
Labor- és

Műszertechnika

online kiállítás és vásár

2020. november 23–27.

Kiállítói Katalógus

Társszervezők:Társszervezők: Főtámogatónk:

Platina támogatónk:

Ezüst támogatónk: *





Tartalom
(a címre kattintva a megfelelô oldalra ugrik)

Meghívó 5

Fôtámogatónk
UNICAM Magyarország Kft. – Analitikai Mûszer Üzletág 8
UNICAM Magyarország Kft. – Képalkotás Üzletág 10

Platina fokozatú támogatónk
Kromat Mûszerforgalmazó Kft. 13

Ezüst fokozatú támogatónk
Waters Kft. 15

Program, előadók 17
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Meghívó

Szeretettel üdvözöljük a 2020. november 23–27. között megrendezésre kerülô Labor- és
Mûszertechnikai Expo-n, amely nem kevesebb, mint hét szakmai szervezet (MAE, MBKE,
METT, MAGE, HUNKOR, MAROVISZ, OAK) összefogásával valósult meg. A hazai laboratóriu-
mi eszközök, berendezések és mûszertechnika legszélesebb kínálatát felvonultató rendezvény
most a virtuális térben biztosít platformot a kiállító partnerek és a szakemberek találkozására.
Jelen, kihívásokkal és olykor nehézségekkel teli helyzetben a virtuális expo egyedülálló,
biztonságos és modern környezetet teremt a szakmai közönség számára, hogy felfedezze a
gyártók újdonságait, megnézhesse a számára legérdekesebb területek videoajánlóit, feleleve-
nítsen régi vagy teremtsen új kapcsolatokat.

Érezze magát jól, érezze magát otthon!
Varga Attila

ügyvezetô igazgató
Diamond Congress Kft.

Nyereményjáték

Játsszon és nyerjen értékes nyereményeink közül! Rendezvényünkön két játékkal is várjuk.
Törje a fejét, és töltse ki a kvízünket, vagy keresse az oldalunkon elrejtett QR kódokat és
gyûjtse össze azokat. A játékok részleteiért kérjük, látogassa meg a nyereményjáték menü-
pontot a rendezvény weblapján!

Nyeremények:

extreme

digital

50.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Támogató:

Olympus OMD Mark III MILC

fényképezőgép

Támogató:

Diamond Congress Kft.
Támogató:

Lenovo IdeaPad Flex 3 15IMLO5

15.6" FullHD laptop

INGYENES

RÉSZVÉTEL
INGYENES

RÉSZVÉTEL

Támogatók: a Társszervezőink

Ingyenes részvételi lehetőség egy,

a partnerszövetségeseink által

szervezett konferencián

Szervezô iroda:
Diamond Congress Kft.
1015 Budapest, Csalogány u. 28.
+36 1 2250 209
diamond@diamond-congress.hu
www.diamond-congress.com



KIEMELT TÁMOGATÓINK
PROGRAM



Kizárólagos képviselet:

UNICAM Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg utca 27.

Telefon: +36 1 221 5536 • Fax: +36 1 221 5543

E-mail: unicam@unicam.hu • Web: www.unicam.hu

A Raman képalkotás korábban specialisták működési területe volt. Mára 

azonban számos olyan alkalmazási területen is fontos eszközzé vált, ahol 

a felhasználók nem spektroszkópiai szakértők. A Thermo Scientific

DXR™xi képalkotó Raman mikroszkópokban alkalmazott új műszaki

és szoftveres képalkotó megoldások teljesen vizuálissá tették a készülékek

használatát, így a technika helyett elsősorban a kérdésekre és a kapott válaszok-

ra lehet fókuszálni.

Raman mikroszkópia
gyorsan, vizuálisan

… kompromisszumok nélkül.

DXR™xi Raman képalkotó 

mikroszkóp

Nagyteljesítményű, integrált 

Raman képalkotó rendszer

• thermoscientifi c.com/DXRxi

Thermo Scientifi c 

OMNIC™xi Raman 

képfeldolgozó szoftver

Teljesen vizuálisan kezelhető, 

gyors, Raman spektroszkópián 

alapuló képalkotás
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FÔTÁMOGATÓNK

UNICAM Magyarország Kft. – Analitikai Mûszer Üzletág
https://unicam.hu

1144 Budapest,
Kôszeg u. 27.

+36 30 826 1182
koreh@unicam.hu

A UNICAM Magyarország Kft. 1993 óta kínálja az analitikai mûszerek és képalkotó eszközök
széles választékát és az ezekhez kapcsolódó teljes körû szervizszolgáltatást. A cég, mint az
analitikaimûszer-piac egyik legjelentôsebb szereplôje, készülékeivel jelen van a hatósági
mérôhálózatokban, a víz-, környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági laboratóriumokban, az
ipari minôségellenôrzésben és termékfejlesztésben, valamint a kutatóhelyeken, gyógyszer-
gyárakban és az oktatásban is. Széles készülékválasztékunk révén képesek vagyunk laborató-
riumok szinte teljes nagymûszeres felszerelésére, a nagyfokú robusztusságot követelô rutin-
alkalmazásoktól a legmagasabb szintû kutatásokig.

A forgalmazott termékek

THERMO SCIENTIFIC:
• AA, ICP-OES, Q-ICP-MS, TQ-ICP-MS
• UV/látható spektrométerek
• Diszkrét fotometriás analizátorok
• FT-IR, FT-NIR és Raman-spektrométerek,

mikroszkópok
• GC, GC/MS, TQ-GC/MS
• HPLC, nano-HPLC
• Q-LC/MS, TQ-LC/MS
• Orbitrap LC/MS és GC/MS
• Ionkromatográfok
• Kromatográfiás oszlopok, fogyóanyagok
• SPE és ASE mintaelôkészítôk
• CHNSO elemanalizátorok
• Asztali NMR spektrométerek
• Hordozható ED-XRF és LIBS spektromé-

terek

TRACE ELEMENTAL INSTRUMENTS:
• TOC, TN, TS, TX, AOX meghatározók
• Égetéses ionkromatográfia (CIC)

PS ANALYTICAL:
• Atomfluoreszcenciás Hg, As, Se megha-

tározók

HUNTERLAB:
• Színmérô készülékek

CDS ANALYTICAL:
• Pirolizátor
• Gôztéranalízis
• Termikus deszorpció
• „Purge and Trap”

FMS:
• Dioxin és PCB mintaelôkészítés
• Automatizált folyadék extrakció
• Szilárdfázisú extrakció
• Automatikus bepárló rendszerek

MARKES INTERNATIONAL:
• Termikus deszorpció

PEAK SCIENTIFIC:
• Gázgenerátorok
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UNICAM Magyarország Kft. – Képalkotás Üzletág
https://unicam.hu

1144 Budapest,
Kôszeg u. 27.

+36 30 255 9644
kis.viktor@unicam.hu

A UNICAM Magyarország Kft. 1993 óta kínálja az analitikai mûszerek és képalkotó eszközök
széles választékát és a kapcsolódó teljes körû szervizszolgáltatást. A cég a képalkotó eszközök
piacának egyik legjelentôsebb szereplôje, jelen van a hatósági laboratóriumokban, kórházak-
ban, a víz- és élelmiszerbiztonsági laboratóriumokban, az ipari minôségellenôrzésben és
termékfejlesztésben, valamint a kutatóhelyeken, gyógyszergyárakban és az oktatásban is.

A szinte minden területet felölelô paletta olyan világmárkák termékeibôl áll össze, mint az
Olympus, a Hitachi, vagy a kutatók által jól ismert Abberior Instruments és Oxford Instru-
ments.

