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Branża, w której firma prowadzi 
działalność: zaopatrzenie laboratoriów, handel, usługi

Pozycja firmy na rynku: jedna z wiodących firm w branży zaopatrzenia laboratoriów w Polsce, obecna 
na polskim rynku od ponad 20 lat

Misja firmy: konkurencyjna i kompleksowa dystrybucja nowoczesnych i niezawodnych 
wyrobów zaopatrzenia laboratoriów oraz świadczenie usług w sposób rzetelny 
i terminowy

Mocne strony: - kompleksowe rozwiązania dla laboratoriów
- realizacja nietypowych zamówień
- certyfikowany serwis
- system jakości ISO 9001:2015
- krótkie terminy realizacji zamówień,
- współpraca z wieloma firmami o ugruntowanej pozycji rynkowej 
- duże projekty i liczne referencje
- duże powierzchnie magazynowe: w tym magazyn API (farmaceutyczne sub-
stancje czynne)
- 8 oddziałów w Polsce, przedstawiciele handlowi w kraju i na Litwie

Klienci: laboratoria przemysłowe, naukowe, medyczne, inspektoratów nadzoru, 
zakładów komunalnych (badanie wody i ścieków)

Oferta PL: - 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 powietrzne
- 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, 
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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
- W ofercie posiadamy również własne produkty - komory laminarne 
BioTectum, szafy bezpieczeństwa na odczynniki chemiczne i butle z gazem oraz
drobny sprzęt laboratoryjny taki jak: liczniki kolonii bakterii, sumatory 
hematologiczne, mini-vortexy, mini-wirówki, łaźnie wodne, bloki grzejne i 
wytrząsarki

Oferta ENG: - Laboratory projects: project preparation, professional advice, laboratory 
furniture,  safety cabinets for the chemicals and gas bottles, laboratory tables 
- Dosing and titration equipment, pipettes, burettes, titrators, dosing bottles
- Sampling apparatus, scoops, stationary and movable equipment
- Heating and cooling: refrigerators, freezers, incubators, dryers, ovens, baths, 
thermostats 
- Cleaning and sterilization: deionisers, distillers, autoclaves, washers, UV 
lamps, air sterilizers 
- Stirring and shaking: mechanical and magnetic stirrers, centrifuges, shakers 
- Sample preparation: grinders, crushers, agitators, sieves, extractors, 
mineralizers 
- Measurement equipment: pH meters, oxygen meters, thermometers, 
viscometers, weight and moisture analyzer
-Colorimetry, spectroscopy, optics: photo~ and spectrometers, turbidity meter,
bacteria colony counters, microscopes, indicator papers, polarimeters
- Chromatography: chromatographs, gas generators, columns, syringes, syringe
filters, vials
- Consumables: laboratory glassware and plastics, porcelain, filter materials, 
tubes, etc.
- Chemical reagents
- We also offer our own products – laminar flow cabinets BioTectum, safety 
cabinets for the chemicals and gas bottles and small laboratory equipment 
such as: colony counters, hematologic adders, mini-vortex, mini-centrifuges, 
water baths, heating blocks and shakers

REGION CENTRALNY
warszawa@alchem.com.pl
Warszawa, ul. Sokratesa 17A
tel. 22 632 99 54

REGION DOLNOŚLĄSKI
wroclaw@alchem.com.pl
Wrocław, ul. Giżycka 62
tel. 71 372 66 39

REGION PODLASKO-WARMIŃSKI
bialystok@alchem.com.pl
Białystok, ul. Włościańska 58
tel. 85 653 87 65

REGION KUJAWSKO-POMORSKI
torun@alchem.com.pl
Toruń, ul. Polna 21
tel. 56 658 90 40

REGION PODKARPACKI
rzeszow@alchem.com.pl
Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B
tel. 17 850 50 60

REGION ŚLĄSKI
bielskobiala@alchem.com.pl
Bielsko-Biała, ul. Kasprowicza 9/2 
tel. 33 828 55 00

REGION WIELKOPOLSKI
wielkopolska@alchem.com.pl
Ostrów Wielkopolski, ul. Długa 19
tel. 62 736 80 81

REGION ZACHODNIOPOMORSKI
stargard@alchem.com.pl
Stargard, ul. 1-ej Brygady 35
tel. 91 573 00 34
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