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A P R E S E N T A Ç Ã O

É com prazer que apresentamos este guia, uma 

colaboração para quem pretende elaborar um projeto 

de Laboratório devidamente mobiliado para a realização 

de experimentos e pesquisas diversas, independente do 

ramo de atividade para o qual será planejado.

A importância do laboratório na investigação ou 

escala industrial e tecnológica, em qualquer de suas 

especialidades, seja química, dimensional, elétrica, 

biológica, tecnológica, baseia-se no exercício de suas 

atividades sob condições ambientais controladas e 

normatizadas, de modo a assegurar que não ocorram 

influências estranhas que alterem o resultado do 

experimento ou medição.

A realização de experiências por meio de cálculos, 

medições e análises químicas, físicas e biológicas exigem 

controle e precisão alcançáveis apenas em espaço e 

ambiente estruturados para tal, de acordo com normas 

técnicas estabelecidas por lei. Essas atividades 

envolvem riscos como o biológico, por exemplo, 

associado ao manuseio de material infectado; como 

riscos ergonômico, químico, físico, entre outros. Por 

essa razão, a sua prática é orientada por manuais de 

biossegurança que determinam procedimentos 

operacionais padronizados visando diminuir ou eliminar 

riscos às saúdes ocupacional e pública. 

Entre as ações regulamentadas e fiscalizadas por 

órgãos de vigilância à saúde, incluem-se a instalação, a 

montagem e o funcionamento de um laboratório, os 

quais obedecem a requisitos de segurança como 

temperatura, umidade, pressão atmosférica, rede 

elétrica, isenção de contaminação microbiológica em 

suspensão no ar ou em poeiras, isenção de vibração e 

de ruído, além de instalações e equipamentos mantidos 

sob controle de qualidade atestada.

Pensando nisso, a Lanco tem com este catálogo a 

missão de trazer e oferecer vários tipos de 

Laboratórios, que atendam às necessidades específicas 

de seus clientes, utilizando produtos fabricados com alta 

tecnologia, inovação, qualidade, segurança, design e 

praticidade. Nosso desejo é que este instrumento lhe 

seja útil e que facilite o trabalho no dimensionamento de 

seu Laboratório. 
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I N T R O D U Ç Ã O

Muita coisa mudou desde a Idade Média, quando 

intelectuais e escribas realizavam solitariamente suas 

pesquisas ou anotações das ordens monarcas. Nessa 

época, em um misto de biblioteca, laboratório e oficina, 

a superfície de trabalho limitava-se a uma prancha de 

madeira apoiada sobre cavaletes. Para sentar, nada 

mais do que banquetas de pernas altas. 

A indústria, participante ativa dessa evolução, tem 

sido desde então alvo de estudos, tanto no Brasil 

quanto no exterior. No cenário nacional, a década de 

1990 marcou a abertura da economia, e vários de 

seus setores se desenvolveram e contribuíram para o 

aumento da concorrência, criando alterações no 

conceito de diferenciação via preço para diferenciação 

via diversificação e flexibilização de produtos e 

serviços. 

Nesse contexto, a cadeia produtiva de mobiliários 

sofreu grandes transformações, motivadas pelo uso 

de equipamentos automatizados e de outras fontes de 

matérias-primas. 

Em nossa atuação em soluções de projetos, 

ver i f icamos que, fe l izmente, é crescente a 

preocupação com o desenvolvimento de produtos que 

atendam cada vez melhor às necessidades dos 

usuários, aliando design e funcionalidade, atendendo 

as exigências ergonômicas e permitindo múltiplos 

usos. 

Na concepção de projetos para Laboratórios, a 

formatação do layout é o ponto de partida, e para que 

ocorra a melhor utilização dos espaços e se atenda às 

necessidades de alterações e ampliações das equipes, 

a correta escolha do mobiliário é fundamental. Mas 

atenção: antes de partir para a compra é preciso estar 

a par de todas as normas vigentes. 

A NR 17, por exemplo, estabelece os padrões 

imprescindíveis ao mobiliário. Segundo essa norma, 

para trabalho manual sentado ou que tenha de ser 

feito em pé, as bancadas, mesas, escrivaninhas e os 

painéis devem proporcionar ao trabalhador condições 

de boa postura, visualização e operação, atendendo 

aos seguintes requisitos mínimos:

a) altura e características da superfície de trabalho 

compatíveis com o tipo de atividade, com a distância 

requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a 

altura do assento; 

b) área de trabalho de fácil alcance e visualização 

pelo trabalhador;

c) características dimensionais que possibilitem 

posicionamento e movimentação adequados dos 

segmentos corporais. 
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Alguns pontos básicos deverão ser observados 

para a definição do layout de um laboratório como: 

fluxograma do trabalho, equipamentos utilizados e 

espaços para guardar a amostra a ser analisada, por 

exemplo. Nesta fase, é primordial dispor de uma lista de 

equipamentos que serão utilizados, mesmo aqueles 

cuja compra só venha a ser executada no futuro. Esta 

lista dará origem à área necessária em Mobiliários que, 

por sua vez, definirá a necessidade do nível de projeto 

de arquitetura.

