Комерційна пропозиція
Назва

№

Фасування

1

Дибутилфталат (ДБФ) (Китай, ПАР)

5,5 кг / 200 кг

2

Поліетиленгліколь ПЕГ-400, ПЕГ-1500, ПЕГ-6000

3

Фенол (Корея)

200 кг / 1000 кг

4

Формалін 37 %

22 кг / 1100 кг (куб)

5

Каолін

6

Оксид алюмінію

7

Стеарат цинку (Іспанія)

20 кг / 500 кг

8

Парафін (Білорусь)

25 кг / 500 кг

9

Діоксид титану (Словенія)

25 кг / 500 кг

10

Діамонійфосфат

25 кг / 1000 кг

11

Тринатрійфосфат (Китай)

25 кг / 1000 кг

12

Сульфат амонію

50 кг / 1000 кг

13

Борна кислота (Перу, Болівія)

25 кг / 1000 кг

14

Бура 5-вод., 10-вод. (Перу, США, Туреччина)

25 кг / 1000 кг

25 кг

50 кг / 1000 кг
25 кг

Шановні партнери!
ПП “Система Оптимум” пропонує широкий вибір лабораторного та хімічного посуду,
хімічних реактивів та субстанцій, діагностичних наборів, поживних середовищ тощо. Також
ми пропонуємо ряд хімічного обладнання, а саме: бані водяні, ваги, дистилятори, дозатори,
колбонагрівачі, опромінювачі та бактерицидні лампи, печі муфельні та шафи сушильні, рHметри, сита, фотометри, центрифуги та ін. Лабораторні меблі представлені асортиментом
витяжних шаф, ламінарних боксів, столів лабораторних та острівних, мийок та пристінних
модулів.
Доставка по м. Львову при замовленні на суму понад 1000 гривень — безкоштовна.
Здійснюємо доставку товару в будь яке місто України перевізниками: САТ, Автолюкс,
Євро-Експрес, Делівері, Міст Експрес, Ваш Час, Нова Пошта, Український Експрес, Гюнсел,
а також автотранспортом при тоннажних замовленнях.
Наведений нами перелік продукції є найбільш затребуваним серед наших клієнтів, але
далеко не повним. Весь розміщений на нашому сайті товар Ви можете замовити за
телефонами: (032) 240-60-60, 244-37-90, 244-37-99, 244-37-00, (050) 138-50-61, (067) 675-2581, інтернет поштою або безпосередньо в офісі нашої фірми. Не вказаний на нашому сайті,
але потрібний Вам товар, ми зможемо поставити згідно Ваших замовлень.
Матимемо за честь взаємовигідно та плідно співпрацювати з Вами!

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “СИСТЕМА ОПТИМУМ”
https:// www.systopt.com.ua
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