Udstyr til
diagnostisk brug i sundhedssektoren
samt til forskning, uddannelse og industri

Velkommen til Triolab
Kære læser
Du sidder nu med Triolabs profilbrochure foran
dig, og jeg vil, som direktør for virksomheden,
byde dig hjertelig velkommen.
Med denne brochure har vi bestræbt os på at
give dig et godt indblik i de mange muligheder,
som Triolab kan tilbyde. Mange kender måske
allerede Triolab, men det er nok de færreste,
som er klar over, hvor vidt vi i virkeligheden
spænder. På de næste sider kan du læse om,
hvad vores produktsortiment omfatter.
Triolab repræsenterer nogle af de største og mest
professionelle IVD-producenter fra det meste af
verden. I tæt samarbejde med dem gør vi vores
ypperste for, at du skal blive tilfreds, når du investerer i produkter fra Triolab.

”Triolabs vision er at
være det naturlige
valg for kunderne inden for de segmenter,
vi forhandler.”

Vores vision er altid at være det naturlige valg
for vores kunder inden for de områder, vi repræsenterer. En af Triolabs helt store styrker i den
forbindelse er vores nærvær og høje faglighed.
Vi sætter en ære i at levere god service, og vi
sætter en ære i at være samarbejdspartner med
vores brugere og ikke bare endnu en leverandør.
Som vi siger: ”Vi er store nok til at være her,
men små nok til at lytte.”

Værdier

Samtidig indgår Triolab i en større børsnoteret
organisation, bl.a. med søsterselskaber i de
nordiske lande, og med dem i ryggen har vi stor
styrke og gennemslagskraft til at nå vores fælles
mål.

Triolabs værdier skaber
sammenhæng i virksomheden og viser os til
hver en tid på rette vej.

Kære læser, jeg håber, at du vil blive inspireret
af denne brochure, og ser frem til et nyt eller et
fortsat bekendtskab.
Med venlig hilsen
Gert Pynt Andersen
Administrerende direktør
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Enkelthed
Effektivitet
Ansvar
Frihed
Forandringsvilje

Produkter
Triolab har et meget bredt produktsortiment,
som spænder lige fra de klassiske laboratoriespecialer til helt nye metoder inden for diagnostikken. Derudover har vi udstyr til forskning, uddannelse og industri.
Vi kan i dag tilbyde os som leverandør inden
for følgende produktområder:
• Molekylærdiagnostik, herunder human genetik, molekylær patologi/onkologi og molekylær mikrobiologi
• Klassisk mikrobiologi
• Patologi, herunder histologi, immunfarvning
og klinisk mikroskopi
• Immunologi
• Transfusions- og transplantationsmedicin
• Koagulation
• Klinisk biokemi og ELISA
• Hæmatologi
• POC og andet mindre udstyr
• Forskningsprodukter
• Mikroskopi og billedløsninger til forskning,
uddannelse og industri.
I størst muligt omfang bestræber vi os på
at tilbyde produkter, som er CE-mærkede i
henhold til IVD-direktivet. Vi har fingeren på
pulsen og følger nøje med i udviklingen, så
vi løbende kan supplere vores nuværende
produktsortiment med nye lovende kvalitetsprodukter. Det er vigtigt for os, at vores produktsortiment til stadighed er både relevant og
interessant for vores kunder.
Kontakt os gerne!
Har du behov for et nyt produkt, er du velkommen til at kontakte os. Ikke alle vores produkter vises på vores hjemmeside, så måske har
vi det, du søger, selv om du ikke lige kan se
det. Og har vi ikke allerede produktet i vores
sortiment, er vi meget gerne behjælpelige med
at screene markedet og finde præcis det produkt, der opfylder dine behov. Vi er sammen
om at skabe fremtidens sundhedsvæsen.
- der er mennesker bag

Molekylærdiagnostik
Triolab har gennem de seneste år haft et stærkt stigende fokus på molekylærdiagnostik. Det betyder, at vi i dag kan tilbyde en enestående menu af spændende højkvalitets- og innovative nicheprodukter inden for human genetik, molekylærpatologi/onkologi og molekylær mikrobiologi.