A forgalmazott termékek

OLYMPUS ÉLETTUDOMÁNYI
MIKROSZKÓPOK ÉS KÉPALKOTÁS:
• Rutin- és kutatómikroszkópok
• Konfokális lézerpásztázó rendszerek
• Metszet digitalizálás
• Mesterséges megtermékenyítés IVF-ICSI
• Lightsheet mikroszkóp
• Nagysebességû szuperfelbontású rend-

szerek
• Kamerák és szoftverek

ABBERIOR INSTRUMENTS:
• Élettudományi szuperfelbontású optikai

mikroszkóprendszerek
• STED

OLYMPUS IPARI MIKROSZKÓPOK ÉS
ANYAGVIZSGÁLATI RENDSZEREK:
• Opto-digitális mikroszkópok
• Tisztaságvizsgáló rendszerek
• Ipari endoszkópok
• Ultrahangos falvastagságmérôk
• Ultrahangos és örvényáramos hibake-

resôk

IX CAMERAS:
• Nagysebességû videokamerák

APPLIED SPECTRAL IMAGING (ASI):
• Citogenetikai és patológiai rendszerek
• Digitális kariotipizálás
• FISH, CISH

HITACHI:
• SEM és TEM elektronmikroszkópok és

mintaelôkészítôk

OXFORD INSTRUMENTS/
ASYLUM RESEARCH:
• EDX detektorok
• Atomerô-mikroszkópok és kiegészítôk

SAFEMATIC:
• Elektronmikroszkópos vákuumgôzölôk

MICRO TO NANO:
• Elektronmikroszkópos kiegészítôk, fogyó-

anyagok



M a g y a r o r s z á g K f t .
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PLATINA FOKOZATÚ TÁMOGATÓNK

Kromat Mûszerforgalmazó Kft. www.kromat.hu
1112 Budapest, Péterhegyi út 98.

+36 1 248 2110
Fax: +36 1 319 8547

info@kromat.hu
szerviz: +36 1 248 2111

szerviz: service@kromat.hu

A Kromat Mûszerforgalmazó Kft., mint az Agilent Technologies és számos, a szakterülethez
kapcsolódó cég hivatalos magyarországi képviselôje, kiváló minôségû kémiai analitikai,
molekuláris biológiai, patológiai, laboratóriumi, valamint vákuumtechnológia területeken
alkalmazott készülékeket, termékeket forgalmaz, és biztosítja ezek magas színvonalú támo-
gatását a vevôszolgálat, a szerviz és a szolgáltató laboratórium területén.

Magyarországon a kémiai analitikai készülékek (gáz- és folyadékkromatográfok, kapillár-
elektroforézis, tömegspektrométerek, detektorok, ICP-MS berendezések és tartozékok)
értékesítésével váltunk a piac meghatározó szereplôjévé az elmúlt években. Portfoliónk
2003-tól kutatási és diagnosztikai célokra használt Life Sciences készülékekkel bôvült, 2014
óta pedig egyedüli disztribútorként értékesítjük a Dako Company által gyártott kimagasló
minôségû, a patológiai diagnosztikában alkalmazott termékeket. 2015-ben az Agilent vá-
kuumszivattyú-termékeinek hivatalos kereskedelmi képviseletévé váltunk, és hoztuk létre
önálló vákuumüzletágunkat. Portfoliónk 2016-ban bôvült a labormûszer-üzletággal, amely
divízió laboratóriumi eszközök és mûszerek értékesítésével foglalkozik. 2019-ben indult
útjára FEPtest szolgáltató laborunk Székesfehérváron, ahol élelmiszer, környezetvédelmi és
gyógyszeripari vizsgálatokat végeznek. Szerviztevékenységünk keretében, 21 fô szervizmér-
nök és 6 fô adminisztrációs munkatárs segítségével gondoskodunk az értékesített készülékek
üzembehelyezésérôl, valamint garanciális idô alatti és utáni szerviztámogatásáról.



FEPTEST SZOLGÁLTATÓ LABORATÓRIUM
Food – Enviromental – Pharma

p 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
@ info@feptest.com
w www.feptest.com

t
f

A KROMAT
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EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓNK

Waters Kft. www.waters.com
1031 Budapest,

Záhony u. 7.
+36 30 488 2723

attila_gali@waters.com

A Waters Kft. A Waters Corporation magyarországi leányvállalata, amely az anyacég teljes
termék- és szolgáltatáspalettájának hivatalos és kizárólagos forgalmazója.
A Waters Kft. fô tevékenységi köre a laboratóriumi mûszerek, folyadékkromatográfok, tö-
megspektrométerek és az ezekhez kapcsolódó szoftverek és fogyóeszközök forgalmazása,
valamint ezen termékek telepítése, szervizelése, kvalifikálása, felhasználói betanítása és
applikációs támogatása.

A WATERS Co. magyarországi képviselete 1994-ben kromatográfiás készülékek és kiegé-
szítô termékek, elsôsorban oszlopok kereskedelmére, forgalmazására és mérnöki szolgáltatá-
sok (oktatás, képzés, szerviz) elvégzésére alakult. Tekintettel arra, hogy minden eladott
készülék után tíz éven keresztül kötelesek vagyunk szerviztámogatást biztosítani, ezért tevé-
kenységünk kiemelkedô része a mûszerfelhasználóknak nyújtott szervizszolgáltatás.

A WATERS Kft. jelenleg tevékenységét a Graphisoft Parkban található irodájában végzi. Itt
található a csaknem ötven millió forint értékû raktárkészlet is. A központi raktárak Írország-
ban és Hollandiában találhatók.

Cégünk kiegészítésképpen jól képzett szakemberek segítségével gyors és hatékony megol-
dást keres, illetve ajánl partnereinknek a felmerülô kromatográfiás, tömegspektrometriás és
kapcsolódó informatikai problémák megoldásához.
UPLC analitikai és nano: ACQUITY UPLC, UPLC H-Class PLUS, UPLC I-Class PLUS, UPLC

M-Class, PATROL, APC
UHPLC: Acquity Arc, Acquity Arc Bio
HPLC Analitikai: Breeze2, Alliance, Arc HPLC, Dissolution, GPC
HPLC Preparatív: AutoPurification, FractionLynx, SFC
UPC2: ACQUITY UPC2
LC/MS: SQD2, QDa
LC/MS/MS: XEVO TQD, XEVO TQ Cronos XEVO TQ-S micro, XEVO TQ-XS MS
HR/MS: XEVO G2-XS Tof, RDa, BioAccord
HR/MS/MS: XEVO G2-XS Q-Tof MS, VION, Synapt G2-XS HDMS
GC/MS/MS: XEVO TQ-GC
MALDI MS: Synapt G2-XS MALDI, Synapt G2-XS HDMS MALDI
Szoftverek: Empower 3.5, Breeze 2, MassLynx 4.2, NuGenesis SDMS 9.0, Progenezis QI,

UNIFI, Symphony
HPLC oszlopok, SPE: PREMIER, XSelect, XBridge, SunFire, Atlantis, Cortecs, YMC, Oazis,

DisQuE
Szerviz-karbantartás: Kvalifikálás, Oktatás, Applikációk



Modernize your LC systems. 
Buy a Waters™ Arc™ HPLC System 
and benefit from an extended 3 Years 
FlexCHOICE™: mySystem Coverage!*

The precision to handle your most stringent assay requirements

Seamless method transfer – without changing your method conditions

HPLC system with highest ruggedness, reliability, and reproducibility:
— High Sensitivity Optical Detectors 
— Negligible Carryover
— Quaternary Solvent Management 
— Gradient SmartStart™ 
— Auto•Blend™ Plus technology 