É impor tante destacar ainda o crescente 

movimento, por parte das empresas, na busca pela 

modernização e atualização de suas estruturas. Levam-

se em conta cada vez mais os aspectos humanos na 

concepção dos espaços, o que engloba (e beneficia) os 

conceitos de ergonomia e a relação entre os usuários e 

os mobiliários que eles utilizam.

A especificação de mobiliário é outra etapa 

importante. A definição dos móveis varia caso a caso. O 

mobiliário ideal é aquele que atende às necessidades do 

cliente, estando compatível com a sua rotina de 

trabalho, levando-se em conta a altura de trabalho, 

utilidades, materiais de acabamento, etc. Não existe um 

mobiliário de laboratório universal, é necessário 

estudar os prós e contras de cada tipo para cada 

processo de laboratório. 

Os projetos são desenvolvidos de acordo com o tipo 

de equipamento e sua finalidade de trabalho. Entre os 

diferentes tipos de Laboratórios, cada caso é estudado 

para garantir a funcionalidade de acordo com a 

intenção de trabalho.

A proposta de mobiliários sobre rodízios, por 

exemplo, permite ao usuário mudanças rápidas 

conforme a necessidade de fluxo de trabalho, além de 

facilitar limpeza. 

Para as áreas molhadas, por exemplo, onde é feito 

um rebaixo no tampo para escoamento total da água, e 

em áreas com balanças analíticas, prevemos mesas 

antivibratórias e uma divisória para garantir a não 

interferência da ventilação nos testes.

Sobre o material adequado para os componentes 

do mobiliário para laboratório, citamos a Superfície 

Sólida Mineral (SSM) como ideal, pois é considerado o 

único material avançado que atende integralmente às 

resoluções da Anvisa para os laboratór ios, 

determinando que nas áreas de pesagem, manipulação 

e envasamento todas as superfícies sejam revestidas de 

material resistente aos agentes sanitizantes, lisas e 

impermeáveis para evitar acúmulo de partículas e 

microrganismos.

A SSM é um composto maciço com 70% de minerais 

naturais e 30% de resina pura. Resistente à abrasão e 

impactos, a SSM é termomoldável e considerado ideal 

para bancadas, cubas, pias e móveis. É asséptica e sua 

porosidade nula é ideal para controle bacteriano. 

Além da Superfície Sólida Mineral, podem ser 

selecionados para a superfície de trabalho o aço 

inoxidável, polímeros com ação antimicrobiana,  dentre 

outros materiais.

Os benefícios desta linha de produtos LANCO para 

Labor atór io  são:  f lex ib i l idade,  a tend imento 

per sona l izado e exc lus i vo,  a l ta  tecno log ia , 

customização e diversidade de matérias primas e 

acabamentos, entre outros, tudo para a execução dos 

objetivos e metas a que se propõe o projeto. 
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Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e flexíveis, 
garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório Multidisciplinar (Lavagem de 
Material, Fluidos Orgânicos, Análises Clínicas, etc).
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou atividades. 
Nossa Linha Multidisciplinar possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

STANDARD

Projetado sob medida

COMPOSIÇÃO

Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com módulos na parte inferior, podendo ser módulos com gavetas 
pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 
100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas 
ajustáveis na altura. Todos os módulos fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa 
que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Tampos de trabalho sobre os módulos amplos e reforçados, fabricados em 
superfície sólida mineral, similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de 
maneira imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de polimentos 
ou esponja abrasiva, dependendo do acabamento, podendo os tampos serem substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm 
com acabamento arredondado ou chapa de aço inox com acabamento escovado. Estrutura com nichos na parte superior das bancadas fabricada em 
superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima) podendo ser substituído por estrutura em MDF naval revestido em fórmica com bordas em 
PVC 2mm com acabamento arredondado.
Possibilidade de instalação de gases e elétrica nas Bancadas, conforme necessidade do cliente.
Mini bancadas laterais compostas por módulos com fechamento para pia fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com 
Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas, e cubas fabricadas em inox polido (não acompanha torneira).
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta densidade, de fácil 
limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira pode suportar até 68kg. Feito à 
base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade mesmo com carga 
máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com prateleiras 
internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que 
embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estações de trabalho composta por módulos em sua parte inferior, podendo ser projetados de acordo com a necessidade do cliente, sendo módulos com 
gaveteiros de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de 
abertura da gaveta, ou módulos com portas com visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura para organização dos 
materiais utilizados nos procedimentos. Em sua parte superior, a estação é composta por armários com portas com visor em policarbonato translúcido, 
podendo também ser divididos internamente com prateleiras de altura ajustável. Estações fabricadas em polímero de alta densidade, lavável e de fácil 
limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de 
excelente manobrabilidade. Tampos das estações fabricados em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos 
por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado.
Bancadas retas ou em “L”, formadas por conjunto de módulos, tampos e pias, projetadas sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a 
necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em 
material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem visor 
de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; todos fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com 
Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Podendo ser instaladas Cubas na 
quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). Tampo sobre os módulos fabricado em superfície sólida 
mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento 
arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado 
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral na 
cor Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

