Alchem Grupa Sp. z o. o. jest jedną z wiodących firm w branży zaopatrzenia laboratoriów w Polsce, obecna
na polskim rynku od ponad 20 lat. Mamy ponad 75 pracowników w 8 oddziałach (Stargard Szczeciński,
Toruń, Białystok, Ostrów Wielkopolski, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Bielsko-Biała), Przedstawicieli
Handlowych w kraju (Gdańsk, Poznań, Łódź, Kielce) i na Litwie (Wilno).
Naszymi klientami są laboratoria przemysłowe, naukowe, medyczne, inspektoratów nadzoru, zakładów
komunalnych (badanie wody i ścieków).
Oferujemy szeroką gamę produktów dla laboratoriów fizykochemicznych i mikrobiologicznych obejmującą
ponad 20 000 produktów, w tym odczynników, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i mebli
laboratoryjnych:



Projekty laboratoriów: przygotowanie projektu, fachowe doradztwo



Meble laboratoryjne: stoły laboratoryjne i dygestoria, szafy bezpieczeństwa do przechowywania
odczynników chemicznych i butli z gazem



Urządzenia do dozowania i miareczkowania: pipety, biurety, titratory, dozowniki butelkowe



Urządzenia do pobierania próbek: czerpaki, aparaty stacjonarne i przenośne



Grzanie i chłodzenie: chłodziarki, zamrażarki, cieplarki, suszarki, łaźnie, termostaty



Czyszczenie i sterylizacja: dejonizatory, destylatory, autoklawy, myjki, lampy UV, sterylizatory



Mieszanie i wstrząsanie: mieszadła mechaniczne i magnetyczne, wirówki, wytrząsarki



Przygotowanie próbek: młynki, kruszarki, homogenizatory, sita, ekstraktory, mineralizatory



Urządzenia pomiarowe: pH-metry, tlenomierze, termometry, wiskozymetry, wagi i wagosuszarki



Kolorymetria, spektroskopia, optyka: foto i spektrometry, mętnościomierze, liczniki kolonii bakterii,
mikroskopy, papierki wskaźnikowe, polarymetry



Chromatografia: chromatografy, generatory gazów, kolumny, strzykawki, filtry strzykawkowe, fiolki



Materiały zużywalne: naczynia szklane i z tworzyw sztucznych, porcelana, materiały filtracyjne,
próbówki, itp



Odczynniki chemiczne

Zapewniamy bardzo doświadczony serwis, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną sprzętu laboratoryjnego
a także specjalistyczne szkolenia naszych klientów
Alchem posiada centralny magazyn zlokalizowany w Toruniu, a także magazyn API dla czynnych substancji
farmaceutycznych i pomocniczych we Wrocławiu - do użytku na potrzeby naszych klientów. Firma otrzymała
certyfikat CPP (Certificate of Pharmaceutical Product) wydany przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego.
Ze względu na dobre warunki wynegocjowane z producentami jesteśmy w stanie zapewnić indywidualne
rabaty, w zależności od grupy produktów i wartości zamówienia.
Dlaczego Alchem?


kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów



realizacja nietypowych zamówień



certyfikowany serwis



system jakości ISO 9001:2015



duże projekty i liczne referencje



dynamicznie rozwijająca się firma: 8 oddziałów na terenie Polski i ponad 70



pracowników; tytuły Gazeli Biznesu, Diamentu Forbesa, Firmy Roku 2014 i 2015



duże powierzchnie magazynowe: w tym magazyn API

Zapraszamy do współpracy!