Seamless implementation with Analytical 
Professional Services support 

Holistic Separation Solution for Routine 
Analysis and Quality Control: 60+ years 
of HPLC experience, built into one system

[ SPECIAL OFFER ]

Improve performance and ensure confidence – 
without changing your method

Waters, Arc, FlexCHOICE, Auto•Blend, SmartStart, and The Science of What’s Possible are trademarks 
of Waters Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners.
©2020 Waters Corporation. Produced in the U.S.A.  September 2020  LM-PDF

*Only available for FlexCHOICE: mySystem Coverage when purchased with an Arc HPLC System.
Special offer extends 3 years of service and support coverage, including one performance maintenance visit, for the price of 2 years.
Qualification services and additional Performance Maintenance visits can be added at the point of sale at standard pricing.
Special offer not available on existing service coverage or for other coverage levels.
Offer valid in the following countries only: France, Spain, Italy, Portugal, United Kingdom, Ireland, Sweden, Denmark, Finland, Benelux, Germany,    
Switzerland, Austria, Poland, Hungary, Czech Republic, USA, Canada, Puerto Rico, Mexico, and Brazil. 
Certain restrictions may apply. Not applicable for purchases made through dealers and distributors.

Offer valid until 15th December 2020.
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PROGRAM

Hétfô, november 23.

Megnyitó
Varga Attila
ügyvezetô igazgató
Diamond Congress Kft.

Kedd, november 24.

10:00 – 10:30
A Világ, és ami mögötte van
– elektronmikroszkópos megoldások kezdôknek
és haladóknak
dr. Kis Viktor
UNICAM Magyarország Kft.

11:00 – 11:45
Generációváltás: A Thermo Scientific legújabb
Orbitrap Exploris nagyfelbontású, nagy tömegpontosságú
tömegspektrométer családjának bemutatása
dr. Kóréh Orsolya
UNICAM Magyarország Kft.

Szerda, november 25.

10:00 – 11:30
Waters 2020: Fejlesztések és új termékek
Gali Attila
Waters Kft.

Péntek, november 27.

16:00 – 16:30
Zárszó, díjkiosztó
Varga Attila
ügyvezetô igazgató
Diamond Congress Kft.
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Donau Lab Kft 
www.donaulab.com 

+36 1 319 1718 



KIÁLLÍTÓINK
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ABL&E-JASCO Magyarország Kft. www.ablelab.com
1116 Budapest,

Fehérvári út 132–144.
+36 1 209 3538

ablehun@ablelab.com

Az ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1994-es megalapítása óta analitikai készülékek forgal-
mazásával és az ezen mûszerekhez kapcsolódó szerviztevékenységgel és szakmai segítség-
nyújtással foglalkozik. Termékkínálatunk folyamatos megújításával igyekszünk megfelelni
felhasználóink növekvô igényeinek, minôségirányítási rendszerünk MSZ EN ISO 9001:2015
szabvány szerint tanúsított.

Forgalmazott készülékeink

Spektroszkópia:
• UV-VIS, VIS, UV-VIS-NIR spektrofotométerek (JASCO és Metertech)
• Spektrofluoriméterek (JASCO)
• FT/IR spektrométerek és mikroszkópok (JASCO)
• ATR, DR, gáz- és folyadékcellák (JASCO, PIKE, Specac)
• Raman-spektrométerek (JASCO)
• Polariméterek, CD spektrométerek (JASCO)
• Küvetták (Starna)
• Spektroszkópiai referenciaanyagok (Starna)
• Lángfotométerek (Sherwood)

Kromatográfia:
• HPLC modulok és rendszerek (JASCO)
• SFE/SFC rendszer (JASCO)
• Preparatív és FLASH-kromatográfiás rendszerek (JASCO és Biotage)
• HPLC oszlopok (Teknokroma)
• Elektrokémiai detektor (Antec)
• IVD diagnosztikai kitek (Chromsystems)

Gyógyszervizsgálat:
• Manuális és automata kioldódásvizsgálók (Teledyne Hanson)
• Diffúzióscella-rendszerek (Teledyne Hanson)
• Szétesésvizsgálók (DISI)
• Kioldódásvizsgálati tartozékok (QLA)
• Edénymosó kioldódásvizsgálóhoz (Uniflex)
• Asztali tablettaprés (Gamlen)

Preparatív és biokémiai készülékek:
• Mintabepárlók (Biotage)
• SPE automaták (Biotage)
• Mikrohullámú szintetizátorok (Biotage)
• Peptidszintetizálók (Biotage)
• Ultrahangos feltárók (Sonics)
• SPR készülékek (Reichert)
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Anton Paar Hungary Kft. www.anton-paar.com
1096 Budapest,

Telepy u. 24.
+36 1 701 3791

adrienn.palinkas@anton-paar.com

Az Anton Paar nagy pontosságú laboratóriumi és folyamatmûszerek fejlesztésével, gyártásá-
val és forgalmazásával foglalkozik. A piacon egyedülálló módon mûszereinkre 3 év garanciát
vállalunk.
A következô termékek kapcsán segíthetünk Önnek:
• Laboratóriumi sûrûség- és koncentrációmérôk
• Folyamatmûszerek in-line sûrûség- és koncentrációméréshez
• Refraktométerek és polariméterek
• Automata mintaváltók
• Viszkoziméterek és reométerek
• Lobbanáspontmérôk, penetrométerek, oxidációs stabilitás mérôk
• Általános petrolkémiai vizsgálati mûszerek
• Mikrohullámú feltárók és mikrohullámú szintézisreaktorok
• Részecskeméret-elemzés és zétapotenciál-meghatározás
• Kisszögû röntgenszórás vizsgálati módszer (SAXS)
• Nano felületi tulajdonságokat elemzô mûszerek, 3D képalkotás (AFM – atomerô-mik-

roszkóp)
• Felületi mechanikus tulajdonságok mérésére szolgáló mûszerek (keménység- és karcvizs-

gálat, kopás- és rétegvastagság-mérés)
• Raman-spektrométerek
• Adszorpciós analizátorok, szilárd sûrûségmérôk, porométerek és poroziméterek
• NIR alkoholmérô és FTIR boranalizátor

B&T Service Kft. www.bandtservice.hu
1142 Budapest,

Dorozsmai u. 211–213. 4/451.
+36 30 458 5480

attila.tamasi@bandtservice.hu

Cégünk, a B&T Service Kft. több, mint 15 éves vákuumtechnikai tapasztalattal rendelkezô,
családias hangulatban mûködô mikrovállalkozás, amely rugalmasan és gyorsan elégíti ki
ügyfelei igényeit.

Szakmai múltunk az ipartól a kutatás-fejlesztésen át a gasztronómiáig terjedô, szerteága-
zó, egyedi problémákat megoldó tevékenységeinknek köszönhetô.

Laboratóriumi mûszerek kiszolgálásánál a vákuumtechnikai komponensekben va-
gyunk jelen termékekkel és szolgáltatásokkal:
• Vákuumszivattyúk forgalmazása, cseréje, javítása, karbantartása
• Vákuummérô fejek forgalmazása, cseréje, javítása, kalibrálása
• Vákuumtechnikai komponensek, csôelemek, idomok, csatlakozók, egyedi termékek
• Tartalék alkatrészek, olajköd-leválasztó szûrôk, vákuumszivattyú-olaj, olajvisszavezetô

rendszerek
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Szervizszolgáltatásaink közé tartozik még:
• Helyszíni kiépítés, visszaszerelés, üzembe helyezés
• Helyszíni állapotfelmérés
• A javítás idejére csereszivattyút biztosítunk
• Vákuumszivattyú bérbeadás, felújított szivattyú forgalmazás garanciával
Vákuumtechnikai kérdés esetén kérem, forduljon hozzánk bizalommal!