LB 3000
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Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e flexíveis, 
garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório Multidisciplinar (Lavagem de 
Material, Fluidos Orgânicos, Análises Clínicas, etc).
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou atividades. 
Nossa Linha Multidisciplinar possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

STANDARD

Projetado sob medida

COMPOSIÇÃO

Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com módulos na parte inferior, podendo ser módulos com gavetas 
pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 
100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas 
ajustáveis na altura. Todos os módulos fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa 
que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Tampos de trabalho sobre os módulos amplos e reforçados, fabricados em 
superfície sólida mineral, similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de 
maneira imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de polimentos 
ou esponja abrasiva, dependendo do acabamento, podendo os tampos serem substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm 
com acabamento arredondado ou chapa de aço inox com acabamento escovado. Estrutura com nichos na parte superior das bancadas fabricada em 
superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima) podendo ser substituído por estrutura em MDF naval revestido em fórmica com bordas em 
PVC 2mm com acabamento arredondado.
Possibilidade de instalação de gases e elétrica nas Bancadas, conforme necessidade do cliente.
Mini bancadas laterais compostas por módulos com fechamento para pia fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com 
Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas, e cubas fabricadas em inox polido (não acompanha torneira).
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta densidade, de fácil 
limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira pode suportar até 68kg. Feito à 
base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade mesmo com carga 
máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com prateleiras 
internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que 
embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estações de trabalho composta por módulos em sua parte inferior, podendo ser projetados de acordo com a necessidade do cliente, sendo módulos com 
gaveteiros de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de 
abertura da gaveta, ou módulos com portas com visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura para organização dos 
materiais utilizados nos procedimentos. Em sua parte superior, a estação é composta por armários com portas com visor em policarbonato translúcido, 
podendo também ser divididos internamente com prateleiras de altura ajustável. Estações fabricadas em polímero de alta densidade, lavável e de fácil 
limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de 
excelente manobrabilidade. Tampos das estações fabricados em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos 
por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado.
Bancadas retas ou em “L”, formadas por conjunto de módulos, tampos e pias, projetadas sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a 
necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em 
material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem visor 
de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; todos fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com 
Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Podendo ser instaladas Cubas na 
quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). Tampo sobre os módulos fabricado em superfície sólida 
mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento 
arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado 
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral na 
cor Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

LB 3000
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L I N H A A N A T O

STANDARD

Projetado sob medida.

COMPOSIÇÃO

 Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com perfis reforçados de aço inox, com tampos de trabalho 
amplos e reforçados, fabricados em chapa de aço inox com acabamento escovado, podendo ser substituídos por tampos em superfície sólida mineral, 
similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de maneira 
imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de polimentos ou 
esponja abrasiva, dependendo do acabamento.
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta densidade, de 
fácil limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira pode suportar até 
68kg. Feito à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade 
mesmo com carga máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não 
deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estações de trabalho composta por módulos em sua parte inferior, podendo ser projetados de acordo com a necessidade do cliente, sendo módulos 
com gaveteiros de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 
100% de abertura da gaveta, ou módulos com portas com visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura para 
organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Em sua parte superior, a estação é composta por armários com portas com visor em 
policarbonato translúcido, podendo também ser divididos internamente com prateleiras de altura ajustável. Estações fabricadas em polímero de alta 
densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso 
comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade. Tampos das estações fabricados em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado 
acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox 
com acabamento escovado.
Bancada reta ou em “L” formada por conjunto de módulos, tampos e pias, projetados sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a 
necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em 
material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem 
visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; e também módulos para fechamentos de pias; todos fabricados em 
polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos 
saneantes de uso comum. Cubas instaladas na quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). Tampo sobre 
os módulos fabricado em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em 
fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado.
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO

LB 3010

Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral 
na cor Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de Anatomia. 
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Anato possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA ANATO
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L I N H A A N A T O

STANDARD

Projetado sob medida.

