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Laboratoria.net - innowacje, nauka, technologie...

Portal INT Laboratoria.net funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej już od 2003 roku. Przez ostatnie
lata aktywnie promuje branżę laboratoryjną, stanowiąc miejsce spotkań nauki i biznesu.
W styczniu 2013 roku portal zaprezentował nową, dynamiczną i nowoczesną odsłonę. Bardziej
interaktywna forma portalu umożliwia Użytkownikom współtworzenie przestrzeni
Laboratoria.net,poprzez dodawania komentarzy, zachęca do swobodnej wymiany myśli.

Serwis jest źródłem najświeższych i rzetelnych informacji zarówno dla doświadczony chbadaczy,
ekspertów, przedsiębiorców jaki i studentów sektora Life Science.
Jest tworzony dla ludzi i przez ludzi, których pasjonuje możliwość wdrażania innowacyjnych
technologii na rynek.
Ze względu na różnorodność technik laboratoryjnych jakimi posługują się na co dzień nasi odbiorcy,
portal odznacza się wysoka interdyscyplinarnością.

Do kogo kierujemy swój głos?
Naszą e-przestrzeń pragniemy poszerzyć szczególnie o branżęfarmaceutyczną, medyczną,
biotechnologiczną oraz o świat parków naukowo – technologicznych, które tak jak i my pragną
być inkubatorami nowych pomysłów.
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Sprzęt laboratoryjny
Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej bazy firm w której znajdziecie Państwo
kompleksowe wyposażenie laborantów a w szczególności sprzęt laboratoryjny.
W naszej bazie firm, w wygodny sposób odnajdzie Państwo firmy które są producentami i
dystrybutorami sprzętu laboratoryjnego i dostarczają sprzęt laboratoryjny, wyposażenie
laboratorium do najbardziej znanych laboratoriów w kraju. Dzięki naszej wyszukiwarce sprzętu w
prosty sposób znajdziecie Państwo analizatory do laboratorium, analizatory chemiczne, analizatory
biochemiczne oraz inny sprzęt laboratoryjny. Nasza baza firm to przyjazny sposób na szybkie
znalezienie sprzętu laboratoryjnego oraz wyposażania laboratorium oraz zakładu przemysłowego. W
naszej bazie firm znajdziecie Państwo taki sprzęt jak analizatory hematologiczne, wagi, szkło
laboratoryjne, analizatory spalin, analizatory przepływu, analizatory powietrza, analizatory
biochemiczne, dygestoria, oczomyjki, natryski bezpieczeństwa oraz wiele innych.
Informacje dnia: Jakie są przyczyny otyłości? Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko zawału w
młodym wieku Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki sztucznej inteligencji Magnetyczne nanorurki
mogą usuwać mikroplastiki z wody Alkohol pity podczas ciąży zmienia DNA noworodka Otwarty
dostęp do ponad 300 tys. artykułów w Bibliotece Nauki Jakie są przyczyny otyłości?
Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko zawału w młodym wieku Uprawy bananów bezpieczniejsze
dzięki sztucznej inteligencji Magnetyczne nanorurki mogą usuwać mikroplastiki z wody Alkohol pity
podczas ciąży zmienia DNA noworodka Otwarty dostęp do ponad 300 tys. artykułów w Bibliotece
Nauki Jakie są przyczyny otyłości? Hipercholesterolemia rodzinna: ryzyko zawału w młodym wieku
Uprawy bananów bezpieczniejsze dzięki sztucznej inteligencji Magnetyczne nanorurki mogą usuwać
mikroplastiki z wody Alkohol pity podczas ciąży zmienia DNA noworodka Otwarty dostęp do ponad
300 tys. artykułów w Bibliotece Nauki
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