Tamási Attila
ügyvezetô

Donau Lab Kft. https://donaulab.hu
1116 Budapest,

Fehérvári út 120.
+36 1 319 1718

office-hu@donaulab.com

A Donau Lab Kft. több évtizedes gyakorlattal rendelkezik laboratóriumi, kisüzemi és ipari
berendezések forgalmazásában. Kiváló minôségû, világszínvonalú gyártóktól származó
készülékeket szállítunk a gyógyszeripar, vegyipar, élelmiszeripar, olajipar, kutatás-fejlesztés és
oktatás területére.

Kiegészítô szolgáltatásaink: vásárlást megelôzô konzultáció, egyedi kivitelezési terv készí-
tése, helyszíni üzembe helyezés és betanítás, készülékek kalibrálása és minôsítése, karbantar-
tás és szerviz, felújítás, áttelepítés.

Termékeink: reaktorok, reaktorvezérlés, szûrôszárítók, áramlásos reaktorok, desztillálók,
rektifikálók, filmbepárlók, extraktorok, ipari centrifugák, centrifugális keverôk, izolátorok,
mikronizálók, folyadéktermosztátok, élelmiszeripari pumpák, rotációs bepárlók, olvadáspont-
mérôk, preparatív kromatográfok, Kjeldahl nitrogénmérôk, zsírtartalom-meghatározók, NIR
spektrométerek, vékonyréteg kromatográfiás rendszerek, titrátorok, kioldódásvizsgálók,
borvizsgáló berendezések, polariméterek, refraktométerek, bioreaktorok, autoklávok, liofilizá-
lók, lamináris fülkék, inkubátorok, ultramélyhûtôk, pipettázó automaták, táptalajtöltôk,
izzítókemencék, szárítószekrények, diszpergálók, mérlegek, üveg laboreszközök

Képviselt cégek: ASTELL, BACHILLER, BOLA, BÜCHI Labortechnik, BÜCHI, CAMAG, CAT,
CHEMTRIX, ELECTROLAB, FPS, FROILABO, GIBERTINI, INOXPA, INTEGRA, JULABO, KEM,
KINEMATICA, m2p-labs, PILODIST, PRECISA, SCHMIDT+HAENSCH, SCHMIZO, RIERA
NADEU, SOLARIS, SYSTAG, THALETEC, THINKY

Equtechnik Kft. http://equtechnik.com
1024 Budapest,

Szilágyi Erzsébet fasor 3.
+36 20 343 1811

info@equtechnik.com

Az Equtechnik Kft. célja ügyfelei részére a legmodernebb, legegyszerûbb és legköltséghatéko-
nyabb gáz- és folyadékáramlási megoldások nyújtása. Kollégáink több évtizedes szakmai hátte-
re, valamint beszállító partnereink magas szintû piacvezetô termékei a garancia arra, hogy tô-
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lünk a legmegfelelôbb mûszaki tartalmú megoldást kapják vevôink a mérés/szabályozástechnikai
problémák megoldására. Széles termékválasztékunkból a legmegfelelôbb mûszerek kiajánlása
mellett vevôink által specifikált fél- és teljesen automata mérô, szabályozó, adagoló rendszerek
megépítésére is vállalkozunk (palacktöltés, szivárgásteszterek, automata gázadagolás stb.).

Partnereink
• A Bronkhorst BV, amely hosszú évek óta piacvezetô a világon gáz- és folyadéktömegáram-sza-

bályzók és Coriolis-szabályzók területén. Gyors szállítás és magas minôség jellemzi termékeit.
• A Kytola CO, amely mûanyag és fémcsöves rotamétereivel az egyszerû gáz- és folyadék-

mérési területen piacvezetô Európában.
Várjuk ajánlatkéréseit az info@equtechnik.com e-mail címen vagy az equtechnik.com honla-
punkon keresztül.

Flextra-Lab Kft. www.bruker.hu
Analitikai mûszerek forgalmazása és szervize 1195 Budapest,

Jókai u. 26/c
+36 1 282 7800

flextra@bruker.hu

A Flextra-Lab Mûszerjavító és Kereskedelmi Kft. 1991-es alapítása óta a Bruker Corporation
termékeinek hivatalos magyarországi képviselete. A Flextra-Lab Kft. képviseleti tevékenysége
felöleli a nagyfelbontású NMR, TD-NMR, MRI, micro-CT, FT-IR, FT-NIR, FT- és diszperzív
Raman-spektrométereket, FT- és Raman-mikroszkópokat, MALDI-TOF, Q-TOF, LC-MS, FT-
MS, LC-triple quad, GC-triple quad tömegspektrométereket, Maldi Biotyper és Toxtyper
rendszereket, valamint a CBRNE detektálástermékeit. A közel 30 éves fennállásunk óta min-
dig stabilan és szakmailag magas színvonalon igyekeztük kiszolgálni ügyfeleinket, akik között
gyógyszergyárak, vegyipari, élelmiszeripari, mezôgazdasági és egyéb feldolgozó ipari cégek
találhatók. A forgalmazott készülékek mellett együttmûködô partnereinkkel komplett labora-
tóriumok megtervezésére és felszerelésére is vállalkozunk a bútoroktól, elszívófülkéktôl a
speciális igényeket kielégítô mûszerekig, laboreszközökig.

A Bruker Corporation több mint 60 éves fennállása óta jelenleg a világ több mint 90
országában van jelen és közel 7000 alkalmazott igyekszik garantálni, hogy a lehetô leggyor-
sabban az ügyfelek rendelkezésre álljunk.

GyártásTrend Technológiai Magazin www.gyartastrend.hu
1037 Budapest,

Montevideo u. 3/b.
+36 1 430 4586

balazs.emese@pphmedia.hu

GyártásTrend Magazin Magyarország vezetô mûszaki-technológiai szaklapja, amely a Profes-
sional Publishing Hungary Kft. gondozásában jelenik meg. Kiadónk piacvezetô pozícióval
rendelkezik a mûszaki-technológiai, az orvosi, média/marketing, az élelmiszer-kereskedelmi
és gasztronómiai, valamint az idegenforgalmi lapkiadásban.
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A GyártásTrend ipartechnológiai magazin a magyarországi iparvállalatok mérnökeit, dön-
téselôkészítô szakembereit, a kutatás-fejlesztés területén mûködô szakértôket, a mûszaki felsô-
oktatás oktatóit és hallgatóit, valamint a mûszaki-technológiai újdonságok iránt érdeklôdô
szakembereket elsô kézbôl tájékoztatja a legfrissebb hazai és nemzetközi technológiai fejleszté-
sekrôl. Hónapról hónapra iparági háttérelemzéseivel, konkrét vállalati esettanulmányok ismerte-
tésével segít eligazodni az egyes ágazatok mûszaki-technológiai lehetôségeiben, a nemzetközi
iparági trendek várható hazai beruházási, gazdasági és technikai következményeiben.

A GyártásTrend technológiai magazin célkitûzése és szerkesztési alapelve, hogy objektíven
és hitelesen írjon az egyes iparágak helyzetét meghatározó eseményekrôl, azok hatásairól.

Munkánk során igyekszünk olyan szakembereknek teret adni írásainkban, akik meghatáro-
zó személyiségei szakmájuknak, és értô elemzôi az egyes iparágakban végbemenô technoló-
giai-gazdasági folyamatoknak.