Human genetik
Triolab er en aktiv aktør inden for human genetik. Vi kan
eksempelvis tilbyde point of care-udstyr til meget hurtig og
præcis mutationsdetektion af genetisk trombose, hæmokromatose, laktoseintolerans, seglcelleanæmi og meget andet.
Detektion af fragilt X, C9orf72, myotonisk dystrofi, spinal
muskelatrofi, Huntingtons og TOMM40 mv. tilbydes med
robust og velkendt PCR/CE-teknologi.
NGS (New Generation Sequencing)-kit til sekventering af
eksempelvis familiær hyperkolesterolæmi og BRCA 1/2 udgør ligeledes en stor del af Triolabs molekylærdiagnostiske
produktportefølje. Vi udvider hele tiden vores sortiment af
NGS-kit for at tilpasse os markedets behov.
Har I behov for en helt åben og meget hurtig PCR-platform
til opsætning af eksempelvis egne in-house-test, kan vi
tilbyde verdens første laser-PCR-instrument, der kan udføre
PCR/real-time PCR på under 10 minutter!

Molekylærpatologi/onkologi
Inden for det onkologiske område har Triolab en meget
bred portefølje af produkter og paneler til diagnostik og
monitorering af cancer – eksempelvis kolorektal cancer,
lungecancer, gastrointestinal cancer, bryst- og ovariecancer, malignt melanom, blærecancer, glioblastomer, pancancer mv. Produkterne omfatter reagenser til real-time
PCR, point of care samt NGS-baserede kit af høj kvalitet.
Til gen-klonalitetsanalyse hos leukæmi- og lymfompatienter
leverer vi PCR/CE- og NGS-kit til T- og B-celle-analyse samt
til MRD (Minimal Residual Disease).
Vi tilbyder også cellefri DNA-kit til analysering af cirkulerende tumorceller.

Molekylær mikrobiologi
Triolab tilbyder et stort udvalg af molekylærdiagnostiske løsninger af høj kvalitet til diagnosticering af infektionssygdomme. Vi lægger
vægt på at kunne skræddersy løsninger til den
enkelte kundes specifikke behov ud fra et bredt
udvalg af produkter fra vores forskellige leverandører.
Vores produkter spænder fra udstyr og reagenser til det molekylærbiologiske rutinelaboratorium med fuldt IVD-godkendt workflow til multiplex real-time PCR med minimal hands-on-tid
til yderst brugervenligt point of care-udstyr
med opsætning direkte fra prøvematerialet.
Vores løsninger kan hjælpe jer med en hurtig
afklaring og effektiv behandling af f.eks. sepsis,
meningitis, gastrointestinale infektioner,
seksuelt overførte sygdomme og resistensgener.

Mikroskoper
Mikroskoper forhandlet af
Triolab er særdeles velegnede til brug inden for det
mikrobiologiske laboratoriespeciale.
Se mere på næste side.

Til det specialiserede molekylærbiologiske laboratorium med in-house-analyser og krav om
rene kvalitetsprodukter kan vi levere et stort
udvalg af PCR-reagenser, lige fra mastermix
og reagenser til oprensning med fjernelse af
humant DNA for højere sensitivitet. På udstyrssiden kan vi tilbyde automatiseret oprensningsudstyr til f.eks. biofilmrelaterede infektioner.

Klassisk mikrobiologi
En anden hjørnesten i Triolabs mikrobiologiske produktportefølje er den klassiske mikrobiologi. Her tilbyder vi automatiseret udstyr til gram- og TB-farvning samt udstyr til
detektion af Legionella/S. pneumoniae i urin og spinalvæske. Inden for serologiske test tilbyder vi diverse reagenser
til antigenpåvisning og undersøgelser for antistoffer rettet
mod en række mikroorganismer, herunder ELISA-test.

