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SŁAWOMIR GNALICKI 
PREZES ZARZĄDU ARGENTA

Jesteśmy firmą rodzinną działającą na rynku od 1991 r. 

Obsługujemy 4 200 Klientów. Nasz zespół składa się 

ze 120 osób o niesamowitym zaangażowaniu i pasji. 

Ich nieustanny rozwój i poszerzanie kompetencji,  

a także otwarcie na innowacje, pozostają niezmiennie 

kompasem naszych działań.

Dzięki temu dostarczamy wysokiej jakości  

rozwiązania diagnostyczne, zyskując uznanie  

na rynku lokalnym i światowym.
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Historia 
Firmy

1991
Założenie firmy 

Argenta

1996

Podpisanie umowy 
wyłącznej dystrybucji

z firmą Oxoid

2012
Strategiczna decyzja 

o rozszerzeniu działalności 
poza mikrobiologię

2021-25
Nowa strategia 

rozwoju

2014

Wdrożenie 
systemu ISO

2017

Rozbudowa 
centrum 

logistycznego 2018/19
Nawiązanie 
współpracy 

z producentami 
z Chin

2020
Rebranding
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Nasza 
Wizja

Najwyższa jakość oraz profesjonalizm 

łączą się u nas z innowacyjnością. 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania, 

zabezpieczone eksperckim wsparciem 

aplikacyjnym, technicznym i logistycznym.

Gwarantujemy  pomoc na każdym  

etapie prowadzenia działalności  

– w tym kompleksowe usługi w zakresie 

doradztwa i wdrożeń oraz świadczenie  

serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

oferowanych produktów. 

INNOWACYJNOŚĆ
I DIGITALIZACJA

KOMPLEKSOWOŚĆ

WSPARCIE
I BEZPIECZEŃSTWO

„Naszą misją jest bycie profesjonalnym partnerem  

dla liderów rynku diagnostycznego.”

Przyszłość diagnostyki laboratoryjnej 

uzależniona jest od optymalizacji 

kompetencji oraz nowatorskich rozwiązań 

technologicznych. Priorytetem jest  

więc dla nas wiedza merytoryczna,  

którą nasz zespół nieustannie pogłębia 

podczas szkoleń oraz konferencji branżowych.
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„Tworzymy zespół ekspertów gotowych zaoferować 

naszym klientom niezbędną pomoc  

oraz rozwiązania dopasowane do ich oczekiwań.”
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Główne obszary 
naszej działalności

Mikrobiologia 
przemysłowa

Mikrobiologia 
kliniczna

Diagnostyka 
laboratoryjna

Diagnostyka 
weterynaryjna

Biologia 
molekularna

Badania
naukowe

120
wykwalifikowanych

specjalistów

w zespole

1 950
m2 powierzchni

magazynowo-

logistycznej

10 000
różnorodnych

pozycji

asortymentowych

240
sprawdzonych

producentów

i dostawców

4 200
zadowolonych

stałych

Klientów

Argenta 
w liczbach
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Precyzyjność  

i bezpieczeństwo badań 

biotechnologicznych  

i diagnostycznych w dużej 

mierze zależy od jakości 

używanych odczynników 

mikrobiologicznych. 

Oferujemy szeroki zakres 

sypkich i gotowych pożywek 

mikrobiologicznych, testów 

diagnostycznych oraz 

odczynników pochodzących 

od znanych i cieszących się 

zaufaniem producentów.

Nasza oferta jest  

kompleksowa i obejmuje 

zarówno profesjonalne 

urządzenia do badań 

biologicznych i fizyko-

chemicznych, jak i wszelkiego 

rodzaju drobne sprzęty 

laboratoryjne oraz szkło. 

Wszystkie produkty spełniają 

międzynarodowe normy  

i pochodzą od renomowanych 

producentów znanych  

w branży diagnostycznej  

na całym świecie.

Oferujemy wysokiej jakości, 

dopracowane systemy 

i analizatory z zakresu 

mikrobiologii, biochemii, 

immunologii, hematologii 

oraz biologii molekularnej 

od prestiżowych światowych 

producentów.  

Produkty z naszej oferty 

pozwalają na kompleksowe 

wyposażenie laboratoriów 

wykonujących badania 

z zakresu diagnostyki 

klinicznej, weterynaryjnej 

i przemysłowej.

W naszej ofercie znajduje się  

99 000 odczynników 

chemicznych różnej klasy 

czystości, które znajdują 

zastosowanie w laboratoriach 

badawczych, klinicznych  

i instytutach naukowych. 

