Chiron - your solution for analytical standards and laboratory consumables
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Chiron AS (www.chiron.no) har siden 1983 vært en ledende produsent og leverandør av avanserte kjemiske produkter til forskning og analyse. Chiron AS er et
internasjonalt ledende selskap innenfor syntese, isolering og rensing av analytiske
referansematerialer til anvendelser innenfor petro-, næringsmiddel-, miljø-, rettsog legemiddelkjemi. Chiron har mer enn 10 000 egenproduserte artikler. Chiron
AS utfører også kundespesiﬁsert syntese av kjemikalier for kunder fra alle verdenshjørner. Alle Chirons produkter selges gjennom et verdensomspennende nettverk
av kompetente distributører. Chiron importerer og selger også kjemikalier, laboratorierekvisita og små instrumenter til det norske markedet fra produsenter som
Carl Roth, Alfa Aesar, Avantor, Hamilton Company m.m.

Noen av våre leverandører:
Carl Roth GmbH + Co. KG er en tysk leverandør av laboratorieutstyr og fra sitt hovedkontor i Karlsruhe forsyner de virksomheter, laboratorier og institusjoner i Europa med laboratorieutstyr, rekvisita, Life Science produkter og kjemikalier. Carl Roth er kjent for god
kvalitet og et bredt produktutvalg.

Alfa Aesar er en internasjonalt ledende produsent og leverandør av uorganiske, organiske og organometalliske forbindelser. Alfa Aesar® leverer også rene metaller og
grunnstoﬀer, katalysatorer og edle metaller. Alfa Aesar har over 45 000 produkter i sin
katalog og kan med dette dekke de ﬂeste kunder behov for kjemikalier til forskning og
storskala produksjon.

Macron Fine Chemicals™ er produsent av løsemidler til ulike væskekromatograﬁske
applikasjoner som f.eks. HPLC, UV-spektrometri og GC-analyse.

J.T Baker® (Avantor) er et velkjent varemerke med fokus på produkter innenfor analytisk-, farmasøytisk-, og klinisk kjemi. Leverer også spesialløsemidler til LC/MS og UHPLC
applikasjoner.

Acros Organics produsent av organiske kjemikalier for organikere og analytikere.
Firmaet er en del av Thermo-konsernet og har hovedkontor og lager i Belgia. Acros sin
portefølje inneholder over 18 000 produkter som blant annet organiske byggeblokker,
generelle analysekjemikalier og biokjemikalier.

C/D/N isotopes er en Canadisk produsent av deuteriummerkede forbindelser med en
omfattende produktsamling på mer en 3000 forbindelser tilgjengelige fra lager.

Reagecon er et irsk produsenter av fysikalske og kjemiske standarder. Reagecon har en
unik posisjon i markedet med tanke på omfang og dybde i sin produktportefølje.
Reagecon er ISO Guide 34 akkreditert og produsent av sertiﬁserte refereransematerialer
(CRMs). Disse materialene brukes til kalibrering av vitenskapelige instrumenter, kontroll
av laboaratorieanalyser, godkjenning av analytiske instrumenter og validering av
analysemetoder.

Chiron AS er forhandler av Hamilton® presisjonssprøyter og nåler til kromatograﬁ, HPLC
kolonner og semi-automatiske presisjons pipetteringssystemer. Hamilton tilbyr blant
annet GC/HPLC sprøyter som er kompatible med ulike typer av autosamplere.

Chiron AS er forhandler av Macherey-Nagels omfattende "vials & caps" produktportefølje. Produktgruppen dekker en rekke bruksområder og er kompatible med ﬂere ulike
merker av autosamplere.

United Chemical Technologies (UCT) produserer silicabasert fast-fase ekstraksjonsteknologi (SPE) til anvendelse innen forensiske, næringsmiddel- og miljøanalyser.

Under mottoet «Inspired by nature, moved by science» produserer Kura Biotec™
beta-glukuronidase og andre enzymer av svært høy kvalitet. Enzymer fra Abalone (Haliotis rufescens) muliggjør hurtig og spesiﬁkk dekonjugering av både glukoronider og
sulfat-estere i forbindelse med deteksjon av narkotikaforbindelser og xenobiotika.
Kura Biotec™ sine produkter har markedets høyeste eﬀektivitet, kortere inkubasjonstid
og gir renere prøveopparbeidelse.

Les mer om våre leverandører på våre web-sider:
http://www.chiron.no/no/leverandorer/

Reference Standards for :
•Environmental Analysis
•Petroleum Analysis
•Food Safety Analysis
•Pharmaceutical and Forensic Analysis
•Custom Synthesis and Custom Mixes
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