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Excelência: esse é o nosso compromisso !

Segundo o dicionário:

ex.ce.lên.cia sf (lat excellentia) 

1 Qualidade de excelente.

2 Superioridade de qualidade.

Por excelência: excelentemente, no mais alto grau.

É com esse compromisso que em 2014 nasce a Chromastore Comércio e Importação Ltda., uma
empresa de importação e comércio de equipamentos e insumos de laboratório, que traz em seu DNA a
experiência adquirida pela primeira empresa do grupo, a Chromaservice Serviços Analíticos Ltda., que já
vem aplicando a excelência desde 2008 na prestação de serviços para diversos segmentos da Indústria.

Buscando inovar e trazer novas marcas de qualidade ao mercado brasileiro, queremos surpreender
nossos clientes com produtos e serviços que superem todas as expectativas, e onde qualidade não seja
um diferencial, mas sim a nossa marca registrada.

Para nossos fornecedores e funcionários, buscamos um sistema de gestão onde o indivíduo seja
respeitado como tal, e os méritos sejam reconhecidos em cada detalhe.

Com um time de funcionários e parceiros que sabem onde querem chegar, vamos surpreender até o
cliente mais exigente sempre com muito trabalho, humildade e acima de tudo EXCELÊNCIA !
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NOSSOS PRODUTOS DE EXCELÊNCIA
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Filtros de seringa

Membranas filtrantes

Vials, tampas e septos 

Cubetas 
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A Sciencix foi fundada por Steve e Linda Harris em
1985 com o nome de CTS. A expectativa de Steve
era atender à instrumentação de HPLC, e tendo anos
de experiência trabalhando para Waters como
engenheiro de serviço, ele queria fornecer aos
laboratórios uma fonte alternativa para manutenção
e reparo com itens de alta qualidade.

Pouco depois de iniciar o negócio, Steve começou a
terceirizar peças de reposição e descobriu um
mercado receptivo para uma alternativa aos
produtos originais do fabricante de equipamentos
(OEM). Por muitos anos o negócio de peças de
reposição foi um bom complemento para a área de
serviço da empresa.

Em 2003, depois de gradualmente encerrar a área
de serviço da empresa, a CTS dedicou seus esforços
em desenvolver produtos de excepcional qualidade
para as peças de reposição de hplc. O foco da CTS
passou a ser uma alternativa principal aos OEM's
para peças de reparo dos HPLC´s, e o objetivo era
claro: fornecer produtos de reposição CTS
comparáveis aos OEM correspondentes.
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Quando se trata de projetar e fabricar soluções
robóticas, não há empresa mais dedicada e
experiente na indústria científica do que a HTA.

Eles oferecem uma extensa linha de analisadores
front-ends analisador e estações de trabalho de
preparação de amostras projetadas
especificamente para adequar aplicações em
química analítica, ciências da vida e laboratórios
clínicos. Isso inclui até cromatografia gasosa,
cromatografia líquida, espectroscopias de ICP e
AA e espectroscopia molecular.

Em 1991 tudo começou no setor de GC e GC/MS,
onde passaram a fornecer a mais ampla gama
de modelos de amostradores disponíveis no
mercado, incluindo todas as técnicas de injeção
populares como líquido, headspace e SPME.
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A marca de produtos b.safe é nova no mercado e traz
soluções de segurança de alta qualidade para HPLC.
Você já deve conhecer muitos dos nossos produtos auto-
desenvolvidos e de alta qualidade. Nós da BOHLENDER
construímos e produzimos material de laboratório em
fluoroplásticos de alto desempenho sob a marca BOLA há
mais de 60 anos e realizamos quase todos os requisitos
personalizados como um parceiro confiável.

Isto agora é o mesmo para cromatografia líquida de alta
pressão. Desenvolvemos e produzimos soluções de
segurança para o HPLC, como Tampas de Extração, Filtros
de Exaustão e Acessórios para fornecedores conhecidos
na Europa há mais de 10 anos. .

Fiéis ao nosso compromisso de oferecer o melhor
desempenho para o seu laboratório, chegou a hora do

próximo passo: Com b.safe, apresentamos soluções de
segurança HPLC sofisticadas e confiáveis com todos os
benefícios diretamente do fabricante a partir de agora.
Aplicação segura, fácil manuseio e especialmente
processos econômicos

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=pt&a=b.safe
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A IonBenchTM é fabricante de bancadas móveis para
instrumentos científicos, e especialmente criadas para
Espectrômetros de Massas e HPLC.

