
 

 

Комерційна пропозиція 

№ Назва Фасування 

1 Азотна кислота, ч (Україна) 13,5 кг 

2 Соляна кислота, хч (Україна) 6 кг 

3 Сірчана кислота, хч (Україна) 17,5 кг 

4 Сода кальцинована (Польща) 25 кг 

5 Хлорне вапно (Болгарія) 20 кг 

6 Калій сорбіновокислий (гранули), харч (Китай) 25 кг 

7 Ізоаміловий спирт, марка А (Китай) 4,1 кг 

8 Молочна кислота 80 % (Китай) 25 кг 

9 Ортофосфорна кислота, харч 85 % (Китай) 35 кг 

10 Калій азотнокислий (селітра) (Україна) 50 кг 

11 Натрій бензойнокислий (бензоат),харч (Китай) 25 кг 

12 Натрій лимоннокислий (цитрат) 3-зам., 2-вод., харч (Китай) 25 кг 

13 Аскорбінова кислота, фарм (Китай) 25 кг 

14 Кальцій хлористий (хлорид) б/в, харч (Китай) 25 кг 

15 Пропіленгліколь-1,2, фарм (Німеччина) 215 кг 

16 Кальцій вуглекислий (карбонат), ч (Китай) 25 кг 

17 Сорбінова кислота, харч (Китай) 25 кг 

18 Лимонна кислота, харч (Китай) 25 кг 

19 Оцтова  кислота, крижана, хч (Польща) 10 кг 

20 Камідь ксантана (Китай) 25 кг 

21 Аміак водний 25 % (Україна) 20 л 

22 Натрій гіпохлорит, марка А (Україна) 25,4 кг 

23 Пероксид водню 35 % медичний (Польща) 23 кг 

24 Жавель Клейд (Франція) 1 кг 

25 Гліцерин, фарм (Німеччина) 25,2 кг 

26 Сіль кам`яна (Україна) 50 кг / 1000 кг 



Середовища поживні, агари 

27 Агар Ендо (Україна) 0,25 кг 

28 Агар поживний сухий (Україна) 0,25 кг 

29 Пептон ферментативний (Китай) 1 кг 

30 Середовище Гіса (з глюкозою, лактозою, манітом тощо) (Україна) 0,25 кг 

31 Мастоприм 0,1кг 

Лабораторний посуд 

32 Дозатор ручний для піпеток 2-10 мл шт 

33 Кювета для КФК 10 мм шт 

34 Пробірка П-2 16-150 шт 

35 Скло покривне, скло предметне  упак. 50, 100 шт 

36 Індикатори стерилізації ІС 132 (20 хв) упак.1000 шт 

37 Чашка Петрі (100 мм) шт 

38 Бутирометри для молока 0-6 % шт 

39 Колби (плоскодонні, круглодонні,конічні) в асортименті шт 

40 Склянки мірні в асортименті шт 

41 Бутлі (темне та світле скло) для хімреактивів різного об`єму шт 

42 Гігрометри ВІТ-1, ВІТ-2 шт 

43 Піпетка молочна 10,77 мл шт 

44 Ареометр АМТ 1015-1040 для молока шт 

45 Дозатор 1 мл (ізоаміловий спирт) шт 

46 Дозатор 10 мл (сірчана кислота) шт 

47 Термометр ТС-7-4 (молочний 0 + 100
0 

С ) шт 

Різне 

48 Молокомір МР-1 (10 л) нерж. шт 

49 Мутовка для фляг шт 

50 Мутовка для цистерн шт 

51 Фартух поліетиленовий (білий,  блакитний) упак. 100 шт 

52 Шапочка “Шарлотка” поліетиленова упак. 100 шт 

53 Фільтрувальний папір (52x60) 5 кг/10 кг/80 кг 

54 Вага TBE-0.21  (0,001 г, 3 кл.) шт 

55 Вага аналітична AS-220/C (0,0001 г, 2 кл.) шт 

56 Аквадистилятор ДЕ-5 (5 л/год) шт 

57 Мікроскоп MIСROmed XS-2610 (монокуляр, освітлювач, 40х-1500х) шт 

58 Апарат сушильний АПС-1 (прилад Чижова ПЧМЦ), атестація шт 

59 Аналізатор якості молока Екомілк шт 

60 Центрифуга Орбіта шт 

61 Деззасоби в асортименті шт 

 



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 лабораторного обладнання, а саме: бані водяні, ваги, дистилятори, дозатори, 

колбонагрівачі, опромінювані та лампи бактерицидні, печі муфельні та шафи сушильні, рН-метри, 

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 постачання товару в будь-яке місто України перевізниками: САТ, Автолюкс, 

Євро-Експрес, Делівері, Міст Експрес, Нічний 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 наншому сайті товар Ви зможете замовити за телефонами: 244-37-90, 244-37-99, 

244-37-00, (050) 138-50-61, (067) 675-25-81, інтернет поштою або безпосердньо 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 79034,  м. Львів,  а/с 4158 

e-mail: so@systopt.com.ua Тел./факс: (032) 244-37-00, 244-37-90, 244-37-99 
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