Image-Science Kft. https://imagescience.hu
2094 Nagykovácsi,

Greszl F. u. 27.
+36 30 225 7704

patricia.varju@imagescience.hu

Az Image-Science Kft. alapítójaként célom egy olyan mikroszkóp-portfolió létrehozása, ahol
mindenki megtalálja a kutatásai, vizsgálatai számára leginkább megfelelô mikroszkópot, az
egészen egyszerûtôl a legbonyolultabb típusig. Az élettudományi kutatásokhoz kifejlesztett
mikroszkópok mellett kínálatunkban egyre nagyobb szerepet kapnak az anyagtudományi
mikroszkópok és kiegészítôik. A minôség mellett fontos szempont a legújabb technológiai
irányzatok képviselete is, lehetôséget biztosítva a spin-off vállalkozásoknak is.

Innotéka magazin https://www.innoteka.hu

. .

1034 Budapest,
Bécsi út 126–128.
+36 30 902 8931

budai@innoteka.hu

Az Innotéka magazin a tudomány, az innováció és a zöldkörnyezet iránt érdeklôdôknek,
valamint az e területeken tevékenykedôknek nyújt átfogó információkat. Tematikájában nagy
hangsúlyt helyez a tudományos sikerek, az innovációs eredmények megismertetésére. Az
európai uniós pályázatok révén megvalósuló projektek fontos eleme a disszemináció, a
projektek bemutatása lehetôvé teszi a tapasztalatok minél szélesebb körû megosztását.

Az évi 11 alkalommal a magazint országosan célzottan, több ezren kapják a magyarorszá-
gi tudomány, innováció, zöldkörnyezet területén tevékenykedô vállalkozások vezetôi; az
akadémiai, ma ELK Hálózat és egyetemi kutatóintézetek, -mûhelyek vezetôi, kutatói; a felsô-
oktatási intézmények vezetôi, a karok, tanszékek; országos, egyetemi és megyei könyvtárak;
a minisztériumok és államtitkárságok, állami hivatalok; kamarák, szövetségek, egyesületek.

A nyomtatott lapszámok tartalma valós idôben megtalálható honlapunkon, a korábbiak
pedig archívumunkban.
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Labornite Kft. http://www.labornite.hu
4033 Debrecen,

Szondi u. 12.
+36 20 546 6451, T/F: +36 52 445 755

info@labornite.hu

BioLogic tudományos mérômûszerek – megoldások az Ön mérési problémáira
A BioLogic a jelenlegi technológia által elvégezhetô legpontosabb csúcskategóriás

mûszereket és méréseket biztosítja felhasználóinak, amelyeket fejlett, felhasználóbarát
szoftverek mûködtetnek. Ezek a mûszerek segítenek a tudósoknak és az ipari szakemberek-
nek olyan különféle területeken, mint az elektrokémia, korrózió, elektrokatalízis, élettudo-
mány, anyagtudomány, biofizika, gyors kinetika (stopped-flow), CD spektroszkópia, foto-
szintézis (www.biologic.net).

Mûszerink között megtalálja potenciosztátok teljes skáláját, pásztázó elektrokémiai mik-
roszkópokat (SECM) in-situ mérésekre különbözô felületeken, oldatokban, igazi felhasználói
közegben, többcsatornás korróziós tesztállomásokat, stopped-flow rendszereket, spektrofo-
tométereket, CD-mikroplate readert és még nagyon sok más eszközt és kiegészítôt.

Kérdéseivel bátran keressen minket: info@labornite.hu vagy telefonon +36 20 546 6451
(Kovács István).

Loba Kft. – MINDEN EGY KÉZBÔL https://lobakft.hu
1117 Budapest,

Budafoki út 187–189.
+36 1 785 2686

t.gaspar@lobakft.hu

LABORATÓRIUMI MÛSZER – FOGYÓESZKÖZ – VEGYSZER – TERVEZÉS – SZERVIZ

Küldetésünk a laboratóriumok teljes körû felszerelése és eszközökkel való zökkenômentes
ellátása, hogy szolgáltatásainkkal biztosítsuk a zavartalan munkát az Ön laborjában.

A LOBA Kft. egy független magyar vállalkozás, amelyben több mint tíz év tapasztalatát
gyûjtöttük össze teljes körû laboratóriumi berendezés és felszerelés, valamint a hozzá kap-
csolódó szolgáltatások területén. A céget gyógyszergyárak, laboratóriumok és intézmények
eszköz-, és szervizellátásában szerzett jelentôs tapasztalat után alapítottuk.

Ezzel a szakmai háttérrel biztosítjuk Önnek a laborjában felmerülô bármely probléma
szakszerû megoldását: legyen az egy új készülék kiválasztása, meghibásodott mûszerének
javítása, vagy akár új laborjának berendezése a padlótól a plafonig.

Alkalmazkodunk igényeihez, két dologban nem kötünk soha kompromisszumot: csak a
legjobb, legmegbízhatóbb beszállítók termékeit kínáljuk ügyfeleinknek, és elvárás kollégáink-
tól, hogy bármely versenytársunknál gyorsabban reagáljanak a felmerülô kérdésekre.

Ha Ön is szeretne mindent a lehetô legegyszerûbben, leghatékonyabban egy kézbôl
megoldani, akkor velünk partnerére talál.

Gáspár Tamás
ügyvezetô
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Magyar Biokémiai Egyesület http://www.mbkegy.hu
1117 Budapest,

Magyar tudósok körútja 2.
+36 1 38 26 713

mbke@ttk.mta.hu

Az egyesület célja a magyar biokémikusok és a molekuláris biológusok, biotechnológusok
munkájának támogatása társadalmi úton – a biokémiai tudomány és mûvelôdés hazai fejlô-
désének elômozdításáért.
A cél az egyesület három fô feladatául:
• a biokémiai kutatás színvonalának emelését,
• a biokémia oktatásának korszerûsítését és
• a biokémia alkalmazásának elômozdítását határozza meg.

Az egyesület mûködése
• Hazai és nemzetközi részvételû tudományos elôadásokat, ankétokat, szimpóziumokat,

konferenciákat, kongresszusokat, továbbképzô tanfolyamokat, valamint szakmai bemuta-
tókat szervez és rendez.

• Az egyesületi élet és a biokémiai tudomány hazai és nemzetközi eseményeirôl idôszaki
kiadványban tájékoztatja a társaságot és fórumot nyújt közérdekû kérdések megvitatására.

• Kutatás-fejlesztési programokat javasol, véleményez és részt vesz – szakértôi közremûkö-
déssel, felkérésre – az ezekkel összefüggô pályázatok értékelésében.

• Pályázatokat hirdet meg és jutalmazza a gyôzteseket a biokémia mûvelésében és/vagy
oktatásában elért kiváló eredményért, továbbá véleményezi a más szervek által elôterjesz-
tett javaslatokat.

• Kapcsolatokat teremt a hazai és nemzetközi tudományos egyesületekkel és azok szövetsé-
gével, amelyek a biokémiai és határterületi tudományok területén mûködnek.

Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) https://mett.hu
PTE Kémia Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
+36 30 894 0316, +36 30 894 0317

Fax: +36 72 501 518
info@mett.hu

A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) 1996. június 24-én alakult meg. A Társaság
alapvetô célkitûzése, hogy az elválasztástudomány különbözô területein, az analitikai alkal-
mazás mellett a preparatív és ipari termelésre alkalmazott elválasztási módszerek (kromato-
gráfia, elektroforézis, extrakció, centrifugálás, ioncsere, membránszûrés, minta elôkészítés
stb.) fejlesztésének és együttes alkalmazásának eredményeit is figyelemmel kísérje. A Társa-
ság célja, hogy az elválasztástudomány fejlesztését elôsegítse, tagjainak tudományos isme-
retei bôvüljenek, munkájukat és eredményeiket elismerje és elismertesse, valamint hozzájá-
ruljon a szakmai színvonal emeléséhez.

