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od 1999 roku aktywnie działamy 
w branży laboratoryjnej, prężnie roz-
wijając markę Labo24 na krajowym, 
jak i zagranicznych rynkach. Jednym 
z ważniejszych kroków w naszej hi-
storii było dołączenie do naszego ze-
społu wytwórni przyrządów Labora-
toryjnych (wpL) – najstarszego, funk-
cjonującego w branży laboratoryjnej, 
zakładu produkcyjnego w polsce.

Firmę Labo24 wyróżnia zespół wy-
kwalifikowanych pracowników, od 
podstaw znających procesy chemicz-
ne i posiadających wiedzę o sprzę-
cie niezbędnym do przeprowadzania 
badań oraz analiz laboratoryjnych. 
do każdego naszego klienta pod-
chodzimy indywidualnie i z zaanga-
żowaniem, co przekłada się na budo-
wanie długotrwałych i partnerskich 
relacji.

naszą ofertę kierujemy zarówno 
do przedstawicieli sfery badawczo-
naukowej: uczelnie wyższe, instytu-
ty badawcze i inne, a także do klien-
tów z sektora przemysłowego: che-
micznego, farmaceutycznego, spo-
żywczego, kosmetycznego i innych 
branż.

starając się sprostać wysokim wy-
maganiom i potrzebom naszego, 
wciąż rosnącego grona odbiorców, 
staramy się wzbogacać nasza ofer-
tę o nowe produkty znanych i reno-
mowanych producentów. oferowa-
ne przez nas akcesoria, urządzenia 
i meble znajdują zastosowanie w co-
dziennej praktyce laboratoryjnej.
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SZKLANA APARATURA 
PROCESOWA
Jeden z najważniejszych elementów naszej 
oferty. Głównie dzięki modułowej koncep-
cji poszczególnych elementów ale przede 
wszystkim dzięki wieloletniemu doświadcze-
niu, możemy sprostać indywidualnym i nie-
szablonowym wyzwaniom. proces sprzedaży 
zawsze poprzedzony jest analizą potrzeb klien-
ta, fachowym doradztwem i założeniami pro-
jektowymi (wraz z doborem sterowania, kon-
trolą oraz pomiarami procesu). po akceptacji 
idei, proces wieńczymy kompletacją, monta-
żem i serwisem gwarancyjnym i posprzeda-
żowym. propozycja ta kierowana jest szcze-
gólnie do sektorów przemysłu: chemiczne-
go, spożywczego, farmaceutycznego, kosme-
tycznego i innych, a uniwersalność naszych 
rozwiązań sprawdza się doskonale w obszarze 
naukowo – badawczym. nasze projekty opie-
ramy na szklanych komponentach hutniczych 
takich marek jak: siMaX czy dieHM. realizo-
wane przez nas projekty to najczęściej: reak-
tory laboratoryjne i procesowe; szklane mie-
szalniki, zasobniki czy dozowniki; ekstraktory 
cyrkulacyjne, ekstraktory jako kolumny rdc 
i inne; kolumny destylacyjne; absorbery z wy-
pełnieniem; nucze filtracyjne; wyparki cyrku-
lacyjne; szklane destylatory wody. dodatko-
wo, na życzenie klienta, większość z wyżej wy-
mienionych rozwiązań możemy zaprojekto-
wać i wykonać ze stali nierdzewnej.

WPL - WYTWÓRNIA 
PRZYRZĄDÓW 
LABORATORYJNYCH

wpL Gliwice to nasza spółka córka, a jedno-
cześnie najstarszy w polsce (od 1947r.), funk-
cjonujący w branży laboratoryjnej zakład pro-
dukcyjny. dzięki zdobytemu ponad 75-letnie-
mu doświadczeniu w obróbce szkła, produku-
jemy wysokiej jakości produkty do wyposaże-
nia laboratoriów. Jesteśmy w stanie, w opar-
ciu o wzór czy rysunek klienta, przyjęte meto-
dy badawcze lub zalecenia norm pn, iso lub 
din, wykonać praktycznie każde zlecenie.

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE 
I ZUŻYWALNE
To gama produktów niezbędnych w codzien-
nej praktyce laboratoryjnej.