- der er mennesker bag

Patologi
Inden for patologi kan vi tilbyde sample tracking-software, instrumenter og forbrugsvarer til hele workflowet – lige fra patient til den færdige diagnose. Vi har
således produkter både til histologi, immunfarvning og klinisk mikroskopi.

Histologi
Triolab har udstyr til hele den proces, der
spænder fra præparering af væv til det færdige snit på objektglas, klar til mikroskopering.
Vores produktsortiment inden for histologien
omfatter således præpareringsmaskiner, mikrotomer, kryostater, vibratomer, farvemaskiner, kassette-/glasprintere + diverse forbrugsvarer.

Immunfarvning
Triolab kan tilbyde instrumenter til IHC-, ISH- og
FISH-farvninger. Disse fleksible instrumenter farver slides hurtigt og med stor reproducerbarhed,
hvilket giver stor diagnostisk pålidelighed. De
kræver kun lidt plads og efterlader kun meget lidt
kromogent affald. Der findes instrumenter både
til diagnostik og til forskning.
Til immunfarvningsinstrumenterne sælger Triolab
anerkendte kvalitetsantistoffer både som RTU og
koncentrater.

Mikroskopi
Forskellige mikroskopløsninger passer til forskellige anvendelser. Triolab kan tilbyde et stort
udvalg af mikroskoper af allerhøjeste kvalitet til
en række forskellige specialer, såvel til klinisk
diagnostisk brug som til forskning, uddannelse og
industri.
Mikroskoperne bliver konfigureret og tilpasset det
enkelte laboratoriums behov og ønsker. Der kan
selvfølgelig monteres kameraløsninger til alle mikroskoperne.
Billedkvalitet og diagnostisk pålidelighed er i top.

Immunologi
Triolab har lang erfaring inden for immunologien, og vi har løbende udvidet vores sortiment
på dette område. Triolab tilbyder således i
dag forskellige reagenser og automatiserede
løsninger til undersøgelse for autoimmunitet;
vi har forskellige løsninger til direkte og indirekte påvisning af infektionssygdomme samt
genotypebestemmelse af flere forskellige vira
og bakterier; vi har løsninger til påvisning af
forskellige specifikke proteiner; og vi har et
bredt udvalg af ELISA-analyser til både rutineog forskningslaboratorier.
Da vi har flere internationale samarbejdspartnere inden for det immunologiske
produktområde, der alle tilbyder løsninger af
høj kvalitet, har vi stor fleksibilitet i forhold til
at kunne tilbyde hvert enkelt laboratorium en
skræddersyet løsning under hensyntagen til
individuelle behov.

Transfusions- og
transplantationsmedicin
Triolab tilbyder reagenser og automatiserede systemer til blodtypeserologiske analyser
samt genotypebestemmelse for blodtyper og
vævstyper, og derudover har vi konfirmatoriske virus-antistof-analyser. Vi kan desuden
tilbyde slangesvejsere af høj kvalitet til brug
i forbindelse med donortapning og i forbindelse med fremstilling af blod- og specialkomponenter. Dermed kan vi tilbyde os som
totalleverandør til transfusionscentre i Danmark.
Vores sortiment omfatter også instrumenter
og reagenser til forskellige analyser i forbindelse med transplantation af organer. Immunologiske transplantationsreaktioner sker
i næsten alle tilfælde, hvor donorvævet har
forskellige gener i forhold til modtageren, og
udstyr fra
Triolab kan medvirke til, at bedste match findes, således at risikoen for problemer i forbindelse med transplantation mindskes.
- der er mennesker bag

Koagulation
Triolab har gennem mange år været en af de
førende leverandører af kvalitetsprodukter til
trombose og hæmostase fra flere af de store
internationale leverandører, både til rutineanalysering og til forskningsbrug. Der arbejdes løbende på optimering af produktlinjen.
Triolab kan tilbyde instrumenter fra mindre
semiautomatiske koagulationsinstrumenter til
fuldautomatiske analyseinstrumenter, der kan
kobles på eksisterende automatiske laboratorielinjer.
Triolab leverer desuden instrumenter og reagenser til tromboelastometri, trombingeneration og
trombocytaggregation.

