شرکت افراکم ()AFRACHEM
شرکت افراکم در زمینه ارائه دانش فنی ،تامین و واردات مواد آزمایشگاهی،
تجهیزات آزمایشگاهی ،شیشهآالت و ملزومات آزمایشگاهی فعالیت دارد .این شرکت
با بهره مندی از امکانات دفاتر خارج از کشور ،همکاری خوبی با شرکتهای اصلی و
برتر اروپایی و آسیایی در عرصه تامین و واردات مواد و تجهیزات آزمایشگاهی دارد
و با بهرهگیری از توان متخصصین و دانشآموختگان برتر مراکز علمی و تحقیقاتی
کشور در راستای تحقق و توسعه فناوری بومی در حوزه تولید مواد و تجهیزات
آزمایشگاهی همکاری سازندهای با بسیاری از شرکتهای فعال در زمینه نفت ،گاز
و پتروشیمی ،آزمایشگاههای تحقیقاتی و همچنین دانشگاههای معتبر کشور دارد.
برای اطالع بیشتر از لیست اقالم موجود و قیمت محصوالت میتوانید به وبسایت
فروشگاه آنالین این شرکت به آدرس  www.afrachem.comمراجعه نمایید.
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نانو مواد و مواد شیمیایی

مواد شیمیایی

نانو مواد

شرکت افراکم ارائه دهنده خدمات در زمینه

انواع حالل های آلی و معدنی شامل الکلها و کتون

فروش نانو ذرات با برندهای معتبر و در مقادیر

ها ،گالیکول ها ،اسیدهای آلی و معدنی ،حالل های

دلخواه به مشتریان خود می باشد .نانوذرات با

آروماتیک ،آمین ها ،انواع نمکها  ،اکسیدهای فلزی

ابعاد و مورفولوژی های مختلف (آمورف،

و غیرفلزی و ،...محلول های استاندارد ،بافرها و

کریستالی ،کروی ،سوزنی شکل و …) شامل

تیترازول های آمپولی و غیر آمپولی از برندهای

نانوذرات فلزی و اکسید فلزی ،عایقها و نیمه

داخلی

از

هادیها ،همچنین نانوکرهها ،نانومیلهها ،و

جمله،Chemlab ،DAEJUNG ،SAMCHUN:

نانوفنجانها ،نانوبلورها و ....قابل ارائه میباشد.

و

وارداتی

،Sigma ،Merck ،Carloerba ،Scharlau
Romil ،BDH
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شیشه آالت و تجهیزات

تجهیزات

شیشه آالت

انواع شیشه آالت متداول آزمایشگاهی و صنعتی

از جمله تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی به روز،

قابل اتوکالو  ،ظروف پالستیکی و شیشه ای،

که این شرکت قابلیت تامین آنها درکمترین زمان

کوارتز ،سودا ،نئون و بوروسیلیکات داخلی و

و مناسب ترین قیمت را دارد و از معتبر ترین

خارجی ،برش و مدرج نمودن انواع تیوب جهت

برندهای موجود دربازار است ،می توان به موارد ذیل

پایلوت های صنعتی و تحقیقاتی

اشاره نمود :اتوکالو  ،فور (آون) ،بن ماری،
سانتریفیوژ ،هات پلیت مگنتpH ،متر و الکترودهای
مختلف ،ترازو ،همزن مغناطیسی و مکانیکی،
ترازوهای دیجیتالی  ،سوکسله .انواع کاغذ  ،pHکاغذ
صافی ،پارافیلم ،سر سمپلر ،سیلیکاژل و...
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شرکت صنایع پتروشیمی

شرکت دارویی شیرین دارو

شرکت فراسان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرکت مینو
چسب رازی
مانی ماس
پگاه فارس

دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه یاسوج
دانشگاه گلستان

راه های ارتباطی
09120644963
09105031232
02186053397

TELL :

Email : Info@Afrachem.Com
Afrachem

Insta :

آدرس  :تهران ،میدان شیخ بهایی ،خیابان خدامی ،روبروی ساختمان مدیریت اکتشاف ،پالک  ،10طبقه اول ،واحد 1جنوبی
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