Wspieramy twoje laboratorium
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż marka Alfa Aesar została częścią grupy Thermo Fisher Scientific.
Tym samym Argenta Sp. z o.o. Sp.k. jako autoryzowany przedstawiciel grupy Thermo Fisher Scientific
zaprasza Państwa do kontaktu w sprawie zamówień/ofert na odczynniki marki Alfa Aesar.

Alfa Aesar jest wiodącym producentem i dostawcą chemikaliów, metali, produktów life science:


Związki nieorganiczne, organiczne oraz metaloorganiczne,








Metale wysokiej czystości, stopy metali oraz katalizatory,
Odczynniki dla biochemii
Komponenty do ogniw paliwowych
Nanomateriały
Metale ziem rzadkich
Standardy AAS/ICP

Pełny asortyment, a także karty charakterystyki oraz specyfikacje produktów znajdą Państwo odwiedzając
stronę internetową: www.alfa.com

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań,
tel. +48 61/ 848 04 30, + 48 506 231 456, e-mail: chemia@argenta.com.pl
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000436487, NIP 781-10-11-656, REGON: 630340260,
Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Poznań: 86 1750 1019 0000 0000 0265 8038

Wiodący dostawca odczynników Innowacje produktowe
chemicznych
Alfa
Aesar
to
ponad
46
000
odczynników, metali oraz produktów
dedykowanych do badań life science:

Oferujemy wysoko wyspecjalizowane
materiały i produkty dla przemysłu
elektronicznego i nanotechnologii.
• Nanocząstki
• Wysokiej czystości produkty dla
fotowoltaiki
• Katalizatory i komponenty do ogniw
paliwowych
• Metale szlachetne
• Specjalne sole srebra

• Wysokiej czystości związki
nieorganiczne
• Nowatorskie związki organiczne
• Związki metali szlachetnych i
katalizatory
• Związki metaloorganiczne
• Metale wysokiej czystości
• Rozpuszczalniki

Niestandardowe rozwiązania dla
Twoich potrzeb

Odczynniki life science
Jako wiodący dostawca odczynników
life
science
oraz
odczynników
biochemicznych wspieramy badania
naukowe i biotechnologiczne.
Oferta Alfa Aesar obejmuje produkty
przeznaczone do badań i zastosowań
w zakresie:
• Biologii komórki
• Biologii molekularnej
• Biologii naczyniowej
• Proteomiki
• Genomiki
• Immunologii

Odczynniki
pod
zamówienie
są
wytwarzane i pakowane tak, aby
sprostać
Państwa
oczekiwaniom.
Nasze
zdolności
produkcyjne
wyróżniają
nas
od
konkurencji,
pozwala nam to oferować produkty w
niestandardowych
wielkościach
opakowań oraz ilościach.
Wspieramy
zarówno
laboratoria
naukowo-badawcze jaki i zakłady
produkujące na skalę przemysłową.
Oferujemy:
• Specyfikacje dopasowane do
Państwa potrzeb
• Syntezy pod specjalne zamówienie

Zapraszamy o zapoznania się z naszą ofertą
Autoryzowany dostawca odczynników Acros Organics, Alfa Aesar oraz wyłączny dystrybutor odczynników Fisher
Chemical, Fisher BioReagents i Maybridge, a także strategiczny partner firmy Fisher Scientific.
Zamówienia oraz zapytania należy składać na adresy mailowe: chemia@argenta.com lub fskatalog@argenta.com

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań,
tel. +48 61/ 848 04 30, + 48 506 231 456, e-mail: chemia@argenta.com.pl
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000436487, NIP 781-10-11-656, REGON: 630340260,
Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Poznań: 86 1750 1019 0000 0000 0265 8038

