ΑΦΟΙ ΣΕΛΗΝΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε
Δ/ΝΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 100Α – 18451 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 49 17 230 , ΦΑΞ: 210 49 04 214
Α.Φ.Μ : 999012970 – Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ
E-MAIL: info@selenlab.gr - selen@otenet.gr
www.selenlab.gr

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000

 Οι συσκευές και τα όργανα μετρήσεως της Selen Lab, καλύπτουν τις απαιτήσεις διδασκαλίας (εργαστηριακά
πειράματα) των μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης (Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας) της 2βάθμιας & 3βάθμιας
εκπαίδευσης.
 Ταυτόχρονα, η εταιρίας μας προμηθεύει με εργαστηριακό εξοπλισμό, δηλαδή, με υάλινα εργαστηριακά
όργανα (glassware), με γενικά εργαστηριακά (labware) και με πλαστικά εργαστηριακά (plasticware),
εξειδικευμένα ερευνητικά ινστιτούτα & ιδρύματα για την εκπόνηση συγκεκριμένων ερευνών & μελετών.
 Επιπλέον, εφοδιάζουμε με υγειονομικό υλικό (αναλώσιμα και συσκευές) ιατρικούς και νοσηλευτικούς
οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
 Τέλος, παρέχουμε υπηρεσίες κατασκευής, επιδιόρθωσης και επισκευής για οποιαδήποτε υάλινη συσκευή
(επιστημονικής ή άλλης χρήσης).
Κατηγορίες Προϊόντων
ΥΑΛΙΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΟΡΓΑΝΑ
Β
Βρραασσμμοούύ
Δ
Διιάάφφοορραα
Μ
Μεε Π
Ποορρώώδδεεςς
Ο
Ογγκκοομμεεττρριικκάά
Π
Ποορρσσεελλάάννιινναα
Ε
Ερργγαασσττηηρριιαακκάά
ΣΣεεττ ΑΑππόόσσττααξξηηςς &
&
ΣΣυυσσκκεευυέέςς Ε
κ
χ
ύ
λ
Εκχύλιισσηηςς
ΣΣεεττ Ο
Ορργγάάννωωνν Χ
Χηημμεείίααςς
ΣΣττήήλλεεςς
ΣΣττρρόόφφιιγγγγεεςς
ΣΣύύννδδεεσσμμοοιι
ΣΣωωλληηννάάρριιαα
Φ
Φυυσσηηττάά
Χ
Χοοάάννεεςς
Ψ
Ψυυκκττήήρρεεςς

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
ποτήρια ζέσεως, κρυσταλλωτήρια, κάψες, τρυβλία, φιάλες Erlenmeyer, φιάλες
σφαιρικές, φιάλες Kjeldal, φιάλες διύλισης (δύλαιμες , τρίλαιμες)
Kipp’s, πλυντρίδες αερίων, στήλη χλωριούχου ασβεστίου, ξηραντήρες κενού και
απλοί
χωνιά Buchner, κωνικά χωνιά, φιαλίδια ειδικής βαρύτητας
φιάλες ογκομετρικές, φιάλες Kohlrausch, κύλινδροι ογκομετρικοί, κύλινδροι
Nessler, σιφώνια ογκομετρικά, σιφώνια μετρήσεως, προχοΐδες αυτόματες και μη
γουδιά, χωνιά Buchner, κάψες
συσκευές Soxhlet, απόσταξης
οργανικής χημείας, σετ παρασκευής αερίων, σετ απόσταξης κρασιών, σετ
απόσταξης λαδιών
κλασματικές στήλες Vigrex και Dufton, στήλες χρωματογραφίας
σταθερής ροής, PTFE, γυάλινες
επιθέματα, συστολές
δοκιμαστικά, φυγοκέντρου, καλλιέργειας
φιαλίδια McCartney, φιαλίδια ζυγίσεως, φιαλίδια σταγονομετρικά φιαλίδια
αντιδραστηρίων, φιάλες διήθησης και φιάλες Woulf
διαχωριστικές χοάνες, διαχωριστικές στήλες, χοάνες πιεσοεξισορρόπησης
ψυκτήρες Liebig, ψυκτήρες Allihn, ψυκτήρες με σπιράλ
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΓεεωωλλοογγιικκάά &
&
ΓΓεεωωγγρρααφφιικκάά Μ
Μοοννττέέλλαα
Ε
Ερργγααλλεείίαα &
&Ό
Όρργγαανναα
Μ
Μιικκρροοσσκκόόππιιαα &
&
σσυυννααφφήή