Klinisk biokemi & ELISA
Triolab leverer kvalitetsprodukter inden for klinisk
biokemi, både til diagnosticering og forskning i
klinikken samt til farma- og fødevareindustrien. Vi
tilbyder et bredt sortiment af instrumenter, reagenser og ELISA-kit omfattende både rutine- og
specialanalyser.
Inden for biokemien tilbyder vi instrumenter, reagenser og kontrolmateriale til analysering/bestemmelse af enzymer, substrater og specifikke
proteiner. Instrumenterne har også mulighed for
special- og forskningsanalyser i flere åbne programmerbare kanaler. Vi markedsfører ligeledes et
instrument til kvantitativ bestemmelse for cystisk
fibrose.
Triolab har i mange år haft fokus på nicheområder og har derfor stor erfaring inden for specialanalyser. Vores sortiment spænder bredt, og vi tilbyder ELISA-kit til
rutine, udvikling og forskning - i vores portefølje har vi ELISA-kit til undersøgelse
af markører for bl.a. Alzheimers sygdom (neurodegeneration), cancer, diabetes og
gastroenterologi. For flere af analyserne kan vi tilbyde opsætning på fuldautomatisk analyseudstyr.

Hæmatologi
Triolab har gennem flere år markedsført hæmatologiinstrumenter af høj kvalitet til alle størrelser af laboratorier på hospitaler, i praksissektoren
og i farmaindustrien.
Instrumenterne benytter små prøvevolumener
og analyserer prøverne automatisk. Afhængigt af
ønsker og valg kan instrumenterne leveres med
19-55 hæmatologiske analyseparametre i forskellige konfigurationer.
Vi har ligeledes totalløsninger med middleware,
valideringsplatform, SPS (slide preparation station) og trackingsystem.
Alle installationer konfigureres sammen med
kunden efter ønske og behov.

POC og andet mindre udstyr
Triolab tilbyder totale POC-løsninger til praksissektoren af meget høj kvalitet, som spænder fra den
helt enkle hCG-test til fuldautomatisk hæmatologi.
Med udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov har vi selv udviklet vores eget unikke software
til resultatoverførsel. Alle instrumenter i vores produktserie til praksis kan tilbydes med automatisk
dataoverførsel direkte til den praktiserende læges
lægesystem. Også andet udstyr kan opkobles,
f.eks. Clinitek Status og CoaguCheck.
Vi har udvalgt de bedste leverandører inden for
hvert område og kan derfor med stolthed levere et
bredt udvalg af laboratorietest. Vores produktsortiment til praksis omfatter således, foruden hæmatologi og software til dataoverførsel, test til CRP,
Strep A, hCG, Mononukleose mv.
Triolab kan også tilbyde POC-instrumenter af høj
kvalitet til hospitaler. Vi kan f.eks. tilbyde forskellige håndholdte instrumenter, som på få sekunder
analyserer for henholdsvis glukose/keton, laktat
eller kreatinin og derefter automatisk sender resultater, patientidentifikationer og kontroller til det
LIS-system, som forefindes på den klinisk biokemiske afdeling. POC-instrumenterne anvender ganske
små mængder fuldblod og er meget brugervenlige.

Andet mindre udstyr
omfatter
• Blodvendere
• POC-udstyr til
molekylærdiagnostik
• Mikroskoper til POC

- der er mennesker bag

Forskning
Triolab har i mange år haft fokus på nicheområder
og har derfor stor erfaring med produkter til forskning. Vi tilbyder et stort udvalg af reagenser til
analyser på både mennesker og dyr af høj kvalitet,
lige fra ELISA- og RIA-kit til mono- og polyklonale
antistoffer, antisera og rekombinante proteiner.
Vores portefølje spænder bredt, og vi har f.eks.
produkter til specialer som neurobiologi, diabetes/fedme, endokrinologi, komplementaktivering,
gastroenterologi samt knogle- og brusk-metabolisme. Derudover tilbyder Triolab produkter til at
teste biosikkerhed og komplementafhængig cytotoxicitet.
Vi tilbyder ELISA-kit fra flere forskellige leverandører, og nogle har videreudviklet på ELISA-metoderne. Blandt andet benyttes kemiluminescens til at
opnå et bredere måleområde samt miREIA (miRNA
enzymimmunanalyse) til miRNA-kvantificering.

