
 96لیست قیمت همکار اردیبهشت                             به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

 110ساختمان  -پایینتر از میدان فلسطین  -خیابان فلسطین  -تهران دفتر مرکزی :  

 09128409568همراه :    66418542 - 66417243تلفن : 

 

 بگیرید تماس ما با اقالم سایر قیمت از اطالع جهت لطفا

 ( لایر)  قیمت کاال نام ردیف ( لایر)  قیمت کاال نام ردیف

 ml500 130.000 روداژ ارلن .ml 50 45.000 21 ارلن .1

 ml1000 190.000 روداژ ارلن .ml 100 50.000 22 ارلن .2

 ml2000 400.000 روداژ ارلن .ml 250 70.000 23 ارلن .3

 ml3000 650.000 روداژ ارلن .ml 500 85.000 24 ارلن .4

 ml5000 1.400.000 روداژ ارلن .ml 1000 130.000 25 ارلن .5

 20.000 کوچک اسپاتول .ml 2000 280.000 26 ارلن .6

 25.000 متوسط اسپاتول .ml 3000 470.000 27 ارلن .7

 35.000 بزرگ اسپاتول .ml 5000 700.000 28 ارلن .8

 80.000 اسپاتول دو سر تخت .ml 000 10 1.900.000 29 ارلن .9

 ml 25 35.000 ساده بالن .ml 000 20 5.500.000 30 ارلن .10

 ml 50 40.000 ساده بالن .ml 250 160.000 31 خالء ارلن .11

 ml 100 50.000 ساده بالن .ml 500 250.000 32 خالء ارلن .12

 ml 250 60.000 ساده بالن .ml 1000 450.000 33 خالء ارلن .13

 ml 500 70.000 ساده بالن .ml 2000 550.000 34 خالء ارلن .14

 ml 1000 120.000 ساده بالن .ml 3000 750.000 35 خالء ارلن .15

 ml 2000 290.000 ساده بالن .ml 5000 1.500.000 36 خالء ارلن .16

 ml 3000 550.000 ساده بالن .ml 000 10 2.200.000 37 خالء ارلن .17

 ml 4000 850.000 ساده بالن .ml 000 20 5.800.000 38 خالء ارلن .18

 ml 5000 1.000.000 ساده بالن .ml100 80.000 39 روداژ ارلن .19

 ml 000 10 3.400.000 ساده بالن .ml250 100.000 40 روداژ ارلن .20
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 ml 5 25.000 بشر .ml 25 40.000 61 روداژ بالن .41

 ml 10 25.000 بشر .ml 50 55.000 62 روداژ بالن .42

 ml 25 30.000 بشر .ml 100 60.000 63 روداژ بالن .43

 ml 50 35.000 بشر .ml 250 75.000 64 روداژ بالن .44

 ml 100 40.000 بشر .ml 500 90.000 65 روداژ بالن .45

 ml 150 45.000 بشر .ml 1000 150.000 66 روداژ بالن .46

 ml 250 50.000 بشر .ml 2000 380.000 67 روداژ بالن .47

 ml 400 55.000 بشر .ml 3000 750.000 68 روداژ بالن .48

 ml 600 60.000 بشر .ml 5000 1.300.000 69 روداژ بالن .49

 ml 800 90.000 بشر .ml 5 55.000 70 ژوژه بالن .50

 ml 1000 100.000 بشر .ml 10 55.000 71 ژوژه بالن .51

 ml 2000 220.000 بشر .ml 20 65.000 72 ژوژه بالن .52

 ml 3000 400.000 بشر .ml 25 65.000 73 ژوژه بالن .53

 ml 5000 650.000 بشر .ml 50 65.000 74 ژوژه بالن .54

 ml 000 10 1.900.000 بشر .ml 100 70.000 75 ژوژه بالن .55

 ml 50 15.000 پالستیکی بشر .ml 200 80.000 76 ژوژه بالن .56

 ml 100 18.000 پالستیکی بشر .ml 250 90.000 77 ژوژه بالن .57

 ml 250 25.000 پالستیکی بشر .ml 500 120.000 78 ژوژه بالن .58

 ml 400 30.000 پالستیکی بشر .ml 1000 180.000 79 ژوژه بالن .59

 ml 600 35.000 پالستیکی بشر .ml 2000 400.000 80 ژوژه بالن .60
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 15.000 باتل جی بی .ml 800 40.000 101 پالستیکی بشر .81

