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Opis Galeria zdjęć Kontakt
Firma IKA POL jest przedstawicielem Firmy IKA WERKE GMBH w Polsce. Działalność Firmy
obejmuje doradztwo techniczne, dystrybucję oraz handel sprzętem laboratoryjnym,
pomiarowo-analitycznym i produkcyjnym.
W swej bogatej ofercie IKA POL posiada:

Sprzęt laboratoryjny: >>>>
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mieszadła magnetyczne >>>>
mieszadła mechaniczne >>>>
homogenizatory >>>>
wytrząsarki >>>>
młynki >>>>
łaźnie wodne >>>>
płyty grzewcze >>>>
pompy próżniowe i perystaltczyne >>>>
wyparki >>>>
ekstraktory substancji stałych >>>>
reaktory laboratoryjne >>>>

Sprzęt pomiarowo-analityczny
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gniotowniki >>>>
elektrolizery >>>>
kalorymetry >>>>

●
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termograwimetry >>>>
analizatory C, S, N, O, H, CO2 >>>>

Sprzęt produkcyjny >>>>
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pojemnościowy - homogenizatory, turbotrony, rototrony
przepływowy - homogenizatory, dispax reaktory, młyny koloidalne
emulgatory - mieszalniki (o poj. od 10-4 000 l.) dla substancji o różnej lepkości.
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Sprzęt do laboratoriów
W tej zakładce w przyjazny sposób można znaleźć wybrany sprzęt laboratoryjny. W bazie firm,
znajdziecie Państwo największe firmy zajmujące się sprzedażą sprzętu do laboratoriów. Dopełniliśmy
wszystkich starań aby w jak najkrótszym czasie można było znaleźć producenta sprzętu do
laboratorium. Nasza wyszukiwarka firm to najszybsza droga do znalezienia firmy produkującej
analizatory laboratoryjne, sprzęt medyczny, analizatory chemiczne, analizatory biochemiczne,

analizatory gazowe, drobny sprzęt medyczny, sprzęt specjalny, sprzęt laboratoryjny, Serdecznie
zapraszamy.
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