COMPOSIÇÃO

 Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com perfis reforçados de aço inox, com tampos de trabalho 
amplos e reforçados, fabricados em chapa de aço inox com acabamento escovado, podendo ser substituídos por tampos em superfície sólida mineral, 
similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de maneira 
imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de polimentos ou 
esponja abrasiva, dependendo do acabamento.
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta densidade, de 
fácil limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira pode suportar até 
68kg. Feito à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade 
mesmo com carga máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não 
deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estações de trabalho composta por módulos em sua parte inferior, podendo ser projetados de acordo com a necessidade do cliente, sendo módulos 
com gaveteiros de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 
100% de abertura da gaveta, ou módulos com portas com visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura para 
organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Em sua parte superior, a estação é composta por armários com portas com visor em 
policarbonato translúcido, podendo também ser divididos internamente com prateleiras de altura ajustável. Estações fabricadas em polímero de alta 
densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso 
comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade. Tampos das estações fabricados em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado 
acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox 
com acabamento escovado.
Bancada reta ou em “L” formada por conjunto de módulos, tampos e pias, projetados sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a 
necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 100% em 
material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem 
visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; e também módulos para fechamentos de pias; todos fabricados em 
polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos 
saneantes de uso comum. Cubas instaladas na quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). Tampo sobre 
os módulos fabricado em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos por MDF naval revestido em 
fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado.
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO

LB 3010

Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral 
na cor Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de Anatomia. 
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Anato possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA ANATO
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ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral na cor 
Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

LB 3020

STANDARD

Projeto sob medida

COMPOSIÇÃO

Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com perfis estruturais em chapa de aço laminada a frio 
SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas, com tampos de trabalho amplos e reforçados, fabricados em superfície sólida mineral, 
similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de maneira 
imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de 
polimentos ou esponja abrasiva, dependendo do acabamento, podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em 
PVC 2mm com acabamento arredondado. Bancadas com posicionamentos definidos e com suportes para manequins odontológicos 
simuladores de pacientes.
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta 
densidade, de fácil limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira 
pode suportar até 68kg. Feito à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de 
excelente manobrabilidade mesmo com carga máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – 
antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente 
manobrabilidade.
Bancada reta ou em “L” formada por conjunto de módulos e tampos, projetados sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com 
a necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 
100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas 
bipartidas, com ou sem visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; todos fabricados em polímero de alta 
densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos 
saneantes de uso comum. Podendo ser instaladas cubas na quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha 
torneira). Tampo sobre os módulos fabricado em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos 
MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado 
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório Educacional de 
Odontologia. 
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Odonto possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA ODONTO 
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ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, Superfície Sólida Mineral na cor 
Branca, MDF com fórmica na cor a definir pelo cliente, Inox Escovado.

LB 3020

STANDARD

Projeto sob medida

COMPOSIÇÃO

Bancadas de trabalho centrais projetadas ergonomicamente sob medida, fabricadas com perfis estruturais em chapa de aço laminada a frio 
SAE 1010 fosfatizada com dimensões normalizadas, com tampos de trabalho amplos e reforçados, fabricados em superfície sólida mineral, 
similar ao corian, um material sólido, não poroso, não tóxico, de alto desempenho e estética maravilhosa, podendo ser colado de maneira 
imperceptível criando a aparência de uma peça única, além da possibilidade de ter sua superfície renovada e recuperada, através de 
polimentos ou esponja abrasiva, dependendo do acabamento, podendo ser substituídos por MDF naval revestido em fórmica com bordas em 
PVC 2mm com acabamento arredondado. Bancadas com posicionamentos definidos e com suportes para manequins odontológicos 
simuladores de pacientes.
Carros auxiliares multitarefas nas dimensões aproximadas de A 845mm x L 711mm x P 457mm, com 3 prateleiras em polímero de alta 
densidade, de fácil limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Cada prateleira 
pode suportar até 68kg. Feito à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de 
excelente manobrabilidade mesmo com carga máxima.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – 
antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente 
manobrabilidade.
Bancada reta ou em “L” formada por conjunto de módulos e tampos, projetados sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com 
a necessidade: módulos na parte inferior com gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos confeccionados 
100% em material plástico (não utilizando material ferroso) com 100% de abertura da gaveta; módulos com portas simples ou portas 
bipartidas, com ou sem visor de policarbonato translúcido e prateleiras internas ajustáveis na altura; todos fabricados em polímero de alta 
densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos 
saneantes de uso comum. Podendo ser instaladas cubas na quantidade conforme necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha 
torneira). Tampo sobre os módulos fabricado em superfície sólida mineral, similar ao corian (já detalhado acima), podendo ser substituídos 
MDF naval revestido em fórmica com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado, ou chapa de aço inox com acabamento escovado 
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras nem instalações hidráulicas e elétricas.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório Educacional de 
Odontologia. 
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Odonto possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA ODONTO 



12 13

L I N H A N U C L E A R 

LB 3030

STANDARD

Projetado sob medida.