Μ
Μοοννττέέλλαα

Π
Πρροοππλλάάσσμμαατταα
ΣΣυυσσκκεευυέέςς
ΣΣυυσσττήήμμαατταα ΛΛήήψψηηςς &
&
ΑΑππεειικκόόννιισσηηςς
Χ
Χάάρρττεεςς

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
εσωτερικό γης, ποταμών, ηφαιστείων, ρύπανσης, κύκλου οξυγόνου & άνθρακα,
παγετώνων, σεισμών, ωκεανών, ηλιακού συστήματος, υδρόγειος σφαίρα, καθίζησης,
γεωλογία (πετρώματα/κράματα)
δειγματοθήκες εντόμων/φυτών, δίκτυα συλλογής, σετ χειρουργικών εργαλείων
(ψαλίδια /λαβίδες/νυστέρια), δίσκοι τομών, ένδυση, δοχεία αποθήκευσης,
2-βάθμιας εκπαίδευσης /3-βάθμιας
εκπαίδευσης/ερευνητικά/κεκλιμένα/μονόφθαλμα/διόφθαλμα/πολωτικά/προβολικά
, εξαρτήματα μικροσκοπίων, στερεοσκόπια, μικροτόμοι, αντικειμενοφόρες πλάκες &
καλυπρίδες, θήκες αποθήκευσης & μεταφοράς
ανθρώπινα (κορμού/κορμού με κεφάλι/ μυϊκού συστήματος/
κεφαλιού/εγκεφάλου/ματιού/
αυτιού/δοντιού/σιαγόνων/πνευμόνων/καρδιάς/στομαχιού/συκωτιού/δέρματος/πε
πτικού συστήματος/νευρικού συστήματος/νεφρών/ουροποιητικού
συστήματος/κρανίου/ αναπαραγωγικού συστήματος/προϊστορικά
κρανία/σκελετού/οστών), ζωικά κύτταρα, ζωολογικά (αμοιβάδα/
μείωσης/ψαριών/πτηνών/αμφίβιων/θηλαστικών/εντόμων/έλικα DNA), βοτανικά,
plastomounts, bioplast, σετ φυσικής ιστορίας
βασικά, πρωτόζωα & άλγη, βακτήρια, ανθρώπινης ιστολογίας, ιστολογίας, βοτανικής,
ανατομίας φυτών
ποτόμετρα (potometer) Ganong / Farmer / H’ type, αναπνευσιόμετρα
(respirometer), αυξανόμετρα (auxanometer), κλισιοστάτες (clinostat), θάλαμοι για
φύτρωμα
συσκευές προβολής διαφανειών, επιφάνειες προβολών
δυσδιάστατοι & τρισδιάστατοι (αναπαραγωγικών
οργάνων/ανατομίας/βοτανικής/ζωολογίας/ φυσιολογίας), γενικής βιολογίας
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ΟΡΓΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ &
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
E
EC
CG
G&
&E
EE
EG
GΕ
Εξξααρρττήήμμαατταα ηλεκτρόδια, σπρέι, αλοιφές, κρέμες
SStteerriissttooppppeerrss ((H
Heeiinnzz))
για σωληνάρια, φιάλες
ΑΑπποοσσττεειιρρωωμμέένναα Π
Πώώμμαατταα
ΑΑιιμμοοκκυυττττααρροομμεεττρρηηττέέςς
θάλαμοι καταμέτρησης, σετ αιμοκυτοτταρομέτρησης
κλίβανοι αποστείρωσης, θάλαμοι καταμέτρησης, στηθοσκόπια, τριχοειδής
ΑΑιιμμοομμεεττρριικκέέςς ΣΣυυσσκκεευυέέςς
μικροαιματοκρίτες, υποδερμικές σύριγγες, φιαλίδια συλλογής
ΑΑκκρροοφφύύσσιιαα Π