 20.000 کوچک شستشو برس .ml 1000 50.000 102 پالستیکی بشر .82

 25.000 متوسط شستشو برس .ml 2000 70.000 103 پالستیکی بشر .83

 30.000 بزرگ شستشو برس .ml 3000 170.000 104 پالستیکی بشر .84

 70.000 پیپت شستشو برس .ml 5000 250.000 105 پالستیکی بشر .85

 120.000 متوسط بورت پایه .106 800.000 ای شیشه شیر ml 25 اتوماتیک بورت .86

 950.000 پارافیلم .107 800.000 ای شیشه شیر ml 50 اتوماتیک بورت .87

 45.000 ای شیشه cm 6 پلیت .108 900.000 تفلون شیر ml 25 اتوماتیک بورت .88

 40.000 ای شیشه cm 8 پلیت .109 900.000 تفلون شیر ml 50 اتوماتیک بورت .89

 45.000 ای شیشه cm 10 پلیت .110 250.000 ای شیشه شیر ml 10 ساده بورت .90

 90.000 ای شیشه cm 12 پلیت .111 280.000 ای شیشه شیر ml 25 ساده بورت .91

 180.000 ای شیشه cm 15 پلیت .112 300.000 ای شیشه شیر ml 50 ساده بورت .92

 35.000 سرصاف cm 15 پنس .113 350.000 ای شیشه شیر ml 100 ساده بورت .93

 35.000 سرکج cm 15 پنس .114 280.000 تفلون شیر ml 10 ساده بورت .94

 60.000 کوچک کروزه پنس .115 320.000 تفلون شیر ml 25 ساده بورت .95

 90.000 متوسط کروزه پنس .116 350.000 تفلون شیر ml 50 ساده بورت .96

 140.000 بزرگ کروزه پنس .117 400.000 تفلون شیر ml 100 ساده بورت .97

 250.000 بورت پوار .118 90.000 چینی اسید بومه .98

 200.000 پیپت پوار .119 300.000 آلمانی اسید بومه .99

 35.000 پاستور پیپت پوار .120 120.000 الکل بومه .100
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 ml 2 45.000 ژوژه پیپت .cc 1 20.000 141 پیپت .121

 ml 5 50.000 ژوژه پیپت .cc 2 22.000 142 پیپت .122

 ml 10 60.000 ژوژه پیپت .cc 5 25.000 143 پیپت .123

 ml 20 80.000 ژوژه پیپت .cc 10 28.000 144 پیپت .124

 ml 25 100.000 ژوژه پیپت .cc 20 65.000 145 پیپت .125

 ml 50 120.000 ژوژه پیپت .cc 25 75.000 146 پیپت .126

 ml 2 160.000(  کن پر پیپت)  فیلر پیپت .cc 50 95.000 147 پیپت .127

 ml 10 160.000(  کن پر پیپت)  فیلر پیپت .cc 100 220.000 148 پیپت .128

 ml 25 160.000(  کن پر پیپت)  فیلر پیپت .149 500.000 کوتاه پاستور پیپت .129

 ml 500 25.000 ست پی .150 500.000 بلند پاستور پیپت .130

 ml 1000 35.000 ست پی .ml 1 1.500 151 پالستیکی پاستور پیپت .131

 100.000 ساده ml 25 پیکنومتر .ml 3 1.500 152 پالستیکی پاستور پیپت .132

 3.400.000 آلمان ترمومتردار ml 25 پیکنومتر .153 6.000 استریل ml 3 پالستیکی پاستور پیپت .133

 120.000 ساده ml 50 پیکنومتر .154 6.000 استریل ml 1 پالستیکی پیپت .134

 3.400.000 آلمان ترمومتردار ml 50 پیکنومتر .155 7.000 استریل ml 2 پالستیکی پیپت .135

 g 0.1 1.400.000 دقت با kg 5 ترازو .156 8.000 استریل ml 5 پالستیکی پیپت .136

 g 1 400.000 دقت با kg 5 ترازو .157 9.000 استریل ml 10 پالستیکی پیپت .137

 g 1 450.000 دقت با kg 7 ترازو .158 18.000 استریل ml 25 پالستیکی پیپت .138

 350.000 دیجیتال ترمورطوبت .159 30.000 استریل ml 50 پالستیکی پیپت .139

 800.000 آلمان دیجیتال ترمورطوبت .ml 1 40.000 160 ژوژه پیپت .140
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 150.000 بزرگ قیف حلقه .181 150.000 ای عقربه ترمورطوبت .161