A Társaság programjában hangsúlyozottan szerepel a Magyar Tudományos Akadémia
Elválasztástudományi Munkabizottságával, az MKE Analitikai Szakosztályával, a Magyar
Biokémiai Egyesület Bioanalitikai Szakosztályával, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társa-
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ság Gyógyszeranalitikai Szakosztályával és a Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társasággal
való szoros együttmûködés, adott témákban közös rendezvények szervezése.

A Magyar Elválasztástudományi Társaság 1996-ban 13 taggal alakult meg. Jelenleg a
tagok száma már meghaladja a 600 fôt. A Társaság elnökének Dr. Nyiredy Szabolcsot,
örökös tiszteletbeli elnökének Dr. Szepesy Lászlót választotta. Nyiredy Szabolcs halála után
2006-ban Dr. Klebovich Imre vette át az elnöki tisztet. A METT vezetôsége 2008 novemberé-
ben Dr. Felinger Attilát választotta a Társaság elnökévé a 2009–2012. ciklusidôre. A vezetô-
ség a 2013–2016, majd a 2017–2020. ciklusra ismét Dr. Felinger Attilát választotta elnöknek.

Magyar Genetikusok Egyesülete https://www.magenegy.hu
6726 Szeged,

Temesvári krt. 62.
+36 30 870 7241

+36 62 599 657
info@magenegy.hu

Az Egyesület története
A Magyar Genetikai Szövetség megalapításának gondolata 1985-ben merült fel az MTA

Genetikai Bizottságában. Az elgondolást 1987-ben követte tett, amikor Budapesten, az I.
Magyar Genetikai Kongresszuson megalakult a Magyar Genetikusok Szövetsége (MGSZ). Az
MGSZ, az akkori gyakorlatot követve az MTESZ tagja lett, ahhoz közvetlen elnöki bizottság-
ként kapcsolódott. Az I. Magyar Genetikai Kongresszuson a nagyválasztmány megválasztotta
az MGSZ elnökségét.

Az MGSZ a fenti formában 1991-ig funkcionált. Az elnökségi tagok csaknem mindegyike
tagja volt az MTA Genetikai Bizottságának, amely hatékonyan képviselte a genetikai kutatá-
sokkal kapcsolatos érdekeket. A Magyar Genetikai Szövetséget a Magyar Genetikusok egye-
sülete jogelôdjének tekinti. Az az igény, hogy a Magyar Genetikusok Egyesülete önálló tag-
sággal alakuljon meg a II. Magyar Genetikai Kongresszuson fogalmazódott meg Szegeden,
1991 augusztusában. A Kongresszus résztvevôi megválasztották az elnökséget, és megbízták
a Magyar Genetikusok Egyesületének megalakításával. Az elnökség ülést tartott az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Genetikai Tanszékén 1992. június 12-én és elfogadta a Magyar
Genetikusok Egyesületének Alapszabályát. Titkos szavazással elnöknek megválasztotta Szabó
Gábort, fôtitkárnak Szabad Jánost, majd titkárnak kooptálta Szidonya Jánost. Az Elnökségi
Ülés megbízta Szabó Gábort, Szabad Jánost és Szidonya Jánost a Magyar Genetikusok Egye-
sületének (MAGE) hivatalos bejelentésével.

Az egyesület célja
• hogy elômozdítsa a genetika tudományának fejlôdését, valamint segítse tagjainak szak-

mai, tudományos fejlôdését. Képviselje és védje a tagok érdekeit és teret biztosítson
közéleti aktivitásuknak.

• Megismertesse a genetika és határterületeinek tudományos eredményeit, terjessze azokat
és elômozdítsa gyakorlati hasznosításukat.

Az egyesület tevékenysége
• Hazai és nemzetközi részvétellel tudományos konferenciákat, vitaüléseket, továbbképzô

tanfolyamokat szervez.
• Szakmai tanácsadást, szakértôi tevékenységet végez.
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• Tevékenyen közremûködik a genetika és határterületei ismereteinek terjesztésében.
• A fiatal (30 év alatti) genetikusok szakmai, tudományos elôrehaladását pályázatokkal,

ösztöndíjakkal, kitüntetésekkel segíti és ösztönzi, tudományos tevékenységük eredményei-
nek bemutatására lehetôséget biztosít.

• Kutatási-fejlesztési programokat javasol, véleményez és szakértô közremûködésével felké-
résre részt vesz az ezekkel kapcsolatos pályázatok értékelésében.

Magyar Korróziós Szövetség (HUNKOR) http://www.hunkor.hu
Batta Tudományos Technológiai Park,

2440 Százhalombatta, Iparos u. 11.
Postacím: 2441 Pf. 86. Százhalombatta

+36 70 361 0118
kapcsolat@hunkor.hu

A Magyar Korróziós Szövetség (HUNKOR) 1992. január 6-án alakult meg azzal a céllal, hogy
a különbözô szervezetekben (GTE, MKE, VEKOR stb.) eddig egymástól függetlenül tevékeny-
kedô korróziós szakembereket egy szervezetbe tömörítse.

A Fôvárosi Bíróság 4125 szám alatt vette nyilvántartásba, és 1998. január 1. óta közhasz-
nú szervezetként mûködik.

A megalakult szövetség legfontosabb célja összefogni a korrózióvédelem különbözô
területein dolgozó szakembereket, tájékoztatni ôket a korróziós élet eseményeirôl és segíteni
munkájukat.

A HUNKOR tagjai elsôsorban a korrózióvédelmi ipar és az ipari korrózióvédelem területén
tevékenykednek. Tapasztalatuk elsôsorban a festés, a galvanizálás, egyéb bevonási technoló-
giák, illetve a vegyipar, a gyógyszeripar, az olajipar és az építôipar korrózióvédelmére és a
hozzájuk kapcsolódó területekre terjed ki.

Ennek megfelelôen a HUNKOR célkitûzései a következôkben foglalhatók össze:
• objektív szakvélemények kialakítása az országos irányító szervezetek (IKIM, KTM, OM-K+F

helyettes Államtitkárság, MTA) részére, felkérésére tanulmányok készítése
• a versenyképes minôség kialakításához szükséges vizsgálati helyek akkreditálásának véle-

ményezése, illetve azok létesítésének elôsegítése
• az információáramlás elôsegítése
• szakmai érdekvédelem
• rendszeres szakmai elôadások és továbbképzések, valamint kiállítások megszervezése
• a szakmai kulturális örökség megóvása
• a fogyasztóvédelem érvényesítése
• a mûemlékek korrózió elleni védelme
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Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség www.marovisz.hu

*

1191 Budapest,
Üllôi út 206.

+36 1 278 0632
fax: +36 1 278 0633

marovisz@marovisz.hu
A Szövetség célja

A Szövetség létrehozatalának célja az, hogy tagjai szakmai és érdekképviseleti tevékenysé-
gét összefogja a következô területeken:
• érdekegyeztetés, érdekvédelem
• szakmai információs tevékenység
• szakmai közremûködés szabványosításban
• szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, a szakmai kultúra javítása
• a vizsgálószemélyzet képzésének és tanúsításának magasabb szakmai színvonala érdeké-

ben kifejtett tevékenység
• szakmai képviselet nemzetközi szakmai szervezetekben.

