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Ο οίκος Systec Γερμανίας είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως, 
ΥΓΡΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ (οριζοντίων, καθέτων, double door 
κ.α.) καθώς και ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.

Ο οίκος Julabo Γερμανίας, διαθέτει πάνω από 
5 δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή συσκευών 
θερμοστάτισης και ελέγχου θερμοκρασίας, όπως 
ΥΔΑΤΟΛΟΥΤΡΑ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ, ΨΥΧΟΜΕΝΟΥΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ , ΚΕΦΑΛΕΣ ΨΥΞΗΣ κ.α.

Ο Ισπανικός οίκος Telstar, προσφέρει ποιοτικές λύσεις 
στις απαιτήσεις κάθε σύγχρονου εργαστηριακού χώρου, 
παρέχοντας συσκευές όπως, ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΡΟΗΣ, FREEZE DRYERS και ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ.

H AVESTIN Καναδά εξειδικεύεται στην παραγωγή 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ. Μέσω μίας εξειδικευμένης 
επιστημονικής ομάδας, δύναται να καθοδηγήσει και 
να συμβουλεύσει κατάλληλα τον εκάστοτε χρήστη, 
με σκοπό την διεκπεραίωση των απαιτητικών 
διεργασιών της ομογενοποίησης υψηλών πιέσεων.

ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ!



Ηγέτης στην παγκόσμια αγορά στα περισσότερα 
προϊόντα του με σχεδιασμό που ξεχωρίζει, 
ο γερμανικός οίκος IKA παρέχει συσκευές τελευταίας 
τεχνολογίας όπως ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΑ, ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ, 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ, ΜΥΛΟΥΣ ΑΛΕΣΗΣ κ.α.

Η κατασκευάστρια εταιρεία BEL engineering, 
με έδρα στο Μιλάνο, διαθέτει ευρύ φάσμα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους όπως ΖΥΓΟΥΣ 
με αναγνωσιμότητα από 0.01 mg έως και 0.1 g, 
ΘΕΡΜΟΖΥΓΟΥΣ και ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ. 

Με πάνω από 70 χρόνια εμπειρίας στην φαρμακευτική 
βιομηχανία, ο αγγλικός οίκος COPLEY, παρέχει 
αξιόπιστο εξοπλισμό για την έρευνα, ανάπτυξη και 
ποιοτικό έλεγχο των φαρμακευτικών σκευασμάτων, 
μεταξύ των οποίων DISINTEGRATION TESTER, 
DISSOLUTION TESTER, FRIABILITY TESTER, 
TAPPED DENSITY TESTER κ.α.

Ο γερμανικός οίκος Kruss πρωτοπορεί εδώ και δύο 
αιώνες στις εργαστηριακές και αναλυτικές συσκευές 
με ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΑ, ΠΟΛΩΣΙΜΕΤΡΑ, ΠΥΚΝΟΜΕΤΡΑ, 
ΦΛΟΓΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ, ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ και MELTING POINT 
METERS ύψιστης ποιότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας.

www.technolab.gr



ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ!

Ο γαλλικός οίκος Interscience με πάνω από 
40 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή καινοτόμου 
επιστημονικού εξοπλισμού μικροβιακής ανάλυσης 
για τις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, 
παρέχει λύσεις όπως: ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ STOMACHER, 
ΣΤΑΘΜΙΚΟΥΣ ΑΡΑΙΩΤΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ COLONY 
COUNTERS και PLATERS.

H Ελβετική εταιρεία KINEMATICA από το 1962, 
τελειοποιεί, προσαρμόζει και κατασκευάζει 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΙΣΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ 
ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ, 
και ΜΥΛΟΥΣ ΑΛΕΣΗΣ, παρέχοντας λύσεις 
στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ομογενοποίησης.

Η AGC Instruments LTD, είναι ένας από τους 
κορυφαίους κατασκευαστές ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ, ο οποίος με έδρα 
την Ιρλανδία για πάνω από 50 χρόνια προσφέρει 
λύσεις για την μέτρηση αεριών στα συσκευασμένα 
τρόφιμα και τις συσκευασίες MAP.

