
 

 کارتن تعداد در (ریال)قیمت واحد  دازهـــــــــــــان ـــسوع جنــن ردیف

۱ 

 بشــــــــر
 اي توانهـــاس

 
Beakers 

ml 50   (چاپ دار) 500 8000 
ml 100  )300 11000 )حک شده 
ml 250   (چاپ دار) 120 17000 
ml 400    (چاپ دار) 80 20000 
ml 600   (چاپ دار) 60 23000 
ml 800   (چاپ دار) 48 28000 
ml 1000   (چاپ دار) 36 30000 
ml 2000   (چاپ دار) 18 48000 
ml 3000   )12 100000 )حک شده 

 ml 100 – 250 – 400 – 800 - 1000 ( 106000 24(   يعدد 5 مجموعه
 ml 50 -100-250-400 -600 - 800 - 1000- 2000 ( 185000 24( يعدد 8 مجموعه

 ml 50 -100-250-400 -600 - 800 - 1000- 2000-3000 ( 285000 12( يعدد9 مجموعه

۲ 

 مخروطیبشـر 
 

 با طراحی جدید براي
 اشغال نمودن فضاي کمتر 

 

 

ml 50   (چاپ دار) 500 8000 
ml 100   (چاپ دار) 300 11000 
ml 250   (چاپ دار) 300 17000 
ml 500   (چاپ دار) 140 23000 
ml 1000   (چاپ دار) 84 30000 

 ml 50 - 100–  250 – 400 – 1000 ( 89000 24(  يعــدد 5 مجمـوعه

۳ 
 دار دستهبشــر 

Jugs 

ml 1000    24 70000 )دار چاپ –(حک شده 
ml 500    48 45000 )دار چاپ –(حک شده 
ml 250    48 35000 )دار چاپ –(حک شده 

۴ 

 اســتوانه مـدرج
 

Graduated 
Cylinders 

ml 25   (حک شده) 50 40000 
ml 50   (حک شده) 50 55000 
ml 100  (حک شده) 50 60000 
ml 250  (حک شده) 24 90000 
ml 500  (حک شده) 24 95000 
ml 1000 12 250000 )(حک شده 
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 50 20000 (چاپ دار)  ml 125 کدهانه باری

 دارپیچدر
ml 250  (حک شده) 40000 - 
ml 500  (حک شده) 24 55000 

 50 23000 (چاپ دار)  Volumetric Flask ml 100بالـن  ۶

 قیـــــــف ۷
Funnels 

cm 5/6 8000 500 
cm 10 00031  130 

 ست پی ۸
Wash Bottles 

ml 250  20000 48 
ml 500  23000 60 
ml 1000  30000 48 

 بطري دردار ۹
Bottles 

ml 250  20000 48 
ml 500  23000 60 
ml 1000  30000 48 

 

 نـیــلـروپـی پــلـگاھی پـــشـیاـوازم آزمـــل
 

 ۱۳۹۶ فروردین  –لیست قیمت                                      
 

 قابل اتوکالو در دماي
 گراددرجه سانتی 121

 مراجعه نمایید.  www.bafarzandan.com براي اطالع از جدیدترین محصوالت و لیست قیمت به سایت 

 ۶۶۹۵۰۸۷۷تلفن:    ۱۳٤۸ساختمان  -فروردین  ۱۲ وجاوید بین خیابان منیری -میدان انقالب ـ ابتدای خیابان انقالب 
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