SOLUÇÕES QUALIFICADAS PARA LABORATÓRIOS.

Laborglas

Laborglas Indústria e Comércio de Vidrarias para Laboratório LTDA.
É uma empresa brasileira com atuação no mercado de vidrarias,
acessórios e instrumentos para laboratórios, sediada na cidade
de São Paulo/SP.

Produção
Além dos produtos em linha a Laborglas
desenvolve e fabrica peças sob projeto.

LABORGLAS.COM.BR

Linha do tempo

CONHEÇA NOSSA HISTÓRIA, NOSSA EVOLUÇÃO.
Importação de tubos de vidro borosilicato
da marca Duran®. Tornando-se a primeira
empresa brasileira credenciada para ser
distribuidora de Vidrarias Schott com
exclusividade para o Brasil.

Fundada por Amadeu Marinho de Souza
(professor e instrutor de vidraria).

1974

1990

Aquisição e investimento por
Walter Pinheiro Teixeira e
Francisco Carlos Boccuzzi.
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1994

Reconhecimento pelo INMETRO como
competentes para executar determinados
tipos de calibração em instrumentos de
medição de volumes líquidos.

1996

Implantou seu Laboratório de
Calibração para Certificação de volume
e massa específica dentro das Normas
ISO, DIN e ASTM.

2005

2015

Busca por um diferencial competitivo
- Suprimentos para microbiologia da marca Biologix;
- Equipamentos laboratoriais – LGI.

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Metrologia
Com objetivo de facilitar o uso e o emprego dos seus
produtos e serviços por clientes e usuários, a Laborglas
implantou em 2005 seu Laboratório de Metrologia,
acreditado junto ao CGCRE - INMETRO sob número 311,
disponibilizando assim, diretamente, o Certificado RBC (Rede
Brasileira de Calibração) dos aparelhos nas Grandezas de
Volume e Massa Específica.
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Nosso Laboratório passa por periódicas avaliações de
profissionais do INMETRO, além de auditorias internas para
manter sempre o escopo de serviços alinhado aos padrões
estipulados. Todos os serviços realizados recebem Certificado
de Calibração contendo todos requisitos estabelecidos na
ABNT NBR ISO /IEC 17025:2005.

LABORATÓRIO DE METROLOGIA

Tecnologia
Desenvolvemos importante papel no cenário da Metrologia, através do
nosso laboratório equipado com instrumentos de última geração e
técnicos altamente especializados e qualificados para garantir o
máximo de eficiência e confiabilidade na calibração de instrumentos.

Calibração
Balão Volumétrico, Buretas (graduadas, automáticas), Picnômetros de
Vidro, Pipetas (volumétricas, graduadas), Provetas, Entre Outras
Vidrarias.
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Linha de produtos
As linhas de produtos fabricadas, distribuídas e certificadas
pela Laborglas, compreendem os recipientes Beakers, frascos
Erlenmeyer, frascos de fundo chato com boca larga e estreita,
além de vidraria volumétrica e graduada como pipetas,
buretas, frascos medidores e provetas, entre outros.

Acessórios
Com objetivo de ampliar a oferta de produtos, a Laborglas
lança em 2015 a linha de Acessórios para auxiliar e melhorar
o desempenho das atividades desenvolvidas no laboratório.
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LABORGLAS - DURAN GROUP / SCHOTT

Schott e a Laborglas trabalham em parceria, há mais de
quinze anos, para atender com eficiência às necessidades do
mercado vidreiro. Além do Brasil, somente a Coréia fornece
artigos de vidro para laboratórios, com exclusividade, para
todo o país. Isto demonstra a importância da consolidação de
um mercado vidreiro no Brasil, através de uma parceria que
tem como principal motivo de seus esforços os seus clientes.
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LABORGLAS - LGI SCIENTIFIC

A LGi e a Laborglas trazem soluções na linha de
Equipamentos para Laboratório, oferecendo aparelhos com a
máxima eficiência em resultados, aliando designer moderno
e tecnologia de ponta. Nossa parceria é embasada na
qualidade e confiança desde 2015, quando a Laborglas
observou um mercado promissor em sua estratégia de
solidificar a pluralidade dos produtos oferecidos.
Com isso, disponibilizamos a melhor relação custo e benefício
do mercado.
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LABORGLAS - BIOLOGIX

A Biologix e a Laborglas trazem soluções na linha de
suprimentos para Microbiologia, contribuindo com a rotina
dos laboratórios e fortalecendo os produtos oferecidos ao
mercado.
Seguimos os requisitos necessários para o aperfeiçoamento
em nossa linha de produtos e cientificamente embasada para
garantir a maior confiabilidade em seus resultados.
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Eventos
A Laborglas investe, continuamente, na institucionalização de sua marca,
na capacitação tecnológica da fábrica, na formação de seus profissionais
e na democratização e difusão do conhecimento. Este conjunto de
empreendimentos são materializados na frequente participação na
ANALÍTICA, o mais prestigiado evento do setor e nas palestras de
conteúdo técnico que oferece nos auditórios da EXPOLABOR, da
OXITENO e em vários outros ambientes ligados ao setor como
Universidades e Empresas que se utilizam dos produtos Laborglas.
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Rua Coronel Albino Bairão, 203 – Belenzinho
Cep: 03054-020 - São Paulo-SP - Brasil
Fone/Fax 11 2790-4222
laborglas@laborglas.com.br
www.laborglas.com.br