 120.000 ( سری)  پالستیکی درب .182 150.000 انگلیسی الکلی -10 ،+110 ترمومتر .162

 50.000 ای شیشه درب .183 35.000 چینی الکلی -10 ،+110 ترمومتر .163

 -------- ( مختلف سایزهای)  سیلیکونی درپوش .184 45.000 چینی ای جیوه -10 ،+250 ترمومتر .164

 20.000 ( عددی 100)  پالستیکی دستکش .185 180.000 انگلیسی ای جیوه -10 ،+360 ترمومتر .165

 200.000 اسید ضد دستکش .186 50.000 چینی ای جیوه -10 ،+360 ترمومتر .166

 130.000 ( عددی 100)  التکس دستکش .187 450.000 دوجداره ای جیوه -10 ،+360 ترمومتر .167

 450.000 نسوز دستکش .188 450.000 مینیمم – ماکسیمم ترمومتر .168

 170.000 ( عددی 100)  نیتریل دستکش .189 35.000 نسوز توری .169

 110.000 ( عددی 100)  ونیل دستکش .190 70.000 پالستیکی لوله جا .170

 600.000 ساده CM 18 دسیکاتور .191 90.000 استیل لوله جا .171

 700.000 خالء CM 18 دسیکاتور .192 150.000 جالوله فالکون ) رک لوله فالکون ( .172

 700.000 ساده CM 21 دسیکاتور .193 150.000 گردان پیپت جا .173

 800.000 خالء CM 21 دسیکاتور .194 60.000 عددی 25 الم بهعج .174

 800.000 ساده CM 24 دسیکاتور .195 80.000 عددی 50 الم بهعج .175

 1.000.000 خالء CM 24 دسیکاتور .196 120.000 عددی 100 الم هعبج .176

 1.200.000 ساده CM 30 دسیکاتور .197 40.000 الکلی چراغ .177

 1.500.000 خالء CM 30 دسیکاتور .198 50.000 اتوکالو چسب .178

 250.000 ترمومتر رابط .199 60.000 کوچک قیف حلقه .179

 --------- دیجیتال و چشمی های رفراکتومتر .200 80.000 متوسط قیف حلقه .180

 



 96لیست قیمت همکار اردیبهشت                             به نام آنکه جان را فکرت آموخت 

 110ساختمان  -پایینتر از میدان فلسطین  -خیابان فلسطین  -تهران دفتر مرکزی :  

 09128409568همراه :    66418542 - 66417243تلفن : 

 

 بگیرید تماس ما با اقالم سایر قیمت از اطالع جهت لطفا

 ( لایر)  قیمت کاال نام ردیف ( لایر)  قیمت کاال نام ردیف

 40.000 آزمایشگاهی عینک .221 300.000 آرمایشگاهی ظروف رک .201

 -------- مختلف انواع در سرنگی سر فیلتر .222 100.000 آبی سرسمپلر رک .202

 -------- مختلف انواع در ممبران فیلتر .223 100.000 زرد سرسمپلر رک .203

 70.000 شفاف CC125 چکان قطره .224 120.000 کریستالی سرسمپلر رک .204

 110.000 تیره CC125 چکان قطره .225 150.000 رک میکروتیوپ .205

 80.000 سرپواردار چکان قطره .226 300.000 آزمایشگاهی روپوش .206

 CM 6 80.000 بوخنر قیف .227 4.000.000 فیلتراسیون ست .207

 CM 8 140.000 بوخنر قیف .228 100.000 آبی سرسمپلر .208

 CM 10 160.000 بوخنر قیف .229 80.000 زرد سرسمپلر .209

 CM 12.5 180.000 بوخنر قیف .230 170.000 کریستالی سرسمپلر 210

 CM 15 220.000 بوخنر قیف .231 40.000 شیمیایی سواپ .211

 -------- مختلف سایزهای در پالستیکی قیف .232 750.000 ( کامل سری)  CC 250 سوکسله .212

 260.000 ای شیشه شیر CC 100 دکانتور قیف .233 35.000 فلزی پایه سه .213

 290.000 ای شیشه شیر CC 250 دکانتور قیف .234 -------- مختلف سایزهای در بالن شوف .214

 360.000 ای شیشه شیر CC 500 دکانتور قیف .235 -------- مختلف سایزهای در ساعت شیشه .215

