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باسمه تعالی

نوآوران تجهیز
با سالم و عرض احترام ؛

شرکت نوآوران تجهیز تولید کننده و تامین کننده ي تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی براي کلیه آزمایشگاههاي کنترل 
.کیفی تحقیقاتی و دانشگاههاي کشور می باشد

:فعالیت هاي ما

تولید کننده ي انواع هودهاي المینار و شیمی در ابعاد مختلف-
تولید کننده ي انواع دوش و چشم شوهاي استیل و گالوانیزه-
تولید کننده سینک هاي پلیمري ضد اسید در ابعاد مختلف و دو رنگ آجري و سفید-
ع شیرآالت آزمایشگاهیتولیدکننده ي انوا-
تولید کننده سانتریفیوژ ژربر-
شاخه آزمایشگاهی2،4،8،16،24تولیدکننده ي انواع سانتریفیوژ هاي -
تولید کننده ي انواع آب مقطر گیر ي یکبار و دو بار تقطیر-
.....دستگاههاي آزمایشگاهی شامل فور،انکوباتور،بن ماري،شوف بالن،هات پلیت و-
انواع 
-CLEANانواع شامل)مونتاژ چین(تایوانPH،مترهاي قلمی ،پرتابل و رومیزي،اکسیژن مترECمتر و ازون سنج
،الکترود کالومل،الکترود PHالکترود اپوکسی ،PHانگلیس شامل الکترود شیشه اي SENTEKانواع الکترودهاي مارك -

10،9،7،4کالومل نقره،الکترود کمباین پالتین،بافر کپسولی 
--EZDOانواع شاملتایوانPH متر قلمی،پرتابل و رومیزي،انواع کنداکتیومتر،اکسیژن سنج،مولتی پارامتر،رطوبت سنج و

.....دیتاالگر ،انواع الکترود و
،کنداکتیومتر،انواع الکترود،فتومتر،کدورت سنج،کلرسنج،مولتی پارامتر و مترphمحصوالت هانا امریکا شامل انواع انواع -

7و6و 4انواع بافرهاي 
آلمانikaکره،m topsانواع هات پلیت مگنت مارك -
کره شامل انواع هات پلیت تک خانه و چندخانه آنالوگ و دیجیتال،شوف بالن تک خانه،شوف بالن m topsمحصوالت -

سه خانه،شوف بالن شش خانه،میکسر مکانیکی دیجیتال
انواع رفرکتومترهاي دستی و چشمی،رومیزي و دیجیتال چینی-
.......شیمیایی و محیط کشت مرك،زیگما،شارلو و مواد-

:شماره

:تاریخ

:پیوست

www.bazianlab.com: وبسایت 66485228:  فکس 66477110- 02166485228:تلفن 

باسمه تعالی

نوآوران تجهیز
با سالم و عرض احترام ؛

شرکت نوآوران تجهیز تولید کننده و تامین کننده ي تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی براي کلیه آزمایشگاههاي کنترل 
.کیفی تحقیقاتی و دانشگاههاي کشور می باشد

:فعالیت هاي ما

تولید کننده ي انواع هودهاي المینار و شیمی در ابعاد مختلف-
تولید کننده ي انواع دوش و چشم شوهاي استیل و گالوانیزه-
تولید کننده سینک هاي پلیمري ضد اسید در ابعاد مختلف و دو رنگ آجري و سفید-
ع شیرآالت آزمایشگاهیتولیدکننده ي انوا-
تولید کننده سانتریفیوژ ژربر-
شاخه آزمایشگاهی2،4،8،16،24تولیدکننده ي انواع سانتریفیوژ هاي -
تولید کننده ي انواع آب مقطر گیر ي یکبار و دو بار تقطیر-
.....دستگاههاي آزمایشگاهی شامل فور،انکوباتور،بن ماري،شوف بالن،هات پلیت و-
انواع 
-CLEANانواع شامل)مونتاژ چین(تایوانPH،مترهاي قلمی ،پرتابل و رومیزي،اکسیژن مترECمتر و ازون سنج
،الکترود کالومل،الکترود PHالکترود اپوکسی ،PHانگلیس شامل الکترود شیشه اي SENTEKانواع الکترودهاي مارك -