Πιιππεεττττώώνν
Gilson/Eppendorf ακροφύσια, φαρμάκων
σωληνάρια ιζηματοποίησης, PP, αίμο-συλλογής, βελόνες, λεπίδες, λαβίδες,
ΑΑννααλλώώσσιιμμαα
αλκοολούχοι στειλεοί, σύριγγες, ακροφύσια
ΑΑννττιικκεειιμμεεννοοφφόόρρεεςς Π
λ
ά
κ
ε
ς
Πλάκες
αντικειμενοφόρες Borner, πλαστικές, υάλινες, διαγνωστικές κύτταρο-κυψέλες
&
&Κ
Κααλλυυππττρρίίδδεεςς
ΑΑπποολλύύμμααννσσηηςς &
&
απολυμαντικά σπρέι, για επιφανειακή χρήση, για ιατρικά εργαλεία,
Κ
α
θ
α
ρ
ι
σ
μ
ο
ύ
Καθαρισμού
αλκοολούχα μαντηλάκια, αντιβακτηριδιακά καθαριστικά
ΑΑφφρρώώδδεειιςς &
&
στυλεοί PP, PS, αλουμινένιοι, ξύλινοι, αφρώδεις, βαμβακοφόροι
Β
Βααμμββαακκοοφφόόρροοιι ΣΣττεειιλλεεοοίί
ΓΓάάννττιιαα
γάντια συμπολυμερές, Nitril, Vinyl εξέτασης, χειρουργικά, λατέξ εξέτασης
ΓΓυυννααιικκοολλοογγιικκάά Ε
ξ
α
ρ
τ
ή
μ
α
τ
α
Εξαρτήματα βαμβακοφόροι στειλεοί, σπάτουλες Ayres, αλοιφές υπερήχων
Δ
Δοοχχεείίαα Δ
Δεειιγγμμάάττωωνν
δοχεία μεταφοράς, παθολογίας, ούρων, περιττωμάτων, πτυελού
Ε
Εξξααρρττήήμμαατταα Ο
Ουυρροολλοογγίίααςς &
&
ουροσυλλέκτες, φιάλες ούρων, ιατρικά λιπαντικά, ενδοσκοπικές αλοιφές
Π
Πρρωωκκττοολλοογγίίααςς
Ε
Εξξααρρττήήμμαατταα Χ
Χρρώώσσηηςς
δίσκοι χρώσης Coplin, Hellendahl, Schiefferdecker, υάλινα δοχεία χρώσης
Ε
ρ
γ
α
λ
ε
ί
α
Εργαλεία
λαβίδες, ανατομικές βελόνες, ψαλίδια, νυστέρια, διπλές σπάτουλες, λεπίδες
Θ
Θεερρμμόόμμεεττρραα
κλινικά, ψηφιακά, για πρώορες γέννες, ψυγείου, μπάνιου, χημείου
Θ
ή
κ
ε
ς
Α
π
ο
θ
ή
κ
ε
υ
σ
η
ς
Θήκες Αποθήκευσης
θήκες αντικειμενοφόρων, θήκες μεταφοράς
μεταφοράς, στειλεοί, πιπέττες Pasteur, ράβδοι ανάδευσης, μιρκοδοκιμαστικές
Μ
Μιικκρροοββιιοολλοογγιικκάά
πλάκες, τρυβλιά Petri, σπάτουλες Drigalski
φαρμακευτικά δοχεία, στηθοσκόπια, γλωσσοπίεστρα, δοχεία φαρμάκων,
Ν
Νοοσσηηλλεευυττιικκάά
αιμοστατικοί επίδεσμοι, γάζες
Π
Πιιππέέττττεεςς ΑΑίίμμοο-ορολογικές, Wintrobe, Pipump, υδροπιπέττες
ιιζζηημμααττοογγέέννεεσσηηςς
Π
Πρροοσσττααττεευυττιικκήή Ε
Εννδδυυμμαασσίίαα καλύμματα προσώπου, κεφαλιού, παπουτσιών, χειρουργικά καλύμματα, ποδιές
ΣΣκκααρρφφιισσττήήρρεεςς ΑΑίίμμααττοοςς
σκαρφιστήρες αλλεργίας, lancing device
ΣΣυυσσκκεευυέέςς &
&Ε
Εξξααρρττήήμμαατταα
μικρομετρικές πιπέττες, δοχεία, Pipumb
Δ
Δοοσσοολλοογγίίααςς
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΓΓεεννιικκάά όόρργγαανναα
Τ
Τααλλααννττώώσσεειιςς

