Giới Thiệu Công Ty

Công ty TNHH Biolabs Việt Nam được thành lập bởi các thành viên đã có nhiều năm làm việc
cho các công ty thiết bị thiết bị, hoá chất, sinh phẩm và đồ tiêu hao phục vụ cho các lĩnh vực
nghiên cứu sinh học, hóa học, y sinh, chẩn đoán y học, thú y, vệ sinh thực phẩm… của các
hãng hàng đầu trên thế giới.

Với tôn chỉ hoạt động kinh doanh: lòng tin – hiệu quả - uy tín. Chúng tôi cam kết mang đến
cho khách hàng các thiết bị, hóa chất và các sản phẩm khác tốt nhất và
dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất
.

Hiện nay Công ty TNHH Biolabs Việt Nam là nhà phân phối và thực hiện các dịnh vụ sau bán
hàng cho các nhà sản xuất thiết bị, hoá chất, sinh phẩm và đồ tiêu hao phục vụ cho các lĩnh
vực nghiên cứu sinh học, hóa học, y sinh, chẩn đoán y học, thú y, vệ sinh thực phẩm… hàng
đầu thế giới như:
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Astec Bio - Nhật Bản: Chuyên tủ ấm CO2, Máy nhân gene PCR, tủ cấy, hệ thống IVF, theo
dõi nuôi cấy phôi...

Qsonica-Mỹ: Thiết bị phá mẫu bằng sóng siêu âm

Zeltex - Mỹ: Thiết bị phân tích hạt, thực phẩm

Thermo Scientific - Mỹ: Tủ an toàn sinh học cấp 2, sắc ký lỏng cao áp, sắc ký ion...

Inplen - Đức: Nanophotometer, máy đo OD...

Lasany - Ấn Độ: Máy cất nước, quang phổ, thiết bị nông nghiệp...

Hettich-Đức/MSE - Anh: Chuyên sản xuất các loại máy li tâm cao cấp cho phòng thí nghiệm

Ohaus- Mỹ/ Sartorius - Đức: Cân phân tích điện tử, cân kỹ thuật điện tử, cân phân tích độ ẩm

Memmert-Đức/ LTE - Anh / Hirayama-Nhật/Sturdy – Đài Loan/ ALP-Nhật: Tủ ấm, tủ sấy,
bếp cách thuỷ các loại, Các loại nồi hấp tiệt trùng

Eyela - Nhật Bản, Vision Scientic - Hàn Quốc, FINEPCR - Hàn Quốc: Thiết bị cơ bản phòng
thí nghiệm
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Edmund Buehler - Đức: Các loại máy lắc, tủ ấm lắc...

HORIBA MEDICAL – PHÁP/NHẬT: Máy xét nghiệm huyết học.

OPTIMEDICAL – MỸ: Máy xét nghiệm khí máu, điện giải model Opti CCA-TS2 và Opti Lion

TOSOH – NHẬT BẢN : Máy xét nghiệm tiểu đường AbA1c

FISCHER ANALYSEN INSTRUMENT GMBH – ĐỨC/ INFAI – ĐỨC: Hệ thống xét nghiệm
Helicobacter Pylori trong hơi thở C 13

Sigma - Aldich - Mỹ/Merck - Đức:Cung cấp dải sản phẩm đầy đủ các hoá chất, chất thử phục
vụ nghiên cứu.

DIAPRO – ITALY/ SERION – ĐỨC/ DRG – ĐỨC/MỸ/ AESKU-ĐỨC: Hóa chất xét nghiệm
ELISA: Sởi, thủy đậu, HIV, HCV, HbsAb, HbsAg, AMA...

Và các hãng thiết bị, hóa chất khác

Với đội ngũ nhân sự trẻ, được đào tạo chuyên môn, nhiệt tình, năng động chúng tôi đã và đang
cung cấp dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả cao nhất cho khách hàng.

Trân trọng./.
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Sơ đồ Công ty TNHH Biolabs Việt Nam

- Hướng ô tô đi:

4/5

Giới Thiệu Công Ty

5/5

