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)AFRACHEM )افراکم شرکت   

 ،یشگاهیو واردات مواد آزما نیتام ،یارائه دانش فن نهیدر زم افراکم شرکت 

شرکت  نیدارد. ا تیفعال یشگاهیو ملزومات آزما آالتشهیش ،یشگاهیآزما زاتیتجه

و  یاصل یهابا شرکت یخوب یاز امکانات دفاتر خارج از کشور، همکار یبا بهره مند

دارد  یشگاهیآزما زاتیو واردات مواد و تجه نیدر عرصه تام ییایآس و ییبرتر اروپا

 یقاتیو تحق یآموختگان برتر مراکز علمو دانش نیاز توان متخصص یریگو با بهره

 زاتیمواد و تجه دیدر حوزه تول یبوم یتحقق و توسعه فناور یکشور در راستا

نفت، گاز  نهیدر زم فعال یهااز شرکت یاریبا بس یاسازنده یهمکار یشگاهیآزما

 معتبر کشور دارد. یهادانشگاه نیو همچن یقاتیتحق یهاشگاهیآزما ،یمیو پتروش

 تیسابه وب دیتوانیمحصوالت م متیاقالم موجود و ق ستیاز ل شتریاطالع ب یبرا

 .دییمراجعه نما www.afrachem.comشرکت به آدرس  نیا نیفروشگاه آنال
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 مواد شیمیایینانو مواد و 

 مواد شیمیایی 

ها و کتون شامل الکل یو معدن یآل یانواع حالل ها

 یحالل ها ،یو معدن یآل یدهایها، اس کولیها، گال

 یفلز یدهایها ، اکسها، انواع نمک نیآم ک،یآرومات

استاندارد، بافرها و  یو...، محلول ها یرفلزیو غ

 یاز برندها یآمپول ریو غ یآمپول یها ترازولیت

از  یو واردات یداخل

، SAMCHUN،DAEJUNG   ،Chemlabجمله:

Scharlau  ،Carloerba ،Merck  ،Sigma ،

BDH ،Romil 

 نانو مواد

 نهیشرکت افراکم ارائه دهنده خدمات در زم

 ریمعتبر و در مقاد یفروش نانو ذرات با برندها

باشد. نانوذرات با  یخود م انیدلخواه به مشتر

مختلف )آمورف،  یها یابعاد و مورفولوژ

 شامل( …شکل و  یسوزن ،یکرو ،یستالیکر

 مهیو ن هاقیعا ،یفلز دیو اکس فلزی نانوذرات

و  ها،لهیها، نانومنانوکره نیهمچن ها،یهاد

 .باشدیها، نانوبلورها و.... قابل ارائه منانوفنجان
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 شیشه آالت و تجهیزات

 تجهیزات

به روز،  یشگاهیو ملزومات  آزما زاتیاز جمله تجه

زمان  نیها درکمترآن نیتام تیشرکت قابل نیکه ا

 نیرا دارد و از معتبر تر متیق نیو  مناسب تر

 لیتوان به موارد ذ یموجود دربازار است، م یبرندها

 ،ی، فور )آون(، بن مار اتوکالو اشاره نمود:

 یمتر و الکترودهاpHمگنت،  تیهات پل وژ،یفیسانتر

 ،یکیو مکان یسیمختلف، ترازو، همزن مغناط

، کاغذ pH، سوکسله. انواع کاغذ  یتالیجید یترازوها

 و... کاژلیلیسر سمپلر، س لم،یپاراف ،یصاف

 شیشه آالت

 یو صنعت یشگاهیآالت متداول آزما شهیانواع ش

 ،یا شهیو ش یکیقابل اتوکالو ، ظروف پالست

و  یداخل کاتیلیکوارتز، سودا، نئون و بوروس

برش و مدرج نمودن انواع تیوب جهت  ،یخارج

 یو تحقیقات یپایلوت های صنعت
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 راه های ارتباطی

TELL : 09120644963 

 
09105031232 

02186053397 

Email : Info@Afrachem.Com 

Insta : Afrachem 

  یجنوب 1، طبقه اول، واحد10اکتشاف، پالک  تیریساختمان مد یروبرو ،یخدام ابانیخ ،ییبها خیش دانیتهران، مآدرس :  

 شرکت صنایع پتروشیمی

 فراسانشرکت 

 مینوشرکت 

 چسب رازی

 مانی ماس

 پگاه فارس

 دارویی شیرین داروشرکت 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 سینا دانشگاه بوعلی

 دانشگاه خلیج فارس

 دانشگاه یاسوج

 دانشگاه گلستان


