
لوازم آزمایشـگاهی پلـی پروپلین
لیست قیمت - شهریور ماه 1399

تعداد 
)در کارتن(

قیمت واحد
)ریال( اندازه نام محصول ردیف

صفحه 1 از 2

500 31/000 ml 50  )چاپ دار( بشر
مخروطی

با طراحی جدید برای اشغال 
نمودن فضای کمتر

2

300 43/000 ml 100  )چاپ دار(

300 78/000 ml 250  )چاپ دار(

140 96/000 ml 500  )چاپ دار(

84 120/000 ml 1000  )چاپ دار(

24 360/000 ) 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 ml ( مجموعه 5 عددی

500 31/000 50ml  )چاپ دار(

بشــر
اسـتوانه ای

Beakers 1

300 43/000 ml 100  )حک شده(

120 78/000 ml 250  )چاپ دار(

80 85/000 ml 400  )چاپ دار(

60 96/000 ml 600  )چاپ دار(

48 115/000 ml 800  )چاپ دار(

36 120/000 ml 1000  )چاپ دار(

18 200/000 ml 2000  )چاپ دار(

12 400/000 ml 3000  )حک شده(

24 430/000 ) 100-250-400-800-1000 ml ( مجموعه 5 عددی
24 760/000 ) 50-100-250-400-600-800-1000-2000 ml ( مجموعه 8 عددی
12 1/160/000 ) 50-100-250-400-600-800-1000-2000-3000 ml ( مجموعه 9 عددی

48 145/000 ml 250  )حک شده( بشر دسته دار
Jugs

3
60 190/000 ml 500  )حک شده(

24 290/000 ml 1000  )حک شده(

12 500/000 ml 2000  )حک شده(

50 170/000 ml 25  )حک شده( استوانه مدرج
Graduated
Cylinders

4

50 230/000 ml 50  )حک شده(

50 250/000 ml 100  )حک شده(

24 360/000 ml 250  )حک شده(

24 385/000 ml 500  )حک شده(

12 1/000/000 ml 1000  )حک شده(

لوازم آزمایشگاهی



فهرست قیمت لوازم آزمایشگاهی پلی پروپلین - شهریور ماه 1399

صفحه 2 از 2

50 80/000        125 ml دهانه باریک                      
ارلن مایر

Erlenmeyer Flasks 536 170/000   250 ml در پیچ دار                       
24 230/000   500 ml در پیچ دار                       

 )چاپ دار(
 )حک شده(
 )حک شده(

500 32/000 6/5 cm قیف
Funnels 6

150 58/000 10 cm

48 75/000 125 ml
پی ست

Wash Bottles
7

48 85/000 250 ml

60 100/000 500 ml

48 120/000 1000 ml

48 75/000 125 ml

بطری در دار
Bottles

8
48 85/000 250 ml

60 100/000 500 ml

48 120/000 1000 ml

امکان چاپ لوگو یا نوشته مورد نظر شما روی هر کدام از محصوالت آزمایشگاهی	 
امکان چاپ چهار رنگ روی هر کدام از ظروف دارویی )برای سفارش های با تیراژ باال(	 

با فرزندان ، دارای گواهینامه ISO 9001  و GMP از شرکت DQS آلمان

تعداد 
)در کارتن(

قیمت واحد
)ریال( اندازه نام محصول ردیف

8/700 Q-01 در پیچی بطری کوچک - کد
در پیچی 914/500 Q-02 در پیچی بطری بزرگ - کد

7/200 Q-03 در پیچی ارلن مایر - کد

نشانی :   تهران - میدان انقالب - ابتدای خیابان انقالب - بین خیابان منیری جاوید و 12 فروردین -  ساختمان 1348 - طبقه 6
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