 480.000 ای شیشه شیر CC 1000 دکانتور قیف .CC100 40.000 236 محیط کشت   شیشه .216

 280.000 تفلون شیر CC 100 دکانتور قیف .CC 250 50.000 237 محیط کشت  شیشه .217

 300.000 تفلون شیر CC 250 دکانتور قیف .CC500 60.000 238 محیط کشت   شیشه .218

 380.000 تفلون شیر CC 500 دکانتور قیف .CC 1000 70.000 239 محیط کشت  شیشه .219

 500.000 تفلون شیر CC 1000 دکانتور قیف .240 15.000 مکارتی شیشه .220
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 50.000  چینی الم .CM 5.5 40.000 261 ای شیشه قیف .241

 400.000 ساده نئوبار الم .CM 7.5 50.000 262 ای شیشه قیف .242

 1.200.000 دار آیینه نئوبار الم .CM 10 60.000 263 ای شیشه قیف .243

 150.000 18×18 المل .CM 12 120.000 264 ای شیشه قیف .244

 150.000 20×20 المل .CM 15 170.000 265 ای شیشه قیف .245

 150.000 22×22 المل .266 180.000 ایران PH 0 - 14کاغذ  .246

 300.000 24×50 المل .267 280.000 آلمان PH 14 – 0 MERCK کاغذ .247

 70.000 کن پاک لنز .268 60.000 تورناسول کاغذ .248

 1.500 ساده 12×100 آزمایش لوله .269 --------- مختلف انواع در صافی کاغذ .249

 2.000 ساده 16×100 آزمایش لوله .270 850.000 ( کامل سری)  کجلدال .250

 2.500 ساده 16×160 آزمایش لوله .271 30.000 چینی ml 25 کروزه .251

 3.000 ساده 18×180 آزمایش لوله .272 40.000 چینی ml 30 کروزه .252

 3.500 ساده 20×200 آزمایش لوله .273 50.000 چینی ml 50 کروزه .253

 20.000 دربدار 16×100 آزمایش لوله .274 60.000 چینی ml 100 کروزه .254

 25.000 دربدار  16×160 آزمایش لوله .275 --------- مختلف سایزهای در کوارتز کروزه .255

 28.000 دربدار 18×180 آزمایش لوله .276 ---------- مختلف ابعاد در کریستالیزور .256

 30.000 دربدار 20×200 آزمایش لوله .277 --------- شیمیایی گیری اندازه های کیت انواع .257

 700 درهام لوله .278 160.000 اتوکالو کیسه .258

 ml 15 5.000 فالکون لوله .279 100.000 آزمایشگاهی گیره .259

 ml 50 6.000 فالکون لوله .280 40.000 گیره لوله آزمایش .260
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 cm 0.5 35.000 مگنت .296 350.000 (عددی 100 ویال 10) آبی هماتوکریت لوله .281

 cm 1 35.000 مگنت .297 350.000 (عددی 100 ویال 10) قرمز هماتوکریت لوله .282

 cm 2 40.000 مگنت .298 100.000 ( عددی 50 بسته)  ساده ماسک .283

 cm 3 45.000 مگنت .299 25.000 فیلتردار ماسک .284

 cm 4 55.000 مگنت .300 140.000 ساده مبرد .285

 cm 5 65.000 مگنت .301 150.000 حبابدار مبرد .286

 300.000 پالستیکی کش مگنت .302 150.000 مارپیچ مبرد .287

 ---------- مختلف حجمهای در میکروتیوپ .ml 5 45.000 303 ( مدرج استوانهمزور )  .288

 150.000 بورت نگهدارنده پایه و میله .ml10 45.000 304(  مدرج استوانهمزور )  .289

 ---------- مختلف انواع در ویال .ml 25 45.000 305 ( مدرج استوانهمزور )  .290

 cm 8 80.000 چینی هاون .ml50 55.000 306 ( مدرج استوانهمزور )  .291

 cm 10 100.000 چینی هاون .ml100 60.000 307 ( مدرج استوانهمزور )  .292

 cm 12.5 150.000 چینی هاون .ml250 90.000 308 ( مدرج استوانهمزور )  .293

 cm 15 200.000 چینی هاون .ml500 140.000 309 ( مدرج استوانهمزور )  .294

 2.500 ای شیشه همزن .ml 1000 180.000 310 ( مدرج استوانهمزور )  .295

 

 


