Lab Soluthions One
Um olhar diferente

Catálogo de Produtos
Confira nossa linha de equipamentos

Ecologicamente correta os
equipamentos preservam o
meio ambiente!

Também
Fabricamos
para 1 e 3
Facetadoras

Com a Refrigeração
e Filtragem Correta,
a Economia é Certa!

Para mais Informações

labsolutionsone@gmail.com

www.labsolutionsone.com

(11) 2478 - 0000
(11) 94001 - 4838
(11) 99902 - 9694

Avenida Casemiro da Rocha, nº 222 - Sl 3 - Mirandópolis - Cep: 04047-000 - São Paulo - SP

Lab Soluthions One
Um olhar diferente

Empresa
A Lab Soluthions One, é uma empresa fundada em 2007 por um engenheiro de
produção que atua no ramo óptico desde 1994.
Durante a sua trajetória no seguimento óptico, percebeu algumas dificuldades que
os laboratórios tinham em trabalhar com água de qualidade e com custo baixo na
fabricação das lentes.
Essa água teria que ser gelada, filtrada e reaproveitada. Desde então, vem
buscando soluções para a melhoria dos processos nos laboratórios ópticos do Brasil.
Em função da busca pela melhoria desses processos, a Lab Soluthions One
desenvolveu equipamentos de Filtragem e Refrigeração para Facetadoras e
Cilíndricas.
Esses equipamentos, além de Filtrar, Refrigerar e Reaproveitar a água, melhoram
os processos de fabricação das lentes e aumentam a vida útil das facetadoras e
cilíndricas.
A Empresa tem um compromisso com o meio ambiente, pois filtrando e
reaproveitando a água nos processos de fabricação das lentes é possível reduzir
cerca de 90% o consumo de água dos laboratórios.
A empresa também, desenvolve outros equipamentos que auxiliam na qualidade
da produção dos laboratórios ópticos.
A Lab Soluthions One, presta consultoria para laboratórios desde do layout até
organização completa da produção, visando maior produtividade, qualidade e
lucratividade.
Sempre em busca de novos desafios, a Lab Soluthions One esta sempre
aperfeiçoando seu conhecimento e melhorando seus equipamentos.
Assim, espera superar as expectativas dos seus clientes, prestando sempre um
atendimento rápido e com qualidade.
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Parceria com a
Nossa parceria com a Mello Optical será exclusíva! Somente a Mello Optical poderá
fazer a venda dos nossos equipamentos, sua equipe comercial está habilitada para
prestar atendimento e tirar todas as dúvidas sobre os nossos equipamentos.
A Mello Optical ficará responsável por comercializar os equipamentos porém a parte
de assistência técnica, instalação, garantia e as demais observações abaixo será
de responsabilidade da Lab Soluthions One.

Equipamento - TRA
Tanque de Resfriamento de água para uma Facetadora
Melhora o redimento da Facetadora;
Aumenta a vida útil dos rebolos e dos
componentes eletrônicos da Facetadora;
Não vira eixo;
Ecologicamente correta o
equipamento preserva o meio ambiente.

Dimensões

Tensão

Altura: 56 cm

220Volts

Largura: 50 cm

Monofástica

Comprimento: 41 cm

Entrada
R$ 2.358,00

9x de R$ 611,33
Total R$ 7.860,00
à vista R$ 7.074,00

Observações:
Condição de pagamento
O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes.
Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até
4 parcelas iguais.

Prazo de entrega

O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.

Garantia

A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

Frete
O frete é por conta do cliente.

Instalação

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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Equipamento - Montagem MRRA - 1F
Máquina de Filtragem e Refrigeração de água para uma Facetadora

Equipamento - Montagem MRRA - 2F
Máquina de Filtragem e Refrigeração de água para duas Facetadora

Reduz o tempo de polimento de borda e melhora a

Reduz o tempo de polimento de borda e melhora a

qualidade sem repasse;

qualidade sem repasse;

Reaproveita a água do processo e retém os resíduos

Reaproveita a água do processo e retém os resíduos

para o novo ciclo;

para o novo ciclo;

Resfria a água e evita o aquecimento da facetadora;

Resfria a água e evita o aquecimento da facetadora;

Drena e repõe automáticamente a água do reservatório;

Drena e repõe automáticamente a água do reservatório;

Prolonga a vida útil dos componetes eletrônicos e dos

Prolonga a vida útil dos componetes eletrônicos e dos

rebolos da facetadora;

rebolos da facetadora;

Ecologicamente correta o equipamento preserva o meio

Ecologicamente correta o equipamento preserva o meio ambiente.

Entrada
R$ 2.844,00

ambiente.

Dimensões

Tensão

Altura: 71 cm

220Volts

Largura: 60 cm

Monofástica

Profundidade: 50 cm

9x de R$ 737,33

Observações:

Dimensões

Tensão

Altura: 65 cm

220Volts

Largura: 75 cm

Monofástica

Profundidade: 50 cm

Entrada
R$ 3.840,00

9x de R$ 995,56

Total R$ 9.480,00

Total R$ 12.800,00

à vista R$ 8.532,00

à vista R$ 11.520,00

Condição de pagamento

Condição de pagamento

O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes. O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes.
Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

4 parcelas iguais.

4 parcelas iguais.

Prazo de entrega

Prazo de entrega

Garantia

Garantia

Frete

Frete

O frete é por conta do cliente.

O frete é por conta do cliente.

