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Nasze usługi

Transport
zwierząt laboratoryjnych

Animalab specjalizuje się od 2010 roku w profesjonalnym transporcie zwierząt laboratoryjnych 
na terenie UE i krajów trzecich. Oferujemy kompleksową usługę transportu:

Oferujemy:

transport samochodowy na terenie Polski i innych krajów Europy
transport lotniczy
import zwierząt spoza Unii Europejskiej i kompleksowe wsparcie w przygotowaniu formalności
weterynaryjnych i celno-podatkowych. 

Specjalistyczny transport samochodowy zwierząt laboratoryjnych  na terenie Polski i innych krajów UE. 

Wszystkie warunki podróży są zgodne z normami Ustawy o ochronie zwierząt  z dnia 21 sierpnia 

1997 r. Uwzględniają ich dobrostan i bezpieczeństwo oraz minimalizują stres związany z transpor-

tem. Każdorazowo po zakończonym transporcie dokonujemy dezynfekcji przedziału ładunkowe-

go i na życzenie klienta dostarczamy certyfikat.

Pojazdy firmy AnimaLab spełniają warunki weterynaryjne zgodne z rozporządzeniem Rady (WE) 

1/2005 z dn. 22.12.2004 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym dzia-

łań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG w 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) 

nr 1255/97, oraz posiada świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długo-

trwałego transportu zwierząt laboratoryjnych  •  (powyżej 8 godzin).
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Na zapytanie transportujemy inne gatunki przeznaczone do badań laboratoryjnych.inne gatunki przeznaczone do badań laboratoryjnych.inne gatunki przeznaczone do badań laboratoryjnych.
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Zalety transportu Animalab

Dzięki dobrze wyposażonym samochodom dostawczym zapewniamy transportowanym 
zwierzętom :

krótki czas podróży

klimatyzowane warunki i stały obieg powietrza w temperaturze 21°C. 

niezależny od kabiny kierowcy system chłodzenia i ogrzewania w celu zapewnienia 

maksymalnej higieny i minimalizacji kontaminacji zwierząt ze strony kierowcy 

wysoką jednorodność temperatury wewnątrz przedziału ładunkowego dzięki sieci otworów 

wentylacyjnych umiejscowionych na różnych poziomach

odrębny od kabiny kierowcy system ogrzewania wodnego, w przeciwieństwie do systemów 

opartych o nagrzewnice elektryczne, zapewnia bardzo stabilne warunki środowiskowe

dla zwierząt, zapewniając warunki zbliżone do panujących w zwierzętarni

Zgodnie z najnowszymi wymaganiami wszystkie nasze samochody wyposażone są w systemy GPS 
rejestrujące drogę przejazdu jak i temperaturę wewnątrz przedziału ładunkowego. Dodatkowym 
wyposażeniem są rejestratory temperatury, z którego drukowany jest raport dostawy dla każdego 
klienta. 

Wykwalifikowana kadra kierowców posiada licencje na przewóz zwierząt. Całość 

działalności nadzorowana jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu 

i potwierdzona odpowiednim wpisem pod numerem 30 64 28 06.

Nasz doświadczony zespół, z chęcią

poinformuje Państwa o planowanych

transportach, dostępnych terminach

oraz wyceni koszt transportu zwierząt.

W celu otrzymania oferty prosimy

o kontakt: info@animalab.pl
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Kontakt i wycena