Samarbejdspartnere
Triolab samarbejder ikke med hvem som helst vores leverandører er udvalgt med omhu blandt
producenter fra hele verden. Vi repræsenterer mange af de mest succesrige producenter i
IVD-branchen, men har også øje for de nye, innovative firmaer med en god idé. Det er vigtigt for
os, at vores samarbejdspartnere leverer produkter af høj kvalitet, at de overholder gældende lovgivning, og at de er åbne for et godt samarbejde.
Noget af det, som er af størst vigtighed for os
hos Triolab, er, at vores kunder får den bedste og
helt unikke support – uanset hvilket område eller
test det handler om. Og kun gennem godt samarbejde med leverandørerne om såvel tekniske som kommercielle forhold kan vi opnå dette.
Vores leverandører evalueres løbende iht. vores
kvalitetskrav.

Triolabs servicekoncept
Moderne laboratorier i dag har alle højteknologisk udstyr til deres rådighed, men ikke alle har de nødvendige ressourcer til at holde sig fuldt ajour i forhold til
forebyggende vedligehold og fejlafhjælpning. Derfor
har Triolab et servicekoncept, der bygger på, at vores serviceniveau kan tilpasses til den enkelte kundes
konkrete behov.
Det kan ikke forhindres, at der undertiden vil kunne
opstå problemer med instrumenterne, men problemer kan ofte forebygges, hvis man løbende sørger
for at vedligeholde instrumenterne korrekt. Og hvis
små skader repareres inden de når at udvikle sig, kan
man ofte forhindre, at de kommer til at forårsage et
decideret nedbrud. Med forebyggende vedligehold kan
man sikre større driftssikkerhed.
Skulle der opstå en kritisk situation, hvor du akut får
brug for vores hjælp, kommer vi selvfølgelig, så hurtigt vi kan. I Triolab er vi alle klar over, hvor vigtigt
dette er, og vi har indrettet os, så vi har de bedste
forudsætninger for at yde kvalificeret hjælp hurtigt.

Triolabs serviceteknikere uddannes løbende hos
vores leverandører. De har
den nyeste viden
på vores egne
agenturer til rådighed og har stor
ekspertise generelt.
Også på det tekniske område
sætter vi en ære
i at være samarbejdspartner med
vores kunder.

Servicekontrakt
En servicekontrakt
giver dig:
• højere driftssikkerhed
• ofte længere
levetid på dit
instrument
• et instrument,
der repræsenterer en større
værdi ved evt.
senere salg/udskiftning
• rabat på de
dele, som indgår i servicekit.
En serviceaftale
kan spare dig for
en række problemer af praktisk
karakter. Og hos
Triolab tror vi på,
at det samtidig er
en økonomisk fornuftig investering,
der som oftest vil
tjene sig ind igen.

KONTAKT
servicechef
Bent Buron
på 70 300 431
eller pr. mail
buron@triolab.dk,
hvis du ønsker at
høre mere om mulighederne for en
servicekontrakt,
der passer til dig.