SZKŁO LABORATORYJNE
najmocniejszy punkt naszej oferty, a dzięki 
dużej ilości swoich walorów użytkowych jak 
odporność chemiczna czy termiczna, jeden 
z najbardziej charakterystycznych i niezbęd-
nych elementów wyposażenia większości la-
boratoriów. dziesiątki typów i tysiące sztuk: 
zlewek, probówek, kolb, butelek i innych wy-
robów dostępnych jest w naszym magazynie. 
Jesteśmy partnerem największych i najbar-
dziej cenionych producentów tych wyrobów: 
dwk Life sciences (duran®, wheaton®, kim-
ble®, rasotherm®), kavalier - simax®, Techno-
sklo, FGH. posiadamy także w ofercie asorty-
ment firm: Brand®, Hirschmann®, Lenz®, Glas-
sco jak i krajowych producentów: wpL czy La-
bit.

PÓŁfABRYKATY SZKLANE

najlepszej jakości szkło borokrzemowe klasy 
3.3: simax® lub duran® to również półfabryka-
ty i surowce do produkcji wyrobów laborato-
ryjnych czy używane w różnych innych gałę-
ziach przemysłu szklane: rury, pręty i kapilary.

SZKŁO KWARCOWE

Głównie przez swoje walory użytkowe to wy-
jątkowy element naszej szklanej kolekcji. 
z kwarcu wykonujemy różnego rodzaju na-
czynia i elementy: tygle, parownice, łódeczki 
i inne. oferujemy także półfabrykaty kwarco-
we: rury, płytki.

PORCELANA, PLASTIKI 
LABORATORYJNE, WYROBY 
METALOWE, gUMOWE

szeroki wachlarz pomocniczych naczyń czy 
wyrobów jednorazowych wykonanych z naj-
lepszych materiałów adekwatnych do po-
trzeb użytkownika oraz do ich zastosowania.
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PORCELANA LABORATORYJNA

wyróżnia się odpornością na chemikalia oraz 
na duże zmiany temperatury. wysoka tempe-
ratura topnienia pozwala użytkować wyroby 
pokryte szkliwem (glazurą) do 1000°c, a nie-
glazurowane do 1350°c. znanym na świecie 
producentem porcelany laboratoryjnej jest Ji-
zerská porcelánka (Jipo). najczęściej używane 
wyroby i naczynia porcelanowe to: tygle, pa-
rownice, moździerze, tłuczki, wanienki do wy-
żarzania, łódeczki do spalania, lejki Buchnera.

PLASTIKI LABORATORYJNE

charakteryzują się małym ciężarem i odporno-
ścią na pęknięcia, a poszczególne typy charak-
teryzują się różną odpornością fizyczną, che-
miczną i termiczną. Główne rodzaje tworzyw 
to: pp, pe, ps, pVc, pTFe, aBs, pMp, san. pla-
stikowe wyroby to: probówki, końcówki do pi-
pet, kuwety, statywy i in., jak i pełna gama na-
czyń laboratoryjnych. dostępne marki to m.in.: 
Heathrow scientific®, kartell, Vitlab, Brand, ep-
pendorf®, cowie, Biologix, sarstedt.

WYROBY METALOWE

najczęściej spotykane metale i stopy metali to: 
stal (w tym: nierdzewna, kwasoodporna, chro-
mowana, niklowana), aluminium, żeliwo, mo-
siądz, nikiel (ale i platyna). wykonuje się z nich: 

statywy, stojaki, łapy, 
szpatułki, pincety, 
szczypce, palniki, 
a także wyroby wy-
konywane również 
i z innych materia-
łów jak: tygle, parowni-
ce, zlewki, pojemniki czy 
inne naczynia. podstawo-
we nasze marki to: schneider, 
Bochem, nedform, usbeck.

PRODUKTY Z gUMY, SILIKONU I INNYCH 
MATERIAŁÓW

spełniają one w laboratorium funkcje przede 
wszystkim wspomagające, zabezpieczają-
ce czy uszczelniające. wyroby z nich to szero-
ka gama korków, zatyczek, gruszek, uszcze-
lek i węży firm takich jak: kartell, GMp, deut-
sch&neumann.

MATERIAŁY DO LIfE SCIENCE

Materiały do badań żywych organizmów (lu-
dzi, zwierząt i roślin) w takich dziedzinach jak 
biotechnologia, biomedycyna i inne. podsta-
wowy asortyment to produkty do badań kul-
tur komórkowych, dna/rna, opracowywaniu 
czy produkcji nowych leków. do tej grupy zali-
czamy m.in.: płytki, probówki, butle do hodow-
li, szalki petriego, ezy, szpatułki.
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ODCZYNNIKI CHEMICZNE 
I CHEMIKALIA

w naszym portfolio znajdziecie państwo kwa-
sy, zasady i sole (występujące w różnych kla-
sach czystości), odważki analityczne (fiksana-
le), roztwory buforowe, roztwory mianowane, 
chemikalia techniczne, materiały wzorcowe, 
standardy konduktometryczne, rozpuszczal-
niki do chromatografii (HpLc i Gc) oraz wie-
le innych substancji z zakresu chemii nieorga-
nicznej i organicznej, znanych marek odczyn-
nikowych: avantor®, J.T.Baker®, acros orga-
nics®, chempur®, Hach®, Merck Millipore®, sig-
ma-aldrich®, Thermo Fischer scientific®, Ha-
milton® i inni.