COMPOSIÇÃO

Bancadas retas ou em “L”, fabricadas totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado, formadas por conjunto de módulos, 
tampos e coifas, projetadas sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a necessidade: módulos na parte inferior com 
gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos telescópicos com 100% de abertura da gaveta; módulos 
com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem prateleiras internas fixas ou extraíveis, para melhor acomodação dos materiais; 
módulos para coifas conforme necessidade do cliente, instaladas ergonomicamente sobre estruturas de vidros plumbíferos, nas 
espessuras especificadas conforme estudo e projeto devidamente aprovado por profissional competente, fornecido pelo cliente. Tampo 
sobre os módulos fabricado em chapa de aço inox com acabamento escovado, podendo ser instaladas Cubas na quantidade conforme 
necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). 
Todos os módulos podem ser revestidos em chumbo eletrolítico grau A, conforme norma ASTMB-29 DIN1719 - Densidade: 11,34 g/cm³, 
ou nas espessuras especificadas conforme estudo e projeto devidamente aprovado por profissional competente, fornecido pelo cliente.  
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras, tubulações para exaustão, sistema de exaustão, nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO
Aço inox com acabamento escovado.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos 
modulares e flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para 
Laboratório de Medicina Nuclear, uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, praticamente indolores, não invasivos, para 
fornecer informações que outros exames diagnósticos não conseguiriam, através do emprego de fontes abertas de radionuclídeos. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o 
melhor custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA NUCLEAR 

Corte lateral mostrando 
detalhe do chumbo inserido
internamente no móvel.

Revestimento interno de chumbo
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L I N H A N U C L E A R 

LB 3030

STANDARD

Projetado sob medida.

COMPOSIÇÃO

Bancadas retas ou em “L”, fabricadas totalmente em chapa de aço inox com acabamento escovado, formadas por conjunto de módulos, 
tampos e coifas, projetadas sob medida, podendo ter em sua composição, de acordo com a necessidade: módulos na parte inferior com 
gavetas pequenas e grandes de deslizar suave e silencioso através de trilhos telescópicos com 100% de abertura da gaveta; módulos 
com portas simples ou portas bipartidas, com ou sem prateleiras internas fixas ou extraíveis, para melhor acomodação dos materiais; 
módulos para coifas conforme necessidade do cliente, instaladas ergonomicamente sobre estruturas de vidros plumbíferos, nas 
espessuras especificadas conforme estudo e projeto devidamente aprovado por profissional competente, fornecido pelo cliente. Tampo 
sobre os módulos fabricado em chapa de aço inox com acabamento escovado, podendo ser instaladas Cubas na quantidade conforme 
necessidade e fabricadas em inox polido (não acompanha torneira). 
Todos os módulos podem ser revestidos em chumbo eletrolítico grau A, conforme norma ASTMB-29 DIN1719 - Densidade: 11,34 g/cm³, 
ou nas espessuras especificadas conforme estudo e projeto devidamente aprovado por profissional competente, fornecido pelo cliente.  
Não fornecemos bancos, cadeiras, torneiras, tubulações para exaustão, sistema de exaustão, nem instalações hidráulicas e elétricas.

ACABAMENTO
Aço inox com acabamento escovado.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos 
modulares e flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para 
Laboratório de Medicina Nuclear, uma especialidade médica que utiliza métodos seguros, praticamente indolores, não invasivos, para 
fornecer informações que outros exames diagnósticos não conseguiriam, através do emprego de fontes abertas de radionuclídeos. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o 
melhor custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA NUCLEAR 

Corte lateral mostrando 
detalhe do chumbo inserido
internamente no móvel.

Revestimento interno de chumbo



14 15

L I N H A
T I O P E R A C I O N A L

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Prateleiras das estantes em Polímero na Cor 
Azul, Puxadores na cor Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, Perfis, Pés 
e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