Μ
Μηηχχααννιικκήή
ρρεευυσσττώώνν

Μ
Μηηχχααννιικκήή
σσττεερρεεώώνν

Θ
Θεερρμμόόττηητταα

Ο
Οππττιικκήή
Μ
Μααγγννηηττιισσμμόόςς

Η
Ηλλεεκκττρριισσμμόόςς

Μ
Μοοννττέέλλαα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
ζυγαριές , ζυγαριές με ελατήριο, μάζες ζυγαριών, μάζες με εντομή, μετρικές κλίμακες,
μετρικά όργανα, παχύμετρα, οδόμετρα, σφαιρόμετρα, κύβοι & κύλινδροι για επίδειξη
αρχών, εργαλεία ηλεκτρονικών/μαθητών/μηχανικών
ελατήρια συστολής και διαστολής, ήχος, κυματομηχανική Powell, συσκευές
συντονισμού, ηχόμετρα, διαπασών, συσκευές Melde, στροβοσκόπια, συσκευές
κυματισμών
δοχεία εκτοπισμού, υδρόμετρα, πυκνόμετρα, αραιόμετρα, κύλινδροι Αρχιμήδη,
σωλήνες Bernoulli, σωλήνες Venturi, συσκευές νόμου Boyle, εξαρτήματα Jolly, αντλίες
κενού, ημισφαίρια Magdeburg, υδραυλικές πρέσες, συγκοινωνούντα δοχεία, μανόμετρα,
συσκευές νόμου Pascal, βαρόμετρα Fortin, βαρόμετρα Syphon, υγρόμετρα, υγρόμετρα
περιδίνησης, βροχόμετρα, ανεμοδείκτες, ανεμόμετρα, υγρόμετρα τρίχας
τροχαλίες πλαστικές & μεταλλικές όλων των ειδών, τροχοί & άξονες, συσκευές νόμου
Hook, συσκευές Young, τριβή & μοχλοί, κεκλιμένα επίπεδα, γυροσκόπια, αμαξίδια,
χρονόμετρα χαρτοταινίας, ρολόγια & χρονόμετρα, βαλλιστικά αμαξίδια, πύλες φωτός,
ευθύγραμμες αέρο-τροχιές, φυγοκεντρικές μηχανές
θερμική διαστολή, πυρόμετρα, συσκευές Gunther, δακτύλιος & σφαίρα, θερμική
αγωγιμότητα, διμεταλλικά ελάσματα, συσκευές Hope, μεταγωγή θερμότητας, σωλήνες
μεταγωγής θερμότητας στα υγρά, θερμική ακτινοβολία, κύβοι Leslie, πεδιόμετρα
Crook, θερμοστήλες, θερμο-ηλεκτρισμός, συσκευές νόμου Charle, κύλινδροι ειδικής
θερμότητας, απορρόφηση θερμότητας, θερμιδόμετρα Joule, θερμόμετρα
τοίχου/οινοπνεύματος/υδραργύρου
μεγεθυντικοί φακοί, κάτοπτρα, φακοί, πρίσματα, στηρίγματα φακών, ακρυλικά μπλοκ,
δίσκος Newton, καλειδοσκόπια, φασματοσκόπια, προβολείς Reuter, γωνιομετρικοί
δίσκοι Hartley, φωτόμετρα, φίλτρα, οπτικές τράπεζες, εξαρτήματα οπτικών τραπεζών
μαγνήτες πεταλοειδή/ευθύγραμμοι/κυλινδρικοί/δακτυλιοειδείς, ηλεκτρομαγνητιζόμενα
υλικά, ηλεκτρομαγνήτες, γαλβανόμετρα, μαγνητόμετρα, μαγνητικές βελόνες, πυξίδες
απλές/Marnier/ μαγνητικής απόκλισης - έγκλισης