Από την ίδρυσή της το 1904, ο γερμανικός οίκος 
FUNKE GERBER αναπτύσσει και κατασκευάζει συσκευές 
ειδικευμένες στην ανάλυση γάλατος και μπύρας όπως: 
ΚΡΥΟΣΚΟΠΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΤΡΑ, 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥΣ ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, και ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
ΜΠΥΡΑΣ.
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Με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία 
των εργαζομένων και του εργαστηριακού χώρου, 
η Labor Security System Ιταλίας παρέχει πιστοποιημένα 
και υψηλής ποιότητας ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την 
αποθήκευση χημικών, οξέων και βάσεων καθώς και για 
την φύλαξη υγρών και στερεών εύφλεκτων προϊόντων.

O οίκος CRUMA Ισπανίας, με πάνω από 40 έτη 
τεχνογνωσίας, παρέχει προστασία στον χειριστή 
του εργαστηρίου και στον εργαστηριακό χώρο 
από τοξικές αναθυμιάσεις μέσω ποιοτικών και 
καινοτόμων προϊόντων όπως είναι 
οι ΑΠΑΓΩΓΟΙ DUCTLESS.

Ο οίκος Aralab Πορτογαλίας ανταποκρίνεται εδώ και 
χρόνια στις ανάγκες του σύγχρονου εργαστηρίου, 
παρέχοντας ΘΑΛΑΜΟΥΣ STABILITY με ελεγχόμενο 
και ακριβή έλεγχο των συνθηκών θερμοκρασίας, 
υγρασίας και φωτισμού.

Η Infrico medcare Ισπανίας, προσφέρει υψηλής 
ποιότητας και πιστοποιημένα ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
και ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ για την ασφαλή αποθήκευση 
σημαντικών και ευαίσθητων προϊόντων. 



ΛΎΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ!

Κορυφαία εταιρεία στον τομέα της αντίστροφης 
όσμωσης, η Gonotec παρέχει ΟΣΜΩΜΕΤΡΑ για 
αναλύσεις στην φαρμακοβιομηχανία, στην βιολογία 
και στην χημεία και ανταπεξέρχεται στις υψηλές 
απαιτήσεις των πελατών της.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία Adrona παράγει εργαστηριακά 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ με αποδεδειγμένη 
ποιότητα και ασφάλεια για χρήση σε μεθόδους 
οργανικής (HPLC) και ανόργανης (ICP-MS) ανάλυσης 
καθώς και για γενικότερες εργαστηριακές εφαρμογές.

Ο οίκος LabTech Ιταλίας αποτελεί ηγετική κατασκευάστρια 
εταιρεία στον χώρο των εργαστηριακών και αναλυτικών 
οργάνων που απευθύνονται στο σύγχρονο εργαστήριο, 
στα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ, 
ROTARY EVAPORATORS και ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ.

Η GS-BIOTECH με έδρα τη Σκωτία, σχεδιάζει και 
κατασκευάζει ΘΑΛΑΜΟΥΣ CO2 εδώ και δύο αιώνες 
με αξιοπιστία και υψηλές προδιαγραφές.
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Η Witeg GmbH Γερμανίας, προσφέρει συσκευές 
υψηλών απαιτήσεων όπως ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ ΕΠΩΑΣΗΣ 
και ΞΗΡΑΝΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ, ΠΙΠΕΤΤΕΣ, κ.α.

Η WATER-I.D. Γερμανίας με εμπειρία και βραβεύσεις, 
συνδυάζει την σύγχρονη τεχνολογία με τις καθιερωμένες 
μεθόδους ανάλυσης νερού σε διαφορετικούς τομείς και 
βιομηχανίες. Προσφέρει ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, 
POOL TESTERS, TEST STRIPS, MINI KITS κ.α.

Από το 1935 η OMNILAB Γερμανίας,  προμηθεύει 
την παγκόσμια αγορά της βιομηχανίας και της έρευνας, 
με σχεδόν όλα τα προϊόντα που χρειάζεται ένα σύγχρονο 
εργαστήριο, όπως ΣΥΣΚΕΥΕΣ SOXHLET και KJELDAHL.