10،9،7،4کالومل نقره،الکترود کمباین پالتین،بافر کپسولی 
--EZDOانواع شاملتایوانPH متر قلمی،پرتابل و رومیزي،انواع کنداکتیومتر،اکسیژن سنج،مولتی پارامتر،رطوبت سنج و

.....دیتاالگر ،انواع الکترود و
،کنداکتیومتر،انواع الکترود،فتومتر،کدورت سنج،کلرسنج،مولتی پارامتر و مترphمحصوالت هانا امریکا شامل انواع انواع -

7و6و 4انواع بافرهاي 
آلمانikaکره،m topsانواع هات پلیت مگنت مارك -
کره شامل انواع هات پلیت تک خانه و چندخانه آنالوگ و دیجیتال،شوف بالن تک خانه،شوف بالن m topsمحصوالت -

سه خانه،شوف بالن شش خانه،میکسر مکانیکی دیجیتال
انواع رفرکتومترهاي دستی و چشمی،رومیزي و دیجیتال چینی-
.......شیمیایی و محیط کشت مرك،زیگما،شارلو و مواد-

:شماره

:تاریخ

:پیوست

www.bazianlab.com: وبسایت 66485228:  فکس 66477110- 02166485228:تلفن 

باسمه تعالی

نوآوران تجهیز
با سالم و عرض احترام ؛

شرکت نوآوران تجهیز تولید کننده و تامین کننده ي تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیایی براي کلیه آزمایشگاههاي کنترل 
.کیفی تحقیقاتی و دانشگاههاي کشور می باشد

:فعالیت هاي ما

تولید کننده ي انواع هودهاي المینار و شیمی در ابعاد مختلف-
تولید کننده ي انواع دوش و چشم شوهاي استیل و گالوانیزه-
تولید کننده سینک هاي پلیمري ضد اسید در ابعاد مختلف و دو رنگ آجري و سفید-
ع شیرآالت آزمایشگاهیتولیدکننده ي انوا-
تولید کننده سانتریفیوژ ژربر-
شاخه آزمایشگاهی2،4،8،16،24تولیدکننده ي انواع سانتریفیوژ هاي -
تولید کننده ي انواع آب مقطر گیر ي یکبار و دو بار تقطیر-
.....دستگاههاي آزمایشگاهی شامل فور،انکوباتور،بن ماري،شوف بالن،هات پلیت و-
انواع 
-CLEANانواع شامل)مونتاژ چین(تایوانPH،مترهاي قلمی ،پرتابل و رومیزي،اکسیژن مترECمتر و ازون سنج
،الکترود کالومل،الکترود PHالکترود اپوکسی ،PHانگلیس شامل الکترود شیشه اي SENTEKانواع الکترودهاي مارك -

10،9،7،4کالومل نقره،الکترود کمباین پالتین،بافر کپسولی 
--EZDOانواع شاملتایوانPH متر قلمی،پرتابل و رومیزي،انواع کنداکتیومتر،اکسیژن سنج،مولتی پارامتر،رطوبت سنج و

.....دیتاالگر ،انواع الکترود و
،کنداکتیومتر،انواع الکترود،فتومتر،کدورت سنج،کلرسنج،مولتی پارامتر و مترphمحصوالت هانا امریکا شامل انواع انواع -

7و6و 4انواع بافرهاي 
آلمانikaکره،m topsانواع هات پلیت مگنت مارك -
کره شامل انواع هات پلیت تک خانه و چندخانه آنالوگ و دیجیتال،شوف بالن تک خانه،شوف بالن m topsمحصوالت -

سه خانه،شوف بالن شش خانه،میکسر مکانیکی دیجیتال
انواع رفرکتومترهاي دستی و چشمی،رومیزي و دیجیتال چینی-
.......شیمیایی و محیط کشت مرك،زیگما،شارلو و مواد-

:شماره

:تاریخ

:پیوست