LB 3040

STANDARD

Projeto sob medida.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em alumínio extrudado, podendo ser substituídos por perfis em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo de trabalho em aglomerado BP 18 mm revestido em fórmica na cor cinza 
claro ou branco, com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado. Com gaveteiro fixado sob o tampo da estação, fabricado em 
chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com puxadores em nylon injetado e trilhos telescópicos de deslizar 
suave que permitem 100% a abertura da gaveta. Contém duas prateleiras superiores fabricadas em chapa de aço com acabamento 
através de pintura eletrostática a pó, para organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Travessa superior fabricada em chapa 
de aço com possiblidade de colocação de luminária (informar voltagem).Suporte para monitor LCD fixação padrão VESA, com braço 
fabricado em alumínio e com movimentação rotacional. Com 02 calhas de tomadas instaladas em cada estação, com capacidade de 16 A 
com 4 pontos/tomadas, 2P + T, com cabo de força de 3m. Pés fabricados em alumínio, podendo ser substituído por pés em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com possibilidade de instalação de suporte para CPU fabricado em chapa de aço com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e 
banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo estes 
serem substituídos por pés niveladores com regulagem de altura.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, 
com prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – 
antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente 
manobrabilidade.
Estantes multitarefas, de Altura 2045mm x Largura  1220mm x Profundidade 530mm fabricadas em polímero de alta densidade, de fácil 
limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Produto leve, com capacidade de 
carga de até 363 kg por prateleira. Feita à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com 
rodízios de excelente manobrabilidade mesmo com carga máxima. Montagem simples e ajuste rápido das prateleiras que oferece 
flexibilidade e utilização eficiente do espaço de armazenamento. 
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas. Monitor e teclado, meramente ilustrativos.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares 
e flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de TI 
Operacional.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha TI Operacional possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA TI OPERACIONAL



14 15

L I N H A
T I O P E R A C I O N A L

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Prateleiras das estantes em Polímero na Cor 
Azul, Puxadores na cor Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, Perfis, Pés 
e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

LB 3040

STANDARD

Projeto sob medida.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em alumínio extrudado, podendo ser substituídos por perfis em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo de trabalho em aglomerado BP 18 mm revestido em fórmica na cor cinza 
claro ou branco, com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado. Com gaveteiro fixado sob o tampo da estação, fabricado em 
chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com puxadores em nylon injetado e trilhos telescópicos de deslizar 
suave que permitem 100% a abertura da gaveta. Contém duas prateleiras superiores fabricadas em chapa de aço com acabamento 
através de pintura eletrostática a pó, para organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Travessa superior fabricada em chapa 
de aço com possiblidade de colocação de luminária (informar voltagem).Suporte para monitor LCD fixação padrão VESA, com braço 
fabricado em alumínio e com movimentação rotacional. Com 02 calhas de tomadas instaladas em cada estação, com capacidade de 16 A 
com 4 pontos/tomadas, 2P + T, com cabo de força de 3m. Pés fabricados em alumínio, podendo ser substituído por pés em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com possibilidade de instalação de suporte para CPU fabricado em chapa de aço com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e 
banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo estes 
serem substituídos por pés niveladores com regulagem de altura.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, 
com prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – 
antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente 
manobrabilidade.
Estantes multitarefas, de Altura 2045mm x Largura  1220mm x Profundidade 530mm fabricadas em polímero de alta densidade, de fácil 
limpeza, à prova de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Produto leve, com capacidade de 
carga de até 363 kg por prateleira. Feita à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com 
rodízios de excelente manobrabilidade mesmo com carga máxima. Montagem simples e ajuste rápido das prateleiras que oferece 
flexibilidade e utilização eficiente do espaço de armazenamento. 
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas. Monitor e teclado, meramente ilustrativos.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares 
e flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de TI 
Operacional.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha TI Operacional possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

LINHA TI OPERACIONAL
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LINHA TI EDUCACIONAL 

LB 3050

STANDARD

Projetado sob medida

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, 
Perfis, Pés e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de TI 
Educacional.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha TI Educacional possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em alumínio extrudado, podendo ser substituídos por perfis em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo superior em aglomerado BP 18 mm revestido em fórmica na cor cinza claro ou 
branco com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado. Pés fabricados em alumínio, podendo ser substituído por pés em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Suporte para CPU fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura 
eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, 
sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo estes serem substituídos por pés niveladores 
com regulagem de altura.
Com possibilidade de instalação de gaveteiro na estação, em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com 
puxadores em nylon injetado e trilhos telescópicos de deslizar suave que permitem 100% a abertura da gaveta.
Com possibilidade de instalação de calhas de tomadas na estação, com capacidade de 16 A com 4 pontos/tomadas, 2P + T, com cabo de força 
de 3m.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano 
não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas.

L I N H A
T I E D U C A C I O N A L 



16 17

LINHA TI EDUCACIONAL 

LB 3050

STANDARD

Projetado sob medida

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro, Puxadores na cor Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, 
Perfis, Pés e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de TI 
Educacional.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha TI Educacional possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em alumínio extrudado, podendo ser substituídos por perfis em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo superior em aglomerado BP 18 mm revestido em fórmica na cor cinza claro ou 
branco com bordas em PVC 2mm com acabamento arredondado. Pés fabricados em alumínio, podendo ser substituído por pés em aço, com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó. Suporte para CPU fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura 
eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, 
sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo estes serem substituídos por pés niveladores 
com regulagem de altura.
Com possibilidade de instalação de gaveteiro na estação, em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com 
puxadores em nylon injetado e trilhos telescópicos de deslizar suave que permitem 100% a abertura da gaveta.
Com possibilidade de instalação de calhas de tomadas na estação, com capacidade de 16 A com 4 pontos/tomadas, 2P + T, com cabo de força 
de 3m.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com 
prateleiras internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano 
não deixa que embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas.