Jako dystrybutor 

współpracujemy tylko  

z renomowanymi, 

znanymi na całym świecie 

producentami, oferującymi 

odczynniki najwyższej 

jakości.

Materiały jednorazowego 

użytku to podstawowe 

wyposażenie laboratorium, 

bez którego nie sposób 

wyobrazić sobie dzisiaj 

bezpiecznych, wiarygodnych 

i precyzyjnych procesów 

badawczych. Dysponujemy 

kompleksowym 

asortymentem materiałów 

jednorazowych, takich 

jak narzędzia i naczynia 

laboratoryjne, materiały  

do pobierania próbek  

i środki ochrony osobistej. 

Naszymi dostawcami  

są wiodący producenci  

na rynku.

Szybkie, nowoczesne testy 

diagnostyczne to wygodne 

i precyzyjne narzędzia do 

diagnostyki immunologicznej, 

wykrywania patogenów, 

pozostałości alergenów czy

mykotoksyn, a także obecności 

narkotyków i monitoringu 

czystości. Testy immunolo-

giczne w ostatnim czasie stały 

się bardzo popularne, zyskując 

powszechne zastosowanie 

przy monitorowaniu rozwoju 

epidemii koronawirusa  

SARS - CoV-2. 

W naszej ofercie znajduje się 

prawie 600 różnego rodzaju 

szybkich testów stosowanych  

w mikrobiologii przemysłowej  

i diagnostyce klinicznej.

Kontrola jakości  

w laboratoriach pozwala 

potwierdzić wiarygodność 

badań i ich niezmienną 

jakość. W naszej ofercie 

znajdą Państwo m.in. 

ilościowe i jakościowe szczepy 

drobnoustrojów, zawiesiny 

pasożytów oraz kontrole 

molekularne. Oferujemy 

prawie 2 500 produktów 

mogących znaleźć 

zastosowanie w szeroko 

pojętej kontroli jakości badań.

Jako wiodący dostawca 

zaopatrzenia laboratoriów 

oferujemy ponad 

2 000 produktów 

wykorzystywanych  

w szeroko rozumianej 

diagnostyce weterynaryjnej. 

Kompleksowa oferta 

obejmuje rozwiązania 

z zakresu biochemii, 

immunologii, hematologii, 

analizy moczu oraz 

diagnostyki molekularnej. 

Całość oferty uzupełnia 

szeroka gama szybkich 

testów kasetkowych.

Odczynniki 
mikrobiologiczne

Sprzęt 
laboratoryjny

Systemy 
i analizatory

Odczynniki 
chemiczne

Materiały
zużywalne

Szybkie 
testy

Kontrola 
jakości

Diagnostyka 
weterynaryjna

Oferujemy
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Nasze 
Wartości

Odpowiedzialność 
społeczna

i ekologiczna

Kreatywność

Zaufanie

Uczciwość

Profesjonalizm

Samodzielność
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Nasze 
Atuty

Wsparcie najlepszych 
specjalistów w branży

Najwyższa jakość 
produktów

Kompleksowość 
i innowacyjność oferty

Profesjonalne wsparcie 
techniczne

Dbanie o długotrwałe 
relacje z klientami

Praca z key opinion 
leaderami
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Centrum
Logistyczne

Do działania na coraz większą skalę służy nam nowo powstałe 

Centrum Logistyczne. Codziennie odbywa się tutaj załadunek 

około 400-500 przesyłek. Centrum ma powierzchnię ponad  

2500 m2 (z trwającą obecnie rozbudową o kolejne 1700 m2).  

Wyposażone jest w regały wysokiego składowania  

o podwyższonej wysokości do 9,4 m.

Kluczową rolę odgrywa automatyzacja, przede wszystkim 

rozbudowany system WMS. Wszystko po to, aby zapewnić 

efektywne oraz bezpieczne dostarczanie produktów  

do klienta docelowego.



Kontakt

ARGENTA SP. Z O.O. SP. K.    UL. POLSKA 114, 60-401 POZNAŃ

TEL. +48 61 847 46 37

E-MAIL: argenta@argenta.com.pl

www.argenta.com.pl

https://www.youtube.com/channel/UCchO0yc8W6NIBKtTzbPRAVg
https://www.linkedin.com/company/argentaspzoospk/
https://www.facebook.com/firma.argenta
https://www.argenta.com.pl/
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