Instalação

Instalação

O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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Equipamento - Montagem MRRA - 3F
Máquina de Filtragem e Refrigeração de água para três Facetadora
Reaproveita a água do processo e

Equipamento - Surfaçagem MRRA - 2CL
Máquina de Filtragem e Refrigeração de
água para duas Cilíndricas de Lixa

retém os resíduos para o novo ciclo;

Reaproveita água do processo;

Resfria a água e evita o aquecimento da facetadora;

Retém resíduos de água circulante;

Drena e repõe automáticamente a água do reservatório;

Resfria a água e evita oscilação das lentes;

Prolonga a vida útil dos componetes eletrônicos e dos

Drena e repõe automaticamente água do reservatório;

rebolos da facetadora;

Comporta até 2 cilíndricas;

Ecologicamente correta o equipamento preserva o meio

Ecologicamente correta o equipamento preserva o meio

ambiente.

ambiente.

Dimensões

Tensão

Altura: 65 cm

220Volts

Largura: 75 cm

Monofástica

Profundidade: 50 cm

Observações:

Entrada
R$ 4.920,00

à vista R$ 14.760,00

Condição de pagamento

Tensão

Altura: 71 cm

220Volts

Largura: 60 cm

Monofástica

Profundidade: 50 cm

9x de R$ 1.275,56
Total R$ 16.400,00

Dimensões

Entrada
R$ 2.844,00

9x de R$ 737,33
Total R$ 9.480,00

Observações:

à vista R$ 8.532,00

Condição de pagamento

O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes. O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes.
Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

4 parcelas iguais.

4 parcelas iguais.

Prazo de entrega

Prazo de entrega

Garantia

Garantia

Frete

Frete

O frete é por conta do cliente.

O frete é por conta do cliente.

Instalação

Instalação

O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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Equipamento - Surfaçagem MRRA - 4CL

Equipamento - Surfaçagem Checck Lens

Máquina de Filtragem e Refrigeração de
água para quatro Cilíndricas de Lixa

Caixa Preta para a verificação de riscos,
arranhões, marcas de gerador
Controle de qualidade inicial e final dos processos de

Reaproveita água do processo;

montagem, de antirrisco e antirreflexo;

Retém resíduos de água circulante;

Controle de qualidade final de surfaçagem;

Resfria a água e evita oscilação das lentes;

Luz de Fundo Branca:

Drena e repõe automaticamente água do reservatório;

Melhor contraste para a visualização da qualidade de

Comporta até 4 cilíndricas;

superfície final. Fácil identificação de pequenos riscos,

Ecologicamente correta o equipamento preserva o meio

não visualizados a olho nu em luz ambiente.

Entrada
R$ 3.840,00

ambiente.

Dimensões

Tensão

Altura: 65 cm

220Volts

Largura: 75 cm

Monofástica

Profundidade: 50 cm

Luz Superior Amarela:
Identifica oscilação nas lentes e pequenos defeitos
na superfície deixados pelo processo de usinagem,
não visualizados a olho nu. Controle total da qualidade

9x de R$ 995,56

de superfície final.

Total R$ 2.100,00

Dimensões - Altura: 40cm Largura: 30cm
Profundidade: 30cm / Tensão - 110Volts Ou 220Volts

Total R$ 12.800,00
à vista R$ 11.520,00

Observações:

Observações:

Condição de pagamento

Condição de pagamento

4x de R$ 525,00
à vista R$ 1.890,00

O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes. O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes.
Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até

4 parcelas iguais.

4 parcelas iguais.

Prazo de entrega

Prazo de entrega

Garantia

Garantia

Frete

Frete

O frete é por conta do cliente.

O frete é por conta do cliente.

Instalação

Instalação

O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.
A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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Equipamento - Surfaçagem SEC LENS
Secador de Lentes Automático
É um equipamento fabricado para secar lentes após
a desblocagem da mesma no processo de polimento.

Para comprar qualquer equipamento da Lab Soluthions One,
Entre em contato nos telefones abaixo:

Econômia de papel para a secagem;
Evita riscos ao eliminar o contato do papel com as lentes;

Mello Optical
São Paulo

Mello Optical
Ceará

Tel.: (11) 2764-3000

Tel.: (85) 3045-4011

Total R$ 2.100,00

Mello Optical
Minas Gerais

Mello Optical
Rio Grande do Sul

à vista R$ 1.890,00

Tel.: (31) 3658-8015

Tel.: (51) 3085-7341

Seca os dois lados da lente ao mesmo tempo;
Adiciona o jato de ar automaticamente.

Dimensões

Tensão

Altura: 40 cm

220Volts

Largura: 26 cm

Monofástica

Comprimento: 21 cm

4x de R$ 525,00

Observações:
Condição de pagamento
O pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto ou a prazo com 30% de entrada e o restante poderá ser pago em até 9 vezes.
Com excessão do Checck Lens e do Sec Lens o pagamento poderá ser feito à vista com 10% de desconto, e o valor a prazo em até
4 parcelas iguais.

Prazo de entrega

O prazo de entrega para os equipamentos é de até 30 dias, com excessão ao Checck Lens e ao Sec Lens que é de 7 dias.

Garantia

A garantia dos equipamentos é de 1 ano, a partir da data emitida na Nota Fiscal.

Frete
O frete é por conta do cliente.

Instalação

A instalação não está inclusa no preço, porém é muito simples de ser feita pelo cliente.
A Lab dará todo o suporte necessário para que a instalação seja feita pelo cliente com muita tranquilidade, via telefone, whats, skype.
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Para mais Informações

(11) 2478 - 0000 / (11) 94001 - 4838 / (11) 99902 - 9694
labsolutionsone@gmail.com • www.labsolutionsone.com
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