L I N H A
T I E D U C A C I O N A L 



18 19

LINHA ELETRO-ROBÓTICA 

LB 3060

STANDARD

Projetado sob medida.

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro,Prateleiras das estantes em Polímero na Cor Azul, Puxadores na cor 
Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, Perfis, Pés e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

L I N H A
E L E T R O - R O B Ó T I C A 

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de Eletrônica 
e Robótica.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Eletro-Robótica possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo de trabalho em 
aglomerado BP 28 mm revestido com manta anti estática na cor Azul, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado. Com gaveteiro fixado sob 
o tampo da estação, fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com puxadores em nylon injetado e trilhos 
telescópicos de deslizar suave que permitem 100% a abertura da gaveta. Contém duas prateleiras superiores fabricadas em chapa de aço com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, para organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Travessa superior fabricada em chapa de 
aço com possiblidade de colocação de luminária (informar voltagem). Suporte para monitor LCD fixação padrão VESA, com braço fabricado em alumínio e 
com movimentação rotacional. Com 02 calhas de tomadas instaladas em cada estação, com capacidade de 16 A com 4 pontos/ tomadas, 2P + T, com 
cabo de força de 3m. Pés fabricados em aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com possibilidade de instalação de suporte para CPU 
fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com 
garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo 
estes serem substituídos por pés niveladores com regulagem de altura.
Bancadas centrais fabricadas com perfis reforçados de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com pés niveladores, podendo estes 
serem substituídos por rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com 
trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade. Tampos fabricados em madeira maciça, revestidos com EVA na cor azul com 
espessura de 5mm.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com prateleiras 
internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que 
embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estantes multitarefas, de Altura 2045mm x Largura  1220mm x Profundidade 530mm fabricadas em polímero de alta densidade, de fácil limpeza, à prova 
de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Produto leve, com capacidade de carga de até 363 kg por 
prateleira. Feita à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade 
mesmo com carga máxima. Montagem simples e ajuste rápido das prateleiras que oferece flexibilidade e utilização eficiente do espaço de armazenamento. 
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas.
Monitor, teclado, furadeira e bancada para furadeira, esmeril, multímetro, morsa, meramente ilustrativos.
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LINHA ELETRO-ROBÓTICA 

LB 3060

STANDARD

Projetado sob medida.

ACABAMENTO
Mobiliários em Polímeros na cor Cinza Claro,Prateleiras das estantes em Polímero na Cor Azul, Puxadores na cor 
Azul, MDF com fórmica na cor Cinza Claro ou Branca, Perfis, Pés e Gaveteiros das Estações na Cor Cinza Claro.

L I N H A
E L E T R O - R O B Ó T I C A 

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos modulares e 
flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos esta linha de layout para Laboratório de Eletrônica 
e Robótica.
No ambiente de trabalho de um laboratório, muitas vezes, são necessárias mudanças de layout devido à alteração de equipamentos, pessoal ou 
atividades. Nossa Linha Eletro-Robótica possibilita que essas mudanças e adaptações sejam feitas com facilidade e rapidez. 
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o melhor
custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

