Giới thiệu công ty:


Tên Công ty: VWR International S.A.S



Địa chỉ: Le Périgares – Bâtiment B 201, rue Carnot 94126 Fontenay-sous-Bois cedex ,

Pháp


Website: www.fr. vwr.com



Lĩnh vực hoạt động: VWR tự hào cung cấp cho khách hàng nhiều sự lựa chọn chất lượng

cao cho hơn 2.000.000 mặt hàng hóa chất, dụng cụ cho đến các loại thiết bị thí nghiệm.


Hóa chất: Với nhà máy sản xuất tại Pháp và Bỉ cùng với việc mua lại các phòng thí

nghiệm và các công ty hàng đầu trên thị trường về lĩnh vực khoa học cuộc sống như BDH,
Prolabo, Amresco, United Biochemicals, Anachemia và LABOnord, Honeywell (Fluka, Hydranal,
Chromasolv™, TraceSELECT™)


Các dòng sản phẩm chính:




Prolabo:


Sản phẩm ứng dụng trong phân tích vi lượng



Sản phẩm ứng dụng trong phép chuẩn thể tích và hiệu chuẩn



Dung môi



Hóa chất sử dụng cho các ứng dụng vi sinh, hóa sinh và enzym

Honeywell (Riedel-de-Hahn™) (Hóa chất nghiên cứu): dung môi


Chromasolv™: sản phẩm ứng dụng trong sắc ký GC – HS, LC-MS, UHPLC



TraceSELECT™: sản phẩm ứng dụng trong phân tích vết trong kim loại



Dung môi cho quang phổ: ứng dụng cho quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử
ngoại khả kiến



Dung môi khan sử dụng trong các ứng dụng nhạy cảm với độ ẩm



ACS chất lượng dược điển : ứng dụng trong Công nghệ dược phẩm

 VWR® Collection: VWR cung cấp các lựa chọn toàn diện về dụng cụ và thiết bị phòng
thí nghiệm đến từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới với chất lượng, dịch vụ tốt nhất và giá
thành cạnh tranh nhất.


Đối tác: VWR kết nối với hơn 4.000 phòng thí nghiệm của các nhà sản xuất nhằm mang

lại cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu. Đồng thời, chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm chúng tôi
đang cung cấp luôn có chất lượng cao nhất, giá trị tốt nhất trên thị trường hiện nay.


Để có thông tin về sản phẩm VWR, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Bà Aurelia Saulnier – giám đốc khu vực - email: aurelia.saulnier@vwr.com
Ông Phạm Trung Tín - email: trungtin.phạm@osi.vn - ĐTDĐ: 0948.727.399
Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Lan Oanh (O.S.I Co., Ltd.)
và hơn 07 đại lý chính thức của VWR trên toàn lãnh thổ Việt Nam