μετρητές Joule, συσκευές μεταφορά ενέργειας (Malvern), φωτοηλεκτρικά στοιχεία,
ανεμογεννήτριες, τροχοί Barlow, γαλβανοσκόπια, συσκευές Oersted, σετ
ηλεκτρομαγνητισμού
Westminster,
μηχανές
Wimshurt,
μετασχηματιστές
αποσπώμενοι/επίδειξης/αυτόματοι, ηλεκτροστατικοί ράβδοι & εξαρτήματα,
ηλεκτραγωγοί διάφοροι & Aepinus, ηλεκτροσκόπια, ηλεκτρικοί στρόβιλοι, κάδοι
Faraday, γεννήτριες Van De Graff, συσσωρευτές, βολτάμετρα, συσκευές αγωγιμότητας
διαλυμάτων, εξαρτήματα ηλεκτρισμού (σύνδεσης κυκλωμάτων, μεταφοράς
ηλεκτρισμού), διακόπτες, λυχνίες, βάσεις λυχνιών, υποδοχές, καλώδια, βολτόμετρα,
αμπερόμετρα, όργανα πολλαπλών κλιμάκων, βαλλιστικά γαλβανόμετρα, πολύμετρα,
τράπεζες αντιστάσεων, πυκνωτές, ροοστάτες, γέφυρες Wheatstone, κύλινδροι Geissler,
ποτενσιόμετρα, κινητήρες, δυναμό, τηλέγραφοι, ηλεκτρονικά κυκλώματα
επίδειξης για αρχές μηχανικής, θερμοστάτες, ατμομηχανές, μηχανές
Wankel/δίχρονες/ τετράχρονες/Hero, στρόβιλοι, τηλεσκόπια, μουσικών οργάνων,
μαγνητικών πεδίων, επαγωγικά πηνία, ηλεκτρικά κυκλώματα, ηλεκτρικά κουδούνια,
λογικά κυκλώματα
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ΑΦΟΙ ΣΕΛΗΝΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε
Δ/ΝΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 100Α – 18451 ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ.: 210 49 17 230 , ΦΑΞ: 210 49 04 214
Α.Φ.Μ : 999012970 – Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ
E-MAIL: info@selenlab.gr - selen@otenet.gr
www.selenlab.gr

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ
Βάσεις μεταλλικές
Γυάλινες Συσκευές
Διάφορα Υάλινα
Διαχωριστικές Χοάνες
Ένδυση - Ασφάλεια
Εργαστηριακά
Πορσελάνης
Ζυγαριές
Ηλεκτρικές &
Ηλεκτρονικές Συσκευές
Θερμόμετρα
Κύλινδροι Ογκομετρικοί
Λαβίδες
Λαβίδες Ψυκτήρων &
συναφή
Λύχνοι Καύσης &
συναφή
Μεταλλικά Εξαρτήματα
Ξηραντήρες
Πιπέττες Πλαστικές &
συναφή
Πιπέττες Υάλινες
Πλαίσια στήριξης
Ποτήρια ζέσεως
Πουάρ
Προχοΐδες
Πυράγρες
Πώματα &
Φελλοτρυπητήρες
Σπάτουλες
Σταγονομετρικά
Φιαλίδια
Συσκευές Διαπνοής
Σφικτήρες Προχοΐδων
Σωληνάρια & συναφή
Σωλήνες Σύνδεσης
Τρυβλία Petri
Υάλινοι Kώδωνες
Υαλοσωλήνες & συναφή
Φιάλες Βρασμού
Φιάλες Κωνικές
Φιάλες Ογκομετρικές
Φιάλες Πλύσης Αερίων
Φιαλίδια
Αντιδραστηρίων