Os produtos IonBenchTM são projetados para facilitar o
uso do seu LC/GC/MS no dia-a-dia, fornecendo um
número significativo de recursos que torna a sua
condição de trabalho mais confortável e segura.

O ambiente fica mais silencioso com a integração de
um gabinete de redução de ruído nas bancadas para
MS, incluindo a refrigeração da bomba, baseada na
tecnologia de ventiladores silenciosos e com um
alarme de temperatura para evitar o
superaquecimento do sistema.

As bombas de vácuo ficam armazenadas em um rack
patenteado absorvedor de vibração.

Maior ergonomia e segurança nos laboratórios, é isso
que é conseguido com o uso de uma bancada
desenvolvida especificamente para a sua aplicação.
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A MLE Dresden é uma empresa voltada para o

desenvolvimento e fabricação de equipamentos de

análise por injeção em fluxo (FIA).

Os analisadores são desenvolvidos para análises de rotina

de água, efluentes, extratos de amostras industriais e da

agricultura, e são baseados no princípio da injeção em

fluxo onde um volume definido de amostra é transferido de

maneira precisa e exata para um fluxo carreador.

São usados métodos de determinação padronizados, que

atendem à DIN e à EN ISO na maioria dos casos.

A análise por injeção em fluxo permite a implementação

simples de processos integrados de pré tratamento das

amostras, aumento da sensibilidade, enriquecimento, e

muito mais.

Processos como reações em fase sólida, extração líquido-

líquido, transferência de gás através de membranas, tudo

isso pode ser usado nos sistemas FIA.

O uso efetivo dos sistemas da MLE, mesmo com baixa

demanda de amostras, vai permitir uma ótima

customização das metodologias do laboratório.
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O ruído no laboratório é uma coisa perturbadora,

cansativa, irritante e estressante.

Os danos provocados à nossa audição pelos ruídos

excessivos são cumulativos mas, mesmo assim, muitas

pessoas nem percebem a presença de um som

ambiente em níveis prejudiciais à saúde.

Um equipamento barulhento emite em torno de 75 dB.

O isolamento acústico dos equipamentos do seu

laboratório pode ser melhorado em 80 %, mesmo que

você esteja usando diariamente: bombas de vácuo,

chillers, banhos de ultrassom, compressores, geradores

de nitrogênio, moinhos de bola, etc.

O objetivo da MS Noise™ é reduzir o ruído para um nível

aceitável, seguro e confortável para as pessoas que

trabalham em torno de equipamentos tradicionalmente

barulhentos.

Os gabinetes da MS Noise™ reduzem o ruído do seu

equipamento de 15 dB a 20 dB. Isso resulta na

significativa redução de 80 % na percepção do ruído.
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A Optimize Technologies dedica-se a fornecer os

produtos para HPLC, UHPLC e LC/MS da mais alta

qualidade disponível.

Combinamos design inovador e desempenho

superior para criar produtos que são soluções

diretas, mas elegantes, para problemas diários no

laboratório.

Estamos constantemente desenvolvendo novos

produtos e expandindo as ofertas existentes.

A Optimize congratula-se com a oportunidade de

fornecer soluções personalizadas de design e

engenharia, prometemos trazer produtos

inovadores que oferecem desempenho

incomparável, qualidade e facilidade de uso,

todos apoiados com o serviço ao cliente mais

responsivo e eficaz do setor.
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Como o maior fabricante e fornecedor de
nebulizadores de alta precisão e artigos científicos de
vidro, a MEINHARD® sempre foi o parceiro ideal
escolhido por muitos fabricantes de instrumentos de
espectroscopia de plasma para fornecer os seus
consumíveis.

Os clientes da MEINHARD® exigem os mais altos níveis
de projeto, fabricação, entrega e serviço e
MEINHARD® se orgulha de vir cumprindo esses
requisitos críticos por mais de quarenta anos.

Desde aplicações que requerem alta sensibilidade
até as de altas taxas de transferência, a MEINHARD®
pode fornecer produtos para todas as necessidades
de ICP e ICPMS.

Os acessórios da MEINHARD® para os sistemas de
introdução de amostras são utilizados em todas as

aplicações: ambiental, clínica, alimentos, água,
geoquímica, semicondutores, e muitos mais.
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A linha de bicos de Bunsen elétricos e
eletrônicos da WLD-TEC representa um
passo à frente em queimadores para
laboratório.

Com projetos totalmente novos, os
queimadores da WLD-TEC oferecem
segurança máxima e são adequados
para todas as aplicações relacionadas
com chama no seu laboratório.

A operação é completamente segura.
Dependendo do modelo podem ser
operados pelo botão de controle, pelo
sensor de IR ou pelo pedal.

Podem ser usados com gás natural
encanado, cilindros de propano/butano
ou cartuchos de gás.

Além disso a WLD-TEC fabrica os
esterilizadores por infravermelho para
alças de platina.
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A Welch Materials é uma empresa que desenvolve e

fabrica materiais de consumo de cromatografia,

incluindo colunas hplc analíticas e preparatórias,

colunas de extração de Fase Sólida (SPE), colunas GC

e produtos de purificação de proteínas. A Welch

Materials foi fundada em 2003 em Xangai, China,

estabeleceu operações na Welch Materials, Inc., em

West Haven, CT, USA e na India também. A força de

Welch está em nossa profunda experiência em

ciência de modificação da superfície de partículas.

Somos especialistas em química de ligação e

materiais inovadores para aplicações de

cromatografia. Utilizando e otimizando nossos recursos,

desenvolvemos muitos produtos inovadores, incluindo

cinco séries de colunas HPLC, incluindo Ultisil®,

Welchrom®, Xtimate®, Topsil® e Boltimate®,

comercializamos e suportamos esses produtos em

todo o mundo.
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Fundada em 2007, a Rocker Scientific Co., Ltd.

oferece uma variedade de soluções profissionais de

filtragem à vácuo para clientes de laboratório e

industriais nos campos de alimentos, água, testes de

microrganismos, laboratório de biologia molecular e

purificação.

A Rocker Scientific cumpre o sistema interno de

Pesquisa e Desenvolvimento, fabricação e

distribuição em conformidade com o sistema de

gerenciamento de qualidade ISO 9001-2015; a

maioria dos produtos são certificados ce/CSA/RoHS.

O suporte de filtro magnético MF foi premiado com o

Prêmio de Excelência de Taiwan 2019.

Através da dedicação a Pesquisa e

Desenvolvimento constante, a Rocker Scientific

recebeu inúmeras patentes em vários países e

estabeleceu com sucesso uma rede de vendas que

abrange mais de 70 países com mais de 10.000

laboratórios usando produtos Rocker e tornou-se a

marca líder mundial do sistema de filtragem a vácuo

de laboratório pelo nosso compromisso com a

inovação contínua para fornecer aos clientes

soluções seguras, eficientes e ecológicas.
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Jenco é uma fabricante de medidor de qualidade de
água que em 1973 lançou o primeiro medidor de pH
portátil digital do mundo.

O espírito pioneiro do nosso fundador e o foco
implacável em qualidade e valor continuam nos
inspirando a construir os melhores produtos de
próxima geração, desde os mais simples testadores
até os medidores de bancada mais avançados e
operados por gestos que podem transmitir dados
usando redes WIFI.

Damos as boas-vindas a vocês para se juntar a nós
em nossa missão de levar inovação para qualquer um
que use dados de qualidade da água.
A razão pela qual a Jenco é consistentemente

contratada para construir produtos para marcas
respeitadas e a razão pela qual podemos ganhar
consistentemente a confiança dos usuários finais é
devido a nossa reputação de estar focado na
qualidade da leitura.
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https://www.youtube.com/channel/UCBva1syjpIx45wiSA3rlBSw

Inscreva-se no nosso canal e tenha acesso a 

vídeos demonstrativos e aplicações !

https://www.youtube.com/channel/UCBva1syjpIx45wiSA3rlBSw
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NOSSO TIME DE EXCELÊNCIA

Ronaldo Buissa Netto – Diretor
55 11 97027-0780
ronaldo@chromastore.com.br

Anair Buissa – Financeiro
55 11 2309-0287
anair@chromastore.com.br

Alvaro da Costa Teixeira – Gerente de vendas
55 11 99242-8346
alvaro@chromastore.com.br

Carlos Henrique Ferrazoli – Vendas técnicas
55 11 99244-7056
ferrazoli@chromastore.com.br
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