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Компанія  
ТОВ «Лаб-Сервіс» – 
провідний український 
постачальник 
лабораторного,  
медичного обладнання  
та витратних матерiалiв

ТОВ «Лаб-Сервіс» є провідним українським поста-
чальником лабораторного та медичного облад-
нання і витратних матеріалів відомих світових 

брендів.
Компанія пропонує сучасні та доступні комплекснi 

рiшення для вирішення практично будь-якого 
завдання в таких сегментах, як медицина, лабора-
торні дослідження, фармакологія, ветеринарія, хімія, 
біологія тощо.

«Лаб-Сервіс» успішно працює на українському ринку 
з 2016 р. За цей час компанія досягла значних резуль-
татів і вже широко відома в Україні як потужний і надій-
ний партнер, що має великі можливості, надає найкра-
щі умови та якісний сервіс.

«Лаб-Сервіс» ставить перед собою амбітні цілі: спри-
яти покращанню якості та підвищенню професійності 
лабораторної галузі України, впровадженню сучасних 
технологій у медицині, фармакології, сільському госпо-
дарстві, промисловому виробництві.

На сьогодні компанія постачає лабраторне, медич-
не обладнання і витратні матеріали на такі відомі 
об’єкти, як АТ «Фармак», ТОВ «Фармацевтичний завод 
«БІОФАРМА», Корпорація «Юрія-Фарм», мережа ме-
дичних лабораторій CSD, КП «Дніпропетровська об-
ласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», КП «Кри-
ворізька інфекційна лікарня № 1», список яких постій-
но розширюється.

КЛЮЧОВІ	ПЕРЕВАГИ	СПІВРОБІТНИЦТВА		
З	«ЛАБ-СЕРВІС»:
1.		Ми орієнтовані на довготривале комплексне спів-

робітництво: застосовуємо індивідуальний підхід для 
задоволення потреб кожного клієнта, пропонуємо 
найкращі комерційні та організаційні умови.

2.		Якість будь-якої продукції від «Лаб-Сервіс» є стабіль-
но високою.

3.		Для швидкої реакції на потреби клієнтів «Лаб-
Сервіс» має великий склад обладнання, витратних 
матеріалів, запасних частин та агрегатів, а також 
власний спеціалізований транспорт.

4.		Компанія імпортує навіть рідкісні та непоширені по-
зиції.
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5.		Ми приділяємо велику увагу гарантійному та після-
гарантійному обслуговуванню. Наша сервісна служ-
ба є однією з кращих в Україні.
«Лаб-Сервіс» надає широкий спектр послуг: 

продаж обладнання, його гарантійне та після- 
гарантійне обслуговування, забезпечення ори-
гінальними запасними частинами та витратними 
матеріалами.

КОМПАНІЯ	ПРОПОНУЄ:
•  Системи підготовки та очищення води Adrona.
•  Мембранні технології, засоби для промислової та 

лабораторної фільтрації mdi.
•  Обладнання для гістологічних лабораторій та сек-

ційних залів, реагенти, скельця, ємності для 
транспортування біопсії Bio-Optica.

•  Лабораторні дозатори та інше обладнання	IKA.
•  Кріогенне обладнання MVE	(Сhart).
•  Біотехнології та послуги, які просувають та при-

скорюють розробку та виробництво терапевтич-
них засобів Cytiva	(GE	Healthcare).

•  Пластикові вироби для лабораторій та медичних 
закладів Ratiolab.

•  Обладнання для проведення клініко-діагностич-
них та мікробіологічних досліджень ERBA	
Mannheim.

•  Системи фільтрації, комплектуючі до систем 
кріозберігання LEISTUNG. 

Контактна iнформацiя:

ТОВ	«ЛАБ-СЕРВІС»
Україна, 02002, м. Київ, а/с 138,  
просп. Броварський, 5-И 
Тел.: (044) 355-17-51, 
 338-75-51 
Е-mail: secretary@lab-service.ua
www.lab-service.ua