De fleste instrumenter har brug for en form for vedligehold, og vi tilbyder en række forskellige kontraktløsninger afhængigt af dine ønsker og behov. De mest
almindelige kontrakter er aftaler om forebyggende
vedligehold og fuldserviceaftaler.
Begge aftaletyper sigter mod at sikre instrumentets
funktion, pålidelighed og præcise resultater. Vi yder
service til dine instrumenter efter procedurer udviklet
i tæt samarbejde med vores leverandører. Vores teknikere uddannes løbende og har altid de nyeste oplysninger og værktøjer, der er nødvendige for optimalt
vedligehold, til rådighed.
Du får efter besøg en rapport, der beskriver dit instruments tilstand, og hvad der er skiftet, og bedst af alt:
du får dit servicetjek til fast pris.
En servicekontrakt kan indeholde følgende:
• Forebyggende vedligehold - Ved regelmæssig
gennemgang af udstyret og udskiftning af sliddele
minimeres risikoen for funktionsfejl og nedbrud.
• Nem planlægning - Vi planlægger og overvåger
dine kommende vedligehold og kontakter dig i god
tid.
• Du ved, hvad det koster - Omkostningerne er
budgetteret, dvs. ingen overraskelser.
• Opdateringer – Jeres instrumenter
opdateres efter behov efter aftale mellem
teknikere og brugere.
• Akutservice – Ved akut nedbrud bliver jeres instrument hurtigt og effektivt serviceret af erfarne
og veluddannede teknikere.
• Sporbarhed – Alle servicebesøg dokumenteres i
vores servicemanagement-system, og du får udleveret en rapport med alle relevante oplysninger.

Akutservice
Skulle der opstå en kristisk situation med et instrument, er det af største
vigtighed, at laboratoriet kan få hjælp til at løse problemet snarest muligt.
I Triolab ved vi alle, hvor vigtigt dette er, og derfor har vi indrettet os, så vi
har de bedste forudsætninger for at kunne yde hurtig hjælp.
Dette indebærer f.eks., at vores servicekoordinator visiterer alle henvendelser om behov for service fra vores kunder og løbende planlægger og justerer
vores serviceteknikeres arbejdsdag i henhold til disse behov. Derudover har
Triolab bevidst placeret sine teknikere på forskellige steder i landet. Med kortere afstande til de enkelte laboratorier kan vi nemlig hurtigere nå frem med
den nødvendige hjælp.
Skulle der være behov for en reservedel, vi ikke ligger inde med, har Triolabs
teknikere når som helst mulighed for at koble sig op til en central server og
bestille den manglende reservedel. I den forbindelse har vi mulighed for at
trække på leverandører i hele Europa samt på vores søsterselskaber i norden, og med vores hovedkontor i Brøndby, tæt på motorvej og i nærheden af
Kastrup Lufthavn, ligger vi rigtig godt placeret i forhold til transport og logistik.
Vi har også i nogle tilfælde mulighed for at yde fjernsupport, det gælder
særligt, hvis der er tale om it-mæssige problemer. I disse tilfælde kan et
problem ofte løses ved, at vi logger på kundens instrument via en sikker forbindelse og retter, hvad der måtte være af fejl. Det vil ofte være endnu hurtigere for os end at møde op fysisk. (Bemærk: vi kan naturligvis kun logge
på kundens instrument, hvis kunden selv giver os adgang til dette).
Den hurtigste hjælp er selvfølgelig, hvis kunden selv er i stand til at løse sit
problem. Derfor tilbyder Triolab kurser, der har det mål at give et laboratoriums teknikere større viden og kompetencer i vedligehold og justeringer på
de instrumenter, Triolab sælger og leverer.

Fuld bevidsthed om vigtigheden af
hurtig hjælp i en kritisk situation!

Triolabs teams
Salg og applikationssupport
Triolabs salgs- og applikationsteam står overordnet set for dialogen med vores kunder omkring vores produkter, hvor de rådgiver og fungerer som sparringspartnere
både før og efter salg.
Triolabs salgs- og applikationsteam tilbyder:
• Hjælp til at screene markedet og finde netop
det produkt, en kunde ønsker.
• Rådgivning og tilbud i forbindelse med køb.
• Fortsat applikationssupport & sparring efter salg,
så kunden får mest muligt ud af sin investering.
• Uddannelse af brugere.
• Statusmøder med fokus på udvikling af det gode samarbejde.
• Brugermøder med spændende faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem brugere.
• Salgs- og applikationsspecialister, som løbende videreuddannes hos vores leverandører og altid har nyeste viden til rådighed.

