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גטר גרופ בע"מ –  חטיבת ביו מד מדעי מתמחה ביבוא, שיווק, והפצת מוצרים למחקר המדעי ולתעשייה.

התחומים בהם עוסקת החברה:

מגזרים ולקוחות
חטיבת ביו-מד מדעי פונה למגוון מגזרים: אוניברסיטאות, מכוני מחקר וחוקרים מהמגזר האקדמי-מחקרי, מוסדות 

מחקר ומעבדות בבתי חולים ובמגזר הרפואי, תעשיות ה- Life Science כגון תעשייה ביו-טכנולוגית, תעשייה 

פרמצבטית, תעשיות כימיות ותעשיות משולבות אלקטרוניקה ומתכת כגון מוליכים למחצה, תעשיות ביטחוניות, 

תעשיות תעופה וחלל ותעשיות עיבוד שבבי מדויק.

מכשור מדעי

מוצרים מתכלים למעבדות מחקר

ציוד לחדרים נקיים וציוד אנטיסטטי

מיקרוסקופים מדעיים ואנליטיים

מכונות מדידה ממוחשבות לתעשיית העיבוד השבבי המדויק

מכשור לתחומי הננו - טכנולוגיה והמוליכים למחצה

"One Stop Shop": קשת רחבה ומלאה של מוצרים, פתרונות ושירותי תמיכה
מעבדות שירות , מהנדסים וטכנאים בפריסה ארצית, המעניקים שירות באיכות גבוהה

צוות מקצועי ומיומן בעל יחס אישי וניסיון מוכח במתן שירות וייעