
 

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

۱ 

 بشــــــــر
 اي توانهـــاس

 
Beakers 

ml 50   (چاپ دار) 500 000/10 

ml 100  )300 000/14 )حک شده 

ml 250   (چاپ دار) 120 000/25 

ml 400    (چاپ دار) 80 000/27 

ml 600   (چاپ دار) 60 000/30 

ml 800   (چاپ دار) 48 000/37 

ml 1000   (چاپ دار) 36 000/40 

ml 2000   (چاپ دار) 18 000/65 

ml 3000   )12 000/130 )حک شده 
 ml 100 – 250 – 400 – 800 - 1000 ( 000/143 24(   يعدد 5 مجموعه

 ml 50 -400-250-100 -600 - 800 - 1000- 2000 ( 000/250 24( يعدد 8 مجموعه
 ml 50 -400-250-100 -600 - 800 - 1000- 3000-2000 ( 000/380 12( يعدد9 مجموعه

۲ 

 مخروطیبشـر 
 

 با طراحی جدید براي
 اشغال نمودن فضاي کمتر 

 

 

ml 50   (چاپ دار) 500 000/10 

ml 100   (چاپ دار) 300 000/14 

ml 250   (چاپ دار) 300 000/25 

ml 500   (چاپ دار) 140 000/30 

ml 1000   (چاپ دار) 84 000/40 

 ml 50 - 100–  250 – 500 – 1000 ( 000/120 24(  يعــدد 5 مجمـوعه

۳ 
 دار دستهبشــر 

Jugs 

ml 1000    24 000/90 )دار چاپ –(حک شده 

ml 500    48 000/60 )دار چاپ –(حک شده 

ml 250    48 000/46 )دار چاپ –(حک شده 

۴ 

 اســتوانه مـدرج
 

Graduated 
Cylinders 

ml 25   (حک شده) 50 000/53 

ml 50   (حک شده) 50 000/73 

ml 100  (حک شده) 50 000/80 

ml 250  (حک شده) 24 000/115 

ml 500   24 000/125 شده)(حک 

ml 1000 12 000/330 )(حک شده 
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 50 000/26 (چاپ دار)  ml 125 دهانه باریک

 دارپیچدر
ml 250  (حک شده) 36 000/53 

ml 500  (حک شده) 24 000/73 

 50 000/30 (چاپ دار)  Volumetric Flask ml 100 بالـن ۶

 قیـــــــف ۷
Funnels 

cm 5/6 000/10 500 

cm 10 000/18  150 
 
 

 ، ظروف داروییپروپلینیشگاھی پلیلوازم آزما
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http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/classic-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/classic-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/new-beakers.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/beakers/new-beakers.html
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http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/graduated-cylinders.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/erlenmeyerflasks.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/volumetric-flask.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/labwares/funnels.html
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 ۲از  ۲صفحھ       ۱۳۹۷ تیرماه  –لیست قیمت 
 

 کارتن تعداد در (ریال)قیمت واحد  انـــــــــــــدازه نــوع جنـــس ردیف

 ست پی ۸
Wash Bottles 

ml 125 000/22  
ml 250 000/27 48 
ml 500  000/30 60 
ml 1000  000/40 48 

 بطري دردار 
Bottles 

ml 125 000/22  
ml 250  000/27 48 
ml 500  000/30 60 
ml 1000  000/40 48 

 در پیچی ۱۰

  Q-01 800/2کد  –در پیچی بطري کوچک 

  Q-02 600/4کد  –در پیچی بطري بزرگ 

  Q-03 300/2کد  –در پیچی ارلن مایر 

 ظروف دارویی ۱۱

 500/9 دارقوطی قرص جوشان همراه با در سیلیکاژل

براي دریافت 
تصویر محصوالت 
و ابعاد دقیق آنها 

به سایت بافرزندان 
 مراجعه نمایید.

 300/7 لیتر)میلی 125(حجم   E-00بدنه قوطی کد 

 000/8 لیتر)میلی 125(حجم  E-04بدنه قوطی  کد 

 500/13 لیتر)میلی 300(حجم  E-03بدنه قوطی کد 

 M-03( 000/4در پیچی با واشر سیل (کد 

 M-01( 800/7در پیچی مجهز به قفل کودك (کد 

 E-01( 600/14قوطی قرص با در لوالیی (کد 

 E-02( 600/15قوطی قرص با در لوالیی (کد 
 

 

   و ISO9001بافرزندان دارای گواھینامھ            

GMP             از شرکتDQS آلمان 

 آزمایشگاھیروی ھر کدام از محصوالت  شمالوگو یا نوشتھ مورد نظر امکان چاپ  •

 ھای با تیراژ باال)امکان چاپ چھار رنگ روی ھر کدام از ظروف دارویی (برای سفارش •

http://www.t.me/bafarzandan
http://www.t.me/bafarzandan_acc
http://www.t.me/bafarzandanbot
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/screw-cap.html
http://bafarzandan.com/labs/index.php/pharmaceutical.html
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