Teknisk service
Triolabs serviceteam udfører teknisk service på alle instrumenter i vores portefølje,
herunder teknisk produktsupport, fejlafhjælpning, installationer og planlagt vedligehold.
Triolabs serviceteam tilbyder:
• Serviceteknikere, som løbende videreuddannes
hos vores leverandører og altid har nyeste viden
til rådighed.
• Geografisk placering over hele landet og mulighed for hurtig udrykning.
• Mulighed for fjernsupport.
• Forskellige aftalemodeller for planlagt vedligehold, så en aftale kan indgås iht. vores kunders
ønsker og behov.

Kundesupport
Triolabs supportteam håndterer alt, hvad der har med vareflowet i Triolab at gøre.
Supportteamet håndterer således hele ordreprocessen, styrer vores varelager og står
for alle forsendelser af varer til vores kunder.
Triolabs supportteam tilbyder:
• Meget lav fejlprocent ved leverancer.
• Lagerføring af de mest brugte forbrugsvarer og
reagenser og korte leveringstider.
• Fuld sporbarhed.
• Individuelt tilpassede fastleveringsaftaler.
• Fleksibilitet og hjælpsomhed.
• Nem tilgængelighed.

Og det bedste til sidst...
Triolabs medarbejdere er vores vigtigste ressource, og samarbejdet med dem er
det bedste, du får med i pakken, når du handler med os. Det, som gør dem til
noget ganske særligt, er det store engagement, som de alle lægger for dagen.
Triolabs personale arbejder hver eneste dag på at finde den
helt rigtige løsning til hver enkelt kunde, og det kræver, at de er
nærværende, og at de lytter opmærksomt til kundens behov.
Det kræver også, at de udnytter deres høje faglighed og deler
ud af deres store viden. Det kan også nogle gange kræve, at
de er kreative, nytænkende og fleksible og gør tingene på en
lidt anden måde, end de plejer – og de tilpasser sig gerne for
at nå i mål og få det hele til at gå op i en højere enhed. De sætter alle en ære i på hvert deres område at levere en god service til vores kunder - og altid med venlighed og godt humør!
Blandt Triolabs visioner er, at ”Triolab
skal have et for personalet udviklende,
stabilt og stimulerende arbejdsmiljø.”
Det er sådan, vi tiltrækker og fastholder de helt rigtige medarbejdere.
"Jeg er stolt af vores
team."

Gert Pynt Andersen
Adm. Direktør

- der er mennesker bag

Kvalitet
I Triolab ønsker vi, at kvalitet i alle led skal være vores profil over for vores kunder.
Vores kvalitetssystem er beskrevet i
vores kvalitetshåndbog, som er frit tilgængelig på vores hjemmeside.
I marts 2017 blev vi ISO
9001:2015-certificeret.

Nøgleord for kvalitet:
• Gode produkter
• Dybdegående og opdateret viden
• Stærkt samarbejde, både internt og
eksternt
• Fokus på den enkelte kundes specifikke behov og individuelt tilpassede
løsninger
• Fuld sporbarhed
• Nem tilgængelighed og hurtig respons.
Kvalitet er også, at vi løbende evaluerer og optimerer vores aktiviteter, så vi
kan gøre tingene bedre i morgen, end vi
gjorde i dag.

Kontakt
Kontakt til Triolabs kontor:
Tlf. 43 96 00 12
E-mail: triolab@triolab.dk
order@triolab.dk
invoice@triolab.dk
Kontakt ved akut behov for service:
Tlf. 72 30 04 31
Kontakt til en bestemt medarbejder:
Find kontaktoplysninger på de enkelte
medarbejdere i Triolab på vores hjemmeside:
https://www.triolab.dk/kontakt/
Mere info: www.triolab.dk
Følg os:
www.linkedin.com/company/triolab-a-s/
Åbningstider
Man-tors 8:00-16:00
Fre 8:00-15:00

Vallensbækvej 35
2605 Brøndby
Danmark