A Szövetség, a fenti céljai elérése érdekében
• összegyûjti és összehangolja tagjai véleményét, a tagságot érintô szakmai és egyéb kérdé-

sekben
• közvetíti a tagság megfogalmazott és összehangolt véleményét a döntéshozóknak
• dolgozik az anyagvizsgálók kedvezôbb szakmai, jogi és gazdasági környezetének, jogi szabá-

lyozásának megteremtése, valamint a speciális szakmai igények érvényre juttatása érdekében
• segítséget nyújt a tagoknál folyó szakmai munka fejlesztéséhez a nemzetközi tapasztala-

tok, az új eredmények elterjesztésében, átvételében
• jártassági vizsgálatokat szervez,
• személytanúsítási tevékenységet folytat
• kiadja az Anyagvizsgálók Lapja folyóiratot
• szakmai konferenciákat, bemutatókat és tanfolyamokat szervez, írott szakanyagokat ad ki
• a szakmai tevékenység elismerésére díjat alapít és adományoz
• képviseli a roncsolásmentes anyagvizsgálók érdekeit a hazai és külföldi társszerveze-

teknél.

Microtrade 2002 Kft. http://microtrade.hu
Több, mint disztribútor 1149 Budapest,

Mogyoródi út 32.
+36 30 012 1781

info@microtrade.hu

2003-ban indult cégünk 2020-ra Magyarország egyik piacvezetô cégévé vált az új, inno-
vatív, integrált laborautomatizációs megoldások kidolgozásában és megvalósításában, vala-
mint az egyedi biobanki mintatárolási megoldások területén.

Tudás és tapasztalat
Célunk, tapasztalatunkkal és termékeinkkel a hazai sejt- és molekuláris biológia robba-

násszerû fejlôdésének elôsegítése. Hitvallásunk szerint saját sikerünk mértéke partnereink
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sikerein keresztül mérhetô, ezért megrendelôinkkel olyan üzleti viszonyt alakítunk ki,
amelyben nem csak eladjuk termékeinket, hanem megértjük és segítjük ôket céljaik eléré-
sében.

Keressük az új technológiai megoldásokat, törekszünk a jövôbeni trendek minél elôbbi
felismerésére, hogy mindig izgalmas és innovatív termékekkel segítsük az ipar és a tudomány
szoros együttmûködését. Kihívásnak tekintjük a kutatók ötleteinek megvalósítását, és elköte-
lezetten támogatjuk a fiatal kutatógenerációt.

Mindig a hosszú távú növekedést tartjuk szem elôtt, célunk a folyamatos termékfejlesztés.
Olyan cégek képviseletét vállaltuk és vállaljuk fel, amelyek a világ vezetô cégei közé tartoz-
nak a saját területükön, és hozzánk hasonlóan nagy energiákat mozgósítanak az innováció
érdekében.

Miele Kft. | Miele Professional www.miele-professional.hu
1022 Budapest,

Alsó Törökvész út 2.
+36 20 852 5248, Fax: +36 1 880 6403

geza.hajdu@miele.com

A legjobb minôségre törekszünk. Mindig jobban – ez a szlogen vezérel minket. Termékeinket
30.000 üzemórás használatra teszteljük, ezzel pedig egyedülállók vagyunk a piacon. Legyen
szó akár elemzésre kész tisztaságú laborüvegekrôl, vagy szállóvendégek számára naponta
frissen mosott ágynemûkrôl és törölközôkrôl, jelmondatunk több mint 115 éve motivál
minket arra, hogy megrendelôinknek a legkedvezôbb megoldást fejlesszük ki, így segítve
hozzá ôket ahhoz, hogy ügyfeleiknek a legjobb eredménnyel szolgálhassanak.

Megoldásrendszerek ipari laboratóriumok számára az analitikai tisztaságú
laborüvegekért

A Miele Professional négy évtized óta hoz létre innovációs mérföldköveket a laboratóriumi
üvegek hatékony és biztonságos gépi elôkészítése terén. A nagyobb mennyiségû laboratóriu-
mi üveg centralizált és decentralizált elôkészítésénél a tisztító és fertôtlenítô automaták
jelentôs elônnyel járnak: nagyobb a tisztítás teljesítménye, nagyobb az eljárás biztonsága és
gazdaságosabb a mûködés.

Tisztító és fertôtlenítô automatákkal, speciális elôkészítési eljárásokkal és optimalizált
tartozékokkal a Miele Professional átfogó megoldásrendszereket kínál a különféle laborüve-
gek elemzéshez szükséges tisztaságának biztosítására. A megoldásrendszerek még a jelentôs
szerves, szervetlen és fizikai kémiai, biológiai, mikrobiológiai, kórházi laboratóriumokban,
gyógyszeriparban, élelmiszeriparban, valamint kozmetikaiparban történô igénybevétel
mellett is reprodukálható eredményt tesznek lehetôvé. A laborüvegek és szerszámok tisztítá-
sánál kizárólag a gépi elôkészítést lehet szabványosítani, validálni és automatikusan doku-
mentálni. Mivel a tisztító és fertôtlenítô automaták a folyamat egésze alatt zárt állapotban
vannak, ez minimálisra csökkenti a labor személyzetére leselkedô veszélyeket, így a gépi
elôkészítéssel maximális személyi védelmet biztosíthatunk. A standard megoldásokon túl, a
Miele Professional szakemberei együttmûködnek Önnel egyedi igényeinek és felhasználási
módjainak megfelelô megoldások kidolgozásában.
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MM Mûszaki Magazin https://muszaki-magazin.hu
Gál Tamás, lapigazgató

+36 20 396 7942
gal.tamas@muszaki-magazin.hu

Az MM Mûszaki Magazin a német MM MaschinenMarkt magyar kiadványaként már 30 éve
a magyarországi iparvállalatok és a mûszaki élet elismert és meghatározó szaklapja.

Kiadványunk hónapról hónapra beszámol a hazai és nemzetközi technológiai fejlesztések-
rôl és mûszaki újdonságokról. Tematikája szinte valamennyi termelési és innovációs ágazatot
átfogja.

A kiadvány saját címlista alapján a Magyar Posta által kerül terjesztésre az iparban dol-
gozó mûszaki szakemberek és vállalatok részére.

A nyomtatott magazinunk melletti online felületeink: a www.muszaki-magazin.hu webol-
dalunk és heti hírlevelünk (www.muszaki-magazin.hu/hirlevel).

Szakmai kommunikációs csatornát biztosítunk az iparvállalatok számára, hogy elérjék
egymást, potenciális ügyfeleiket az aktuális szakmai információkkal, termék- és szolgáltatás-
újdonságokkal, cégbemutatókkal, interjúkkal és esettanulmányokkal.

Ostorházi Bevonattechnika Kft. www.bevonattechnika.hu
2440 Százhalombatta,

Iparos u. 13.
+ 36 23 521 100

kft@bevonattechnika.hu

Az Ostorházi Kft. legfontosabb törekvése, hogy piaci partnereit, üzletfeleit, megrendelôit az
európai normáknak megfelelôen jó minôségben, azok legnagyobb megelégedésére szolgálja
ki. Igényes szakmai tevékenységgel, lelkiismeretes, korrekt szakemberek, korszerû technoló-
giák alkalmazásával és folyamatos továbbképzéssel biztosítjuk, hogy munkánk mindenkor
megfeleljen a magas piaci elvárásoknak. Felelôsséggel tartozunk dolgozóinkért, azok család-
jaiért és azokért a társadalmi közegekért, ahol élünk és dolgozunk. Bármely tevékenységünk
végzése során a legmesszebb menôkig szem elôtt tartjuk az ember és a természeti környeze-
tünk védelmét, s aktív lépéseket teszünk annak megóvása érdekében.