fILTRACJA
od laboratoryjnych do procesowych nucz fil-
tracyjnych, kompletnych zestawów do filtra-
cji, poprzez lejki lub tygle do sączenia, po całe 
spektrum akcesoriów, w tym różnego rodzaju: 
filtry, bibuły, sączki, membrany czy gilzy eks-
trakcyjne; od wiodących światowych marek: 
ahlstrom-Munksjö, whatmann, La-pha-pack, 
sartorius i inne. w naszych zasobach możecie 
znaleźć państwo wszystko to, co potrzebne 
jest do przeprowadzenia procesu filtracji.

PIPETOWANIE, DAWKOWANIE 
I MIARECZKOWANIE
akcesoria do odmierzania, pobierania i prze-
noszenia cieczy, czyli pełen wachlarz produk-
tów od pipet miarowych i automatycznych, 
po biurety, dozowniki, titratory oraz kompaty-
bilne do nich końcówki, strzykawki, pipetory, 
gruszki, statywy producentów takich jak: HTL, 
eppendorf, Brand, Technosklo, Hirschmann 
i inne. 

MEBLE, DYgESTORIA I SPRZĘT 
LABORATORYJNY

MEBLE I DYgESTORIA

nasza oferta zawiera również podstawowe, 
ale nieodzowne wyposażenie każdego labo-
ratorium, czyli meble laboratoryjne (do wybo-
ru: laminowane lub metalowe). cechy charak-
teryzujące nasze meble to: dowolność ukła-
du i konfiguracji, niezwykła ergonomia oraz 

wygoda i bezpieczeństwo. wykorzystywane 
przez nas rozwiązania oraz materiały dosko-
nale sprawdzają się w trudnych warunkach la-
boratoryjnych. od dygestoriów, przez stoły la-
boratoryjne, stoły wagowe, po szafki, regały, 
nadstawki czy inne niezbędne dodatki.

SPRZĘT LABORATORYJNY

praca i przechowywanie materiałów wyma-
ga w wielu przypadkach zachowania odpo-
wiednich warunków termostatycznych. dla-
tego wyposażamy laboratoria w sprzęt labo-
ratoryjny do ich utrzymywania np. cieplarki  
i suszarki, chłodziarki lub zamrażarki, komory 
grzewcze i klimatyczne, inkubatory czy szafy 
termostatyczne. na liście naszych dostawców 
promujemy głównie naszych polskich produ-
centów takich jak: pol-eko-aparatura czy pol-
Lab.

URZĄDZENIA LABORATORYJNE

praktyki laboratoryjne wymagają określonych 
działań, podobnie jak każdą próbkę w labora-
torium należy poddać szeregowi odpowied-
nich czynności takich jak pobranie, przygoto-
wanie czy rozdrobnienie. należy dokonać sze-
regu pomiarów, badany materiał należy od-
powiednio wymieszać odwirować czy wytrzą-
snąć. niejednokrotnie wymagana jest desty-
lacja czy filtracja preparatu, a proces badaw-
czy nie odbędzie się bez ogrzania, schłodze-
nia czy wysuszenia próbki. do wszystkich tych 
czynności oferujemy odpowiednie i dedyko-
wane urządzenia:
•	 grzanie: termostaty, łaźnie, czasze czy 

płyty grzejne;
•	 chłodzenie: termostaty, chillery;
•	 destylacja: destylatory, aparaty i zestawy 

do destylacji;
•	 mieszanie i wytrząsanie: mieszadła ma-

gnetyczne i mechaniczne, vortexy i wy-
trząsarki;

•	 rozdrabnianie i homogenizacja: kruszar-
ki, młyny, homogenizatory;

•	 rozdzielanie: wirówki, przesiewacze, ze-
stawy i systemy do filtracji;

•	 pompy: perystaltyczne, próżniowe, dozu-
jące;

•	 ważenie: wagi techniczne, precyzyjne, 
analityczne;

•	 oraz urządzenia do pomiaru: pH, tem-
peratury, przewodności, czasu, wilgotno-
ści, i inne.
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