COMPOSIÇÃO

Estações de trabalho fabricadas com perfis laterais estruturais em aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com tampo de trabalho em 
aglomerado BP 28 mm revestido com manta anti estática na cor Azul, com bordas em PVC 3mm com acabamento arredondado. Com gaveteiro fixado sob 
o tampo da estação, fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com puxadores em nylon injetado e trilhos 
telescópicos de deslizar suave que permitem 100% a abertura da gaveta. Contém duas prateleiras superiores fabricadas em chapa de aço com 
acabamento através de pintura eletrostática a pó, para organização dos materiais utilizados nos procedimentos. Travessa superior fabricada em chapa de 
aço com possiblidade de colocação de luminária (informar voltagem). Suporte para monitor LCD fixação padrão VESA, com braço fabricado em alumínio e 
com movimentação rotacional. Com 02 calhas de tomadas instaladas em cada estação, com capacidade de 16 A com 4 pontos/ tomadas, 2P + T, com 
cabo de força de 3m. Pés fabricados em aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com possibilidade de instalação de suporte para CPU 
fabricado em chapa de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó. Com 4 Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com 
garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade, podendo 
estes serem substituídos por pés niveladores com regulagem de altura.
Bancadas centrais fabricadas com perfis reforçados de aço com acabamento através de pintura eletrostática a pó, com pés niveladores, podendo estes 
serem substituídos por rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com 
trava de fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade. Tampos fabricados em madeira maciça, revestidos com EVA na cor azul com 
espessura de 5mm.
Armários fechados com portas bipartidas e visores em policarbonato translúcido para facilitar a visualização dos materiais armazenados, com prateleiras 
internas ajustáveis na altura, fabricados em polímero de alta densidade, lavável e de fácil limpeza, e com Microban – antimicrobiano não deixa que 
embolore ou crie manchas. Aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade.
Estantes multitarefas, de Altura 2045mm x Largura  1220mm x Profundidade 530mm fabricadas em polímero de alta densidade, de fácil limpeza, à prova 
de corrosão e com Microban – antimicrobiano não deixa que embolore ou crie manchas. Produto leve, com capacidade de carga de até 363 kg por 
prateleira. Feita à base de polímero de alta densidade, lavável, aceita os produtos saneantes de uso comum. Com rodízios de excelente manobrabilidade 
mesmo com carga máxima. Montagem simples e ajuste rápido das prateleiras que oferece flexibilidade e utilização eficiente do espaço de armazenamento. 
Não fornecemos bancos, cadeiras, nem instalações elétricas.
Monitor, teclado, furadeira e bancada para furadeira, esmeril, multímetro, morsa, meramente ilustrativos.
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ARMÁRIO PARA BIOTÉRIO

LB 3070

Tendo como foco a preocupação em fabricarmos as melhores soluções para seu ambiente de trabalho, com a elaboração de projetos 
modulares e flexíveis, garantindo assim a adaptação a todas as necessidades de sua Unidade, apresentamos este Armário para Biotério, que 
foi desenvolvido para proporcionar praticidade e economia ao alojamento de roedores de laboratório e para oferecer o máximo de 
desempenho.
A Lanco, juntamente com sua equipe, irão estudar e desenvolver juntas a customização e solução para seu ambiente, compatibilizando o 
melhor custo/benefício e garantindo a adaptação às suas necessidades de design e conforto com velocidade, qualidade e acima de tudo
segurança e confiabilidade.
Asseguramos que o produto resultante irá satisfazer as suas necessidades e atingir as suas expectativas.

ACABAMENTO
Pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.

A R M Á R I O
P A R A B I O T É R I O

STANDARD

Projetado sob medida.

COMPOSIÇÃO

Perfis laterais estruturais fabricados em alumínio extrudado.
Estrutura fabricada em chapa de alumínio com acabamento através de pintura eletrostática a pó.
Porta frontal bipartida fabricada em chapa de alumínio com visores em policarbonato translúcido, que permite total visualização de todos os 
seus compartimentos, com fecho tipo Cremona.
Prateleiras internas com altura ajustável, para qualquer tipo de gaiola, fabricadas em chapa de alumínio com acabamento através de pintura 
eletrostática a pó.
Laterais internas e fundo do armário removíveis para facilitar limpeza e higienização.
Parte traseira do armário dispõe de tomada elétrica e fusível de 1 a 25A, e parte superior dispõe de comandos de sistema de insulflamento 
(possui 1 filtro 70 B 40), sistema de exaustão (possui 1 filtro 70 B 28), dois sistemas eletrônicos monitorados por leds verde e vermelho 
que indicam a necessidade de manutenção e troca dos filtros (antimicrobiano, HEPA ou 70B).
Com painel liga/desliga.
Com 02 ventiladores centrífugos para vazão de 0 a 110m³/h, com tensão elétrica de 110V a 128V ou 220V a 240V.
Com filtros de ar com dimensão de 200x200x20mm.
Rodízios de 100mm de diâmetro, totalmente inoxidáveis, com garfo em zamak e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 com trava de 
fácil acionamento e 2 sem trava, de excelente manobrabilidade.
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S O L I C I T E S E U O R Ç A M E N T O

Para todas as Soluções de Projetos para Laboratórios apresentadas, deixamos em evidência que será tudo customizado e fabricado 

sob medida conforme a sua necessidade.

Sendo assim, para solicitar o seu Projeto/Orçamento basta:

- enviar um e-mail para vendas@lanco.ind.br, com a planta de seu espaço na extensão DWG, para que nossa Engenharia possa 

fazer o seu projeto sem custos;

- informar o tipo de matéria-prima e acabamentos desejados, uma vez que pelas especificações apresentadas podemos oferecer 

mobiliários em polímero, aço inox, aglomerado, aço carbono, alumínio e superfície sólida mineral;

- detalhamentos, informações e necessidades particulares de sua Unidade, caso hajam;

Faremos o seu projeto e enviaremos para análise tanto em imagem 2D quanto em 3D.
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