Az Ostorházi Kft. Magyarország vezetô és a legmodernebb technológiák alkalmazását
illetôen meghatározó bevonattechnikai vállalattá kíván válni, és európai szinten is az élvonal-
ba akar tartozni. Mindezt annak érdekében kívánja elérni, hogy építôköve legyen a magyar
ipar fellendülésének és jó hírének a világban.

Képzett, lelkiismeretes és tudatosan dolgozó szakemberekkel, korszerû technológiák
alkalmazásával mindenkor megfelelni a piac magas minôségi elvárásainak. Kötelezettséget
vállal az Ostorházi Bevonattechnika Kft. arra, hogy jelen minôség- és környezeti politikával
összhangban határozott célokat és elôirányzatokat tûz ki maga elé, és azok megvalósítását
következetesen végigviszi.
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Per-Form Hungária Kft. http://per-form.hu
1142 Budapest,

Ungvár u. 43.
+36 1 251 1116

perform@per-form.hu

A Per-Form Hungária Kft. (www.per-form.hu) 2001 áprilisában alakult, fô tevékenységi köre
analitikai és élettudományi alkalmazási körben, illetve élelmiszeriparban használt mûszerek
forgalmazása és szervizelése, illetve az ehhez kapcsolódó oktatási tevékenység.

A vállalkozás a PerkinElmer Life and Analytical divízió termékeinek hivatalos magyaror-
szági disztribútora. A PerkinElmer termékpalettája rendkívül széles, szinte felöleli a teljes
mûszeres analitikai kémiát (atom- és molekulaspektroszkópia, per-formográfia, termikus
analízis). A cég biológiai divíziója is több részbôl áll: plate olvasók (abszorbancia és fluoresz-
cens) robotika, radiometria, különféle képalkotó eljárások. A másik képviselt cég a Sciex,
amely a folyadékper-formográfia-tömegspektrometria területén vívott ki magának elôkelô
pozíciót. A harmadik vállalat, amelynek a cég a magyar disztribútora a svéd székhelyû Per-
ten. E vállalat fô tevékenységi területe az élelmiszeripari készülékek gyártása és forgalmazása
(közeli infravörös spektroszkópia, reológia).

Ranyák Üvegtechnika Kft. www.ranyakuveg.hu
1095 Budapest,

Tompa utca 15/B
+36 1 216 2808, +36 30 724 9040

info@ranyakuveg.hu

A céget 1967-ben Ranyák György üvegtechnikus mester alapította, Budapesten a Ferencvá-
ros szívében, azóta családi kézmûves manufaktúraként mûködik és apáról fiúra száll. A cég
nagy szakmai múltra tekint vissza, fôleg a labortechnika terén. Számos nagyvállatnak va-
gyunk beszállítói a hazai és külföldi piacokon egyaránt, de természetesen magánszemélyek
megrendeléseinek is eleget teszünk. Elismert szakembereink szinte minden elképzelést képe-
sek megvalósítani. Termékeink precíz kidolgozása, megrendelôink pontos kiszolgálása, és
folyamatos technikai fejlesztéseink azok a tényezôk, amelyek a változó gazdasági helyzet
ellenére is biztosítják vezetô szerepünket.

Élen a labortechnikában
Labortechnikai üvegtermékeink fontos eszközei a tudományos laboroknak, ahol elvárás a

legmagasabb minôség. Az üveg olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel még a
legújabb mûanyagok sem veszik fel a versenyt. Teljesen átlátszó, sterilizálható, vákuuminteg-
ritás jellemzi, és nem utolsó sorban, nem gyúlékony. Tágulási jellemzôi egyéb anyagokhoz
igazíthatók. Az általunk használt boroszilikát alacsony tágulási koefficienssel rendelkezik, és
így kitûnôen ellenáll a hô- és kémiai behatásoknak.

Termékeinket PYREX, SIMAX hôálló üvegekbôl készítjük, amelyek magas hômérsékleten
alakíthatóak és egészségügyi tisztasággal bírnak, továbbá feszültségmentesek, ezért fokozot-
tan ellenállnak a mechanikai igénybevételnek. Német gyártmányú HERBERT-ARNOLD üveg-
technikai égôfejekkel állítjuk elô a szükséges magas hôfokú gázkeveréket, amelyhez saját
iparioxigén-fejlesztô berendezésünk biztosít nagy tisztaságú oxigént.
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Simkon Kft. https://www.simkon.hu
1163 Budapest,
Színjátszó u. 30.
+36 1 403 4420
info@simkon.hu

A Simkon Kft. a Shimadzu magyarországi forgalmazójaként 1990-ben kezdte meg mûködé-
sét. Az elmúlt 30 évben tapasztalható folyamatos fejlôdés következtében mára a piac egyik
kulcsszereplôjévé váltunk. Cégünk filozófiája, hogy a felhasználó a számára legjobb és legha-
tékonyabb szolgáltatást kapja, így kiemelt figyelmet fordítunk nem csupán a készülékek
eladására, de a szervizelésre és a felhasználók támogatására is. Nálunk a kapcsolat nem ér
véget a készülék eladásával. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kidolgozott betanítási
folyamat és felhasználóink folyamatos látogatása biztosítja, hogy a Shimadzu készülékekre
fordított beruházás a lehetô legrövidebb idô alatt térüljön meg, és készülékeink kihasznált-
sága maximális legyen.

A Simkon Kft. kizárólag Shimadzu és CLAIND termékek forgalmazásával és szervizelésével
foglalkozik. Üzletkötôink és szervizmérnökeink folyamatos képzéseken vesznek részt. Az
analitikai mûszerek, hasonlóan a többi mûszaki berendezéshez és géphez, akkor mûködnek
a leghatékonyabban, ha rendszeresen gondoskodunk a karbantartásukról. Az értékesítésen és
a szervizelésen kívül így foglalkozunk az eladott készülékek karbantartásával és verifikálásával
is. Lehetôséget biztosítunk ügyfeleinknek szakmai konzultációra a módszerfejlesztés és az
optimalizálás területén is.

TechMonitor www.techmonitor.hu
AZ IPAR MÉDIÁJA Techmonitor Publishing Hungary Kft.

2143 Kistarcsa,
Huszka Mihály utca 5.

+36 30 385 0277
editor@techmonitor.hu

A TechMonitor a hazai iparban dolgozó szakemberek és a hazai mûszaki élet széles körben
ismert szakfolyóirata. A hazai ipari médiában egyedülálló tematikus felosztás szinte vala-
mennyi termelési és innovációs területet lefed. A TechMonitor négy fô tematikus rovatcso-
portja (A piac, A téma, A tudás és A szakember) a magyar és a nemzetközi ipari és technoló-
giai trendekrôl, újdonságokról tájékoztatja az olvasókat. A tematikus felosztás a vállalkozások
technológiai és kereskedelmi információinak célzott elhelyezését is segíti.
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UNIFORD-R.M Kft. http://www.uniford.hu
1161 Budapest,

Szent Imre u. 42.
+36 1 402 0162

sandor.rozsa@uniford.hu

Mottónk: Az Ön elégedettsége, a mi büszkeségünk.
Bízunk abban, hogy régi és új ügyfeleink, partnereink a jövôben is maximálisan elége-

dettek lesznek áruinkkal és szolgáltatásainkkal. Bízunk abban, hogy egymást segítve, támo-
gatva közösen haladunk és fejlôdünk nem csak magunk, de az ország javát, gyarapodását
szolgálva.

Ehhez kívánunk sok sikert!
Rózsa Sándor

ügyvezetô




