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BIOGENET to nowoczesne wyposażenie laboratorium, które kupisz także przez internet. Oferujemy
najwyższej klasy sprzęt laboratoryjny, z którym praca staje się przyjemnością. Naszą misją jest
dostarczanie profesjonalnego sprzętu będącego codziennym narzędziem pracy w laboratoriach.
Dbamy o pełne zadowolenie naszych klientów, oferując sprzęt i usługi laboratoryjne w atrakcyjnych
cenach i z dostawą wprost do klienta. Współpracujemy z wieloma polskimi i zagranicznymi markami,
dlatego prezentujemy urządzenia laboratoryjne w tak szerokim wyborze. Dostępny jest u nas sprzęt
wspomagający badania w kontrolowanej atmosferze, pomiary, magazynowanie, hodowlę
mikroorganizmów i komórek, roślin i owadów, IVF, badania biologii molekularnej i wiele innych

typów badań laboratoryjnych. Zakupią u nas Państwo między innymi inkubatory CO2/O2, cieplarki,
zamrażarki niskotemperaturowe, agregometry i odczynniki, pipety automatyczne, komory różnych
typów, w tym do badań nad zwierzętami, rotatory, wytrząsarki, mieszadła i różnego typu akcesoria.
Firma BIOGENET posiada własny serwis sprzętu laboratoryjnego. Serwis świadczy usługi w
zakresie napraw gwarancyjnych jak i pogwarancyjnych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron www:
www.biogenet.pl
www.e-biogenet.pl - sklep online
www.facebook.com/BIOGENET
www.fitotrons.com - fitotrony
www.flexiquot.pl - nowoczesne probówki do mrożenia
www.daihan.pl - urządzenia DAIHAN Scientific
www.dragonlab.pl - urządzenia DLAB Scientific Inc.
www.youtube.com/user/biogenet

Biuro handlowe i serwis:
ul. Parkingowa 1
05-420 Józefów k./Otwocka
Sprzedaż:
tel. 22 463 80 40 do 45
fax: 22 417 31 98
biogenet@biogenet.pl
Serwis:
tel. 22 463 80 47 do 49
serwis@biogenet.pl

BIOGENET jest wyłącznym przedstawicielem NuAire, Chrono-Log, BMG Labtech i 1CryoBio w
Polsce oraz wyłącznym autoryzowanym serwisem sprzętu BIOSAN zakupionego w Polsce

Dostępny jest nowy katalog! BIOGENET-KATALOG 2017/2018 Zachęcamy do pobrania i
zapoznania się z naszą ofertę!

http://www.bgnt.pl/links/biogenet-katalog2017-2018.pdf
więcej
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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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