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΦΥΣΙΚΗΣ-ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ISO 9001 : 2000 / EN ISO 9001 : 2000

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΩΝ
ανυψωτικές, τρίποδα στρογγυλά/τριγωνικά, πλάκα-βέργα (πλάκα τετράγωνη/σχήματος Α/σχήματος Η), τρίποδοβέργα, με εντομή
ιξωδόμετρα Ostwald, αντλίες διήθησης, κύλινδροι αερίων, παρασκευής αερίων, Kipp, Hoffman βολτάμετρο &
ηλεκτρόδια πλατίνας, σωλήνας σχήματος U
ύαλοι ωρολογίου, ράβδοι ανάδευση, σύνδεσμοι (διαστολής/πολλαπλοί/λήψης/με
αεραγωγό/κενού/ανάκτησης/διύλισης), επιθέματα (απόσταξης/με φούσκα), στρόφιγγες (rotaflow/PTFE/υάλινες),
πώματα (εξάγωνα/επίπεδο άκρο, πεπλατυσμένο άκρο)
borosilicate glass, με υάλινη, PTFE, rotaflow στρόφιγγες, με NS, κυλινδρικές
γάντια (μιας χρήσης, δερμάτινα, ελαστικά, θερμομονωτικά, ελαστικά χοντρά), γυαλιά ασφαλείας, εργαστηριακές
ποδιές
γουδιά
αναλογικές, ψηφιακές, μονού δίσκου, αναλυτικά βάρη
πεχάμετρα εκπαιδευτικά/χειρός/επιτραπέζια, επιφάνειες θέρμανσης, θερμομανδύες, μαγνητικοί αναδευτήρες
(απλοί/θερμαινόμενοι), μαγνήτες ανάδευσης, υδατόλουτρα
υδραργύρου/οινοπνεύματος/από -10 έως +360 οC
κλάσης Α & Β, με πλαστικές/υάλινες/στρογγυλές/εξάγωνες βάσεις, με NS, Nesler, από πολυπροπυλένιο, κωνικές
μεζούρες
Mohr, Hoffman
λαβίδες (απλές/επινικελωμένες/τρυδάκτυλες/για ποτήρια ζέσεως/με κοχλία), διπλοκοχλίες (μονοί/διπλοί/με
άγκιστρο/με στροφέα), δακτύλιοι στήριξης (απλοί/με κοχλία)
Bunsen, Meker, semi-micro, οινοπνεύματος (μεταλλικές & υάλινες), πλέγματα πυράς, τρίγωνα πυράς
αντλίες τύπου Edward,
απλοί & κενού, από soda glass & borosilicate glass, πλάκες πορσελάνης
ημιδιαφανείς, PiPump, μικροπιπέττες ογκομετρικές/Vari-Fix, μεγάλου όγκου, πολυκαναλικές, σταθερού όγκου,
ακροφύσια πιπεττών, γεμιστήρας μικροπιπέττων, στατώ πιπεττών
ξύλινα/πολυπροπυλενίου/κάθετα/οριζόντια/περιστροφικά, θήκες πιπεττών
σιφώνια μέτρησης (κλάσης Α & Β, neutral glass, borosilicate glass), σιφώνια πλήρωσης (κλάσης Α & Β, neutral
glass, borosilicate glass), ορολογικές, μιας χρήσης (Pasteur), σταγονομετρικές
MCT, PCR, πολυπροπυλενίου
υάλινα, υψηλής φόρμας, χαμηλής φόρμας, πολυπροπυλενίου
πιπεττών, πλαστικά, latex, τρίοδα
πλαστικές, υάλινες, με στρόφιγγα υάλινη/PTFE, rotaflow, αυτόματες
ευθύγραμμες, με κοίλωμα, υδραργύρου, νατρίου, ποτηριών, φιαλών
ελαστικά, χωρίς οπές, με μια ή δύο οπές, φελλοί, φελλοτρυπητήρες απλοί & μηχανικοί, πρέσες πωμάτων,
πολυπροπυλενίου
ανάφλεξης, πολυπροπυλενίου, ανοξείδωτο ατσάλι, Chattaway
υάλινα, λευκά, σκούρα, με γυάλινο/αλουμινένιο πώμα, με διαβαθμίσεις, McCartney, Bijou, υδροβολείς
πολυαιθυλενίου, πλύσης αερίων, ζυγίσεως
φιάλες υάλινες, πολυαιθυλενίου, κρυσταλλωτήρια, κάψες επίπεδες, πινάκια υάλινα εξάτμισης
μονές, διπλές, μεταλλικές, πολυπροπυλενίου, Fisher,
σωληνάρια ( neutral glass/borosilicate glass/με χείλος/με NS/όλων των διαστάσεων), στατώ σωληναρίων
(πλαστικά, ξύλινα, μεταλλικά, για όλες τις διαστάσεις), λαβίδες σωληναρίων (ξύλινες/μεταλλικές)
ελαστικοί, υψηλής πίεσης, λατέξ, σιλικόνης, όλων των διαστάσεων, πλαστικοί σύνδεσμοί σχήματος Τ/Υ/Γ
soda glass, borosilicate glass, πολυπροπυλενίου, μιας χρήσης, πλαίσια στήριξης τρυβλίων
ακρυλικοί, υάλινοι
soda/neutral/borosilicate glass, τριχοειδή, ράβδοι, όλων των διαστάσεων, εργαλεία επεξεργασίας γυαλιού
soda glass, borosilicate glass, με NS, επίπεδες, σφαιρικές, απιοειδής, δύλαιμες, τρίλαιμες, Kjedahl
borosilicate glass, διήθησης, με NS, ευρύλαιμες, στενόλαιμες, με καπάκια teflon, ιωδίου
κλάσης Α & Β, borosilicate glass, με πώματα υάλινα/PTFE
Dreschel, Woulff,
soda glass, borosilicate glass, σκούρα & λευκά, στενόλαιμα, ευρύλαιμα, με βιδωτό πώμα, για B.O.D.,
πολυπροπυλενίου
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Φυγόκεντροι &
Σωληνάρια

χειροκίνητοι, ηλεκτρικοί, σωληνάρια υάλινα/ πολυπροπυλενίου/micro

Χάρτες & Μοντέλα

περιοδικοί/εργαστηριακής
ασφάλειας/εργαστηριακών
τεχνικών/pH
χάρτες,
(κρυστάλλων/χημικών ενώσεων/στοιχείων/οργανικών ενώσεων/ανόργανων ενώσεων

Χάρτινα Φίλτρα
Διήθησης & Δείκτες

φίλτρα (εκπαιδευτικά/Whatman/φύλλα), δείκτες (pH/ηλιοτροπίου/σε ρολό/σε στικ), καθαρισμού φακών

Χημικές Ουσίες
Χωνευτήρια
Χωνιά
Ψήκτρες
Ψυκτήρες

ατομικά

μοντέλα

αντιδραστήρια, δείκτες, χρωστικές ουσίες & διαλύματα διεθνών προδιαγραφών του οίκου “Carlo Erba” για
πειράματα, αναλύσεις, μικροβιολογία, έρευνα
ψηλά, κοντά, σιλικόνης, πλατινένια, πορσελάνης
πολυαιθυλενίου, υάλινα, πορσελάνης, Buchner borosilicate glass/πολυπροπυλενίου, Thistle
για σωληνάρια, ποτήρια, φιάλες, πιπέττες, σιφώνια
αεροψυκτήρες, Liebig, Graham, Allihn, κλασματικές στήλες,
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