FRILABO:

Serviço de
Assistência Técnica
www.frilabo.pt

QUEM SOMOS?
Os Serviços de Assistência Técnica (SAT) da FRILABO são compostos por
uma equipa de técnicos experientes e altamente qualificados.
Os nossos serviços estão em constante atualização, para podermos
corresponder às expectativas dos nossos clientes.

O QUE FAZEMOS?
Oferecemos serviços de assistência técnica a todo o tipo de equipamentos:
Refrigeração
Equipamentos
de Medição

Incubação
Equipamentos
de Pesagem

Esterilização
Equipamentos
de Rotação

A nossa vasta gama de serviços está disponível para assegurar a longevidade
e maior rendimento dos seus equipamento.
Diagnóstico de Equipamentos (Gratuito para equipamentos FRILABO)
Reparação de Equipamentos
Manutenção Preventiva (Oferecemos contratos personalizados de manutenção
preventiva)

Instalação de Equipamentos
Ações de Formação para Utilização e Boas Práticas de Equipamentos
Deslocação de Equipamentos e Logística Associada (Deixe o transporte dos
seus equipamentos connosco)

Qualificação de Equipamentos (IQ, OQ e PQ)
Desinfeção de Equipamentos e Instalações (Com metodologias não nocivas
para o ambiente)

Montagem e Instalação de Estrutura de Frio (Walk-in, câmara de frio)

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
PARA TODO O TIPO DE EQUIPAMENTOS
A nossa oferta:

Relatórios de intervenção com
check-list das verificações

Visitas regulares

Contrato de manutenção
personalizado

PRINCIPAIS VANTAGENS:
Resposta rápida
Diagnóstico gratuito
Desconto sobre peças e mão-de-obra
Oferta de deslocação
Equipamento de empréstimo em caso de avaria, sempre que possível
Desconto em outros serviços Frilabo:
Ensaios e calibrações de equipamentos (acreditados1)
Descontaminação de micropipetas, estufas, incubadoras,
câmaras de fluxo e salas limpas
Qualificação de equipamentos IQ, OQ e PQ
1

Consulte toda a gama de serviços acreditados no nosso website.

ESPECIALISTAS EM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Os equipamentos que fornecemos satisfazem os mais elevados
requisitos de qualidade. Se ocorrer algum problema, disponibilizamos
uma solução rápida, fiável e flexível.
A nossa empresa possui várias certificações, com o intuito de manter a
melhoria contínua e a excelência do nosso serviço.

Certificação NP EN ISO 9001, no âmbito da ‘Comercialização , instalação,
manutenção e assistência técnica de equipamentos de laboratório e
hospitalar’
Certificação NP EN ISO 13485, no âmbito da ‘Distribuição por grosso de
dispositivos’

Escolha somente serviço realizado por especialistas.
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