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ظروف دارویی



Polypropylene پلی پروپلین
و دارای  اسـت  قابـل شـکل گیری  بـازار می باشـد. به سـادگی  ترموپالسـتیک ها در  ارزان تریـن و سـبک ترین  از  یکـی  پلی پروپلیـن  امـروزه 

مقاومـت خـوب در مقابـل مـواد شـیمیایی ماننـد اسـیدها و بازهـا اسـت و همچنیـن خـواص مکانیکـی خوبـی را نیـز دارا می باشـد.
پلی پروپلین در درجات حرارت نسبتًا بالل سختی زیاد و استحکام خوبی دارد.

گریدهای مختلف آن موجود است. موارد زیادی برای استفاده از پلی پروپلین در تولید قطعات وجود دارد، زیرا 

PP استفاده های رایج از
در صنعـت از پلی پروپلیـن بـرای تولیـد وسـایل و ظـروف آزمایشـگاهی، نـخ فـرش، زمین هـای چمـن مصنوعـی در ورزشـگاه ها اسـتفاده 
می شـود. بـرای مصـارف خانگـی از پی پروپلیـن بـرای تولیـد سـطل ها، جعبـه نوشـابه، اسـباب بازی، لوله هـا، درهـای بطـری و بسـیاری از 

قطعـات دیگـر اسـتفاده می شـود. 

PP خواص عمومی
 	)High stiffness( سختی باال
مقاومت خوب در برابر مواد شیمیایی از قبیل اسیدها و بازها	 
مقاومت نسبتًا باال در برابر حرارت؛ قابل اتوکالو تا 120 درجه سانتی گراد برای 20 دقیقه و استفاده دائم در 100 درجه سانتی گراد	 
 	)Abrasion resistance( مقاومت در برابر سایش
 	)Fatigue resistance( مقاومت در برابر خستگی
 	)High glass( براقیت باال

لوازمآزمایشگاهیپلیپروپلین



بشــــر کالسیک
Beakers, low form

100 ml250 ml400 ml600 ml

3000 ml 2000 ml 1000 ml 800 ml

   Set of 5      مجموعه ۵عددی
100-250-400-800-1000 ml

Set of 8    مجموعه 8عددی
50-100-250-400-600-800-1000-2000 ml

Set of 9     مجموعه 9عددی
50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000 ml

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

100
250
400
600
800

1000
2000
3000

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

171

56
77
92

102
105
120
138

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

149

48
67
83
87
96

115
128

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

210

71
94

104
128
136
149
182

A

B

C

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/classic-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/classic-beakers.html


بشــــر مخروطی

کمتر بشـرهای مخروطی با طراحی جدید؛ قابلیت درهم روندگی برای اشغال فضای 
Space-Saving stacking design

New Beakers

1000 ml

50 ml100 ml250 ml500 ml

Set of 5   مجموعه ۵عددی
50-100-250-500-1000 ml

بشــــر دسته دار
Beakers with handle

50
100
250
500

1000

513861
614972
816598

10285122
11898150

250
500

1000

7462103
9876142

11592171

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

1000 ml 500 ml 250 ml

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/new-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/new-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/beakers-with-handle.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/beakers-with-handle.html


ارلن مایر
Erlenmeyer Flasks

استوانه مدرج
Graduated Cylinders

125 2166114
142
179

84
102

32
32

250
500

A

B

C

25 21
26
33
42
59
68

185
191
237
302
291
505

50
100
250
500

1000

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

 (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

1000 ml 500 ml

250 ml 100 ml 50 ml 25 ml

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

125 ml250 ml500 ml

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/erlenmeyerflasks.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/erlenmeyerflasks.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/graduated-cylinders.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/graduated-cylinders.html


پی ست
Wash Bottles

بطری دردار
Bottles

درب قابل سفارش در پنج رنگ

A

B

C
250
125

25
25

60
46

150
125

2573185
3095222

500
1000

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
colors available caps 5ارتفاع )میلی متر(

Material:  P.E
Autoclavable: No

1000 ml 500 ml 250 ml 125 ml

1000 ml 500 ml 250 ml 125 ml

درب قابل سفارش در پنج رنگ 250
125

25
25

60
46

150
125

2573185
3095222

500
1000

Capacity (ml)
حجم )میلی لیتر(

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
colors available caps 5ارتفاع )میلی متر(

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/wash-bottles.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/wash-bottles.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/bottle-with-cap.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/bottle-with-cap.html


بالون ژوژه

قیف

در پیچی

Volumetric Flask

Funnels

Screw Caps

100 میلی لیتر

10 سانتی متر 6/۵سانتی متر

6۵9۵۵
10116۵

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

25 mm Screw Cap30 mm Screw Cap35 mm Screw Cap

درب قابل سفارش در پنج رنگ

کنید برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت مراجعه 

5 colors available caps

Material:  P.P
Autoclavable: Yes (121 °C)

max.  (mm)
قطر دهانه )میلی متر(

min.  (mm)
قطر کف )میلی متر(

Height (mm)
ارتفاع )میلی متر(

http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/volumetric-flask.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/funnels.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/screw-cap.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/volumetric-flask.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/funnels.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/screw-cap.html


ظروف دارویی

ISO9001
GMP

http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical.html


قوطی قرص جوشان

M-00 و در رطوبت گیر T-01تیوب

M-02 و در رطوبت گیر T-02تیوب

M-02 و در رطوبت گیر T-03تیوب

M-02 و در رطوبت گیر T-02تیوب

M-00 همراه با چاپ افستدر ا سپیرال با رطوبت گیر T-01 در اسپیرال )در رنگ سفارشی(تیوب

M-02   در ا سپیرال با رطوبت گیر

M-00 و در رطوبت گیر T-01تیوب

96.9 mm

6.85 mm

38.4 mm

T-01تیوب 
گنجایش: 10 قرص جوشان )۳۳ میلی متری(

امکان چاپ افست خشک ۵ رنگ

T-02تیوب 
گنجایش: ۲0 قرص جوشان )۲۷ میلی متری(

امکان چاپ افست خشک ۵ رنگ

T-03تیوب 
گنجایش: 10 قرص جوشان )۲۷ میلی متری(

امکان چاپ افست خشک ۵ رنگ

T02:
136 mm

T03:
86.6 mm

29 mm

effervescent tablet tubes

43 mm

31.6 mm

24 mm
13 mm

34 mm

23 mm

21 mm
11 mm

4 mm

تیوب T-02 همراه با چاپ افست

http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical/effervescent-tablets-tube.html


قوطی قرص و پودر

M-03 همراه با درپیچی E-03 قوطی

M-03 همراه با درپیچی E-04 قوطی

M-03 همراه با درپیچی E-00 قوطی

قوطی E-00 همراه با در قفل ایمنی 
M-01 کودک

قوطی E-00 همراه با در قفل ایمنی 
M-01 کودک

M-03 همراه با درپیچی E-00 قوطی

M-03 همراه با درپیچی E-04 رنگ تیره(قوطی( E-04 قوطی

M-03 همراه با درپیچی E-03 قوطی
قوطی E-03 همراه با در قفل ایمنی 

M-01 کودک

tablet tubes

56.5 mm
E-00
50 ml29.3 mm

17.5 mm

36.6 mm

51 mm

92.4 mm
E-03

250 ml

67 mm

36.6 mm

17.6 mm

76 mm
E-04

125 ml

51 mm

36.6 mm

17.6 mm

52 mm

46 mm

6.6 mm

34.6 mm

http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical/tablet-poweder-tubes.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical/tablet-poweder-tubes.html


قوطی قرص

قوطی E-01 همراه با در قفل شونده

قوطی E-02 همراه با در قفل شونده

http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical/tablet-poweder-tubes.html


درپیچی قوطی قرص

52 mm

46 mm

6.6 mm

34.6 mm

M-01 در پیچی قفل ایمنی کودک

M-03 در پیچی

20 mm

43.5 mm

M-03 درپیچی 
M4 :گام

قابل نصب بر روی بدنه های: 
E-00, E-03, E-04

M-01 درپیچی قفل ایمنی کودک 
M4 :گام

قابل نصب بر روی بدنه های: 
E-00, E-03

http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical/screwcap-farma.html


استانداردها و گواهینامه ها



www.bafarzandan.com

دفتر فروش

تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان انقالب،
بین منیری جاوید و ۱۲ فروردین، ساختمان ۱۳۴۸

تلفن: ۶۶۹۵۰۸۷۷

@bafarzandan :تلگرام

کارخانه

شهرک صنعتی پرند، بلوار صنعتگران،
خیابان دانشگران، نبش تالشگران، پالک ۲

تلفن: ۵۶۴۱۸۴۷۳

http://bafarzandan.com/labs/
https://t.me/bafarzandan
https://t.me/bafarzandan

