Alg. Technische Informatie

CHECKLIST !!
Alvorens de laboratoriummeubels, opslagkasten of zuurkasten geïnstalleerd kunnen worden, dient de
betreffende ruimte te voldoen aan een aantal criteria. Hieronder vindt u een checklist met daarin een aantal aandachtspunten;






Benodigde opvoerpunten zoals afvoer, water, gas en elektra zijn aangebracht op de aangegeven locaties
en voorzien zoals omschreven in dit document of op de project specifieke tekeningen.
Wanden, ramen en vloeren zijn klaar. Zonder vloerafwerking kunnen de meubels en/of zuurkasten niet
geplaatst worden!
Er zijn geen (verwarmings-) leidingen, vensterbanken, stopcontacten, pilaren of andere obstakels voorzien
op de locatie waar meubilair geplaatst wordt. Indien dit wel het geval is, dan dient u Vinitex hiervan op de
hoogte te stellen.



(Verlaagd) plafond voldoet aan de minimale benodigde hoogte (zie pag. 9).



Benodigde bouwkundige voorzieningen zoals dak/muur sparingen en plakstuk zijn voorzien. (zie pag. 10).






De benodigde afzuiginstallaties zijn voorzien van chemisch bestendig materiaal (voorkeur kunststof) en
bieden voldoende capaciteit om een goede functie te garanderen. Hierin is rekening gehouden met een
voorziening om de installatie fijn te regelen (regelklep of frequentieregelaar) en eventuele eisen aan geluid, brandveiligheid, etc. De benodigde capaciteit specifiek voor uw project kunt u terugvinden op de
project-specifieke detailtekeningen.
Benodigde luchttoevoer (eventueel variabel) in de ruimte om een juiste luchtstroom en druk hiërarchie te
creëren is voorzien door derden.
Toegang tot gebouw en tot de ruimte is vrij toegankelijk, voldoende breed en zonder obstakels. Verharde
toegangswegen voor transport met vrachtwagen is mogelijk. Indien de meubels op een verdiepingsvloer
geplaatst worden, dan kan er bij het lossen gebruik gemaakt worden van een toereikende lift (tenzij hier
met de projectleider andere afspraken over gemaakt zijn). Eventueel benodigde hijs– of verrijk-werktuigen
voor verticaal transport wordt voorzien door opdrachtgever.

Afwijkingen op bovengenoemde punten dienen altijd vooraf aan Vinitex gemeld te worden. Indien één van
bovengenoemde punten niet gereed is bij aanvang van de montagewerkzaamheden en niet tijdig gemeld is aan
Vinitex, dan kan het zijn dat wij de werkzaamheden niet (geheel) uit kunnen voeren. Eventueel extra te maken
kosten (transport, extra interventie, etc.) kunnen aan u doorbelast worden. Daarnaast kan dit van invloed zijn op
de afgegeven planning.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over één van de bovengenoemde punten dan kunt u contact opnemen
met uw projectleider bij Vinitex of via verkoop@vinitex.nl.

Specifieke projectinformatie gaat ten alle tijden boven de verstrekte algemene informatie.
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