Η Hanna Instruments, παρέχει στα εργαστήρια 
όργανα όπως: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ pH, ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, 
DISSOLVED OXYGEN, ΤΙΤΛΟΔΟΤΕΣ KARL FISHER κ.α.
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■ Αγωγιμόμετρα
■ Αναδευτήρες
 (Θερμαινόμενοι μαγνητικοί, vortex)
■ Αντλίες κενού 
 (Λαδιού ή Μεμβράνης)
■ Απαγωγοί 
 (Ductless, για ζύγιση τοξικών 
 με ακρίβεια) 
■ Αυτόματες συσκευές επίστρωσης   
 τρυβλίων (Spiral Plate Method)
■ Αυτόματοι αναλυτές γάλακτος 
 και μπύρας
■ Αυτόματες συσκευές μέτρησης 
 αποικιών (Colony Counter)
■ Διαθλασίμετρα
■ Ερμάρια ασφαλείας
 (Για αποθήκευση χημικών, 
 και εύφλεκτων προϊόντων) 
■ Ζυγοί - Θερμοζυγοί
■ Θάλαμοι βιολογικής ασφάλειας 
■ Θάλαμοι κάθετης και οριζόντιας
 νηματικής ροής - PCR
■ Θάλαμοι  stability-photostability
■ Θερμαινόμενες πλάκες -  
 Θερμομανδύες
■ Θολερόμετρα
■ Ιξωδόμετρα
■ Κλίβανοι (Επωαστικοί , Ξηραντικοί)
■ Κλίβανοι Υγροί
■ Κλίβανοι CO2
■ Κρυοσκόπια 
■ Κυκλοφορητές
 (Ψυχόμενοι - Θερμαινόμενοι)
■ Λυοφιλοποιητές
■ Λουμινόμετρα
■ Λουτρά υπερήχων
■ Μικροσκόπια - Στερεοσκόπια
■ Μύλοι άλεσης
■ Ομογενοποιητές 
■ Ομογενοποιητές υψηλής πίεσης
■ Oμογενοποιητές υπερήχων 
■ Oμογενοποιητές τροφίμων
 (Stomacher)
■ Οξυγονόμετρα

■ Οσμώμετρα
■ Παγομηχανές
■ Περιστροφικοί εξατμιστήρες 
 (Rotary Evaporators)
■ Πεχάμετρα 
■ Πιπέττες 
■ Πλαστικός και γυάλινος 
 εργαστηριακός Εξοπλισμός 
■ Πλυντήρια υαλικών
■ Πολωσίμετρα
■ Πυκνόμετρα
■ Σταθμικοί Αραιωτές
■ Συσκευές ανάλυσης 
 φαρμακευτικών δισκίων    
 (Disintegration,Dissolution,
 Friability,Hardness)
■ Συσκευές ανάλυσης 
 φαρμακευτικής σκόνης 
 (Tapped Density Tester)
■ Συσκευές ανάλυσης νερού 
 (kit ανάλυσης , φωτόμετρα)
■ Συσκευές απόσταξης κατά Kjeldahl
■ Συσκευές διήθησης
■ Συσκευές εκχύλισης λίπους 
 κατά Soxhlet
■ Συσκευή ηλεκτροφόρησης, 
 τροφοδοτικά
■ Συσκευές μέτρησης ενεργότητας νερού
■ Συσκευές μονής και διπλής 
 απόσταξης νερού
■ Συσκευές παραγωγής 
 υπερκάθαρου νερού
■ Συσκευές προσδιορισμού 
 διαιτητικών ινών
■ Συσκευές προσδιορισμού 
 σημείου τήξης
■ Τιτλοδότες
■ Υγρασιόμετρα
■ Υδατόλουτρα
■ Υπερκαταψύκτες ( -86ο )
■ Φλογοφωτόμετρα
■ Φυγόκεντροι
■ Φωτόμετρα 
■ Ψυγεία εργαστηριακά/ Καταψύκτες

Η Technolab εδώ και 30 χρόνια, δραστηριοποιείται στην εμπορία 
και την τεχνική υποστήριξη αναλυτικών και επιστημονικών οργάνων, 
αντιπροσωπεύοντας κορυφαίους ευρωπαϊκούς κατασκευαστικούς οίκους. 

Η πολυετής τεχνογνωσία μας, σε συνδυασμό με το υψηλής κατάρτισης 
επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουμε, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις τόσο στον εξοπλισμό των εργαστηρίων, όσο και 
στην υποστήριξη του μετά την πώληση. 

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τη λίστα των συσκευών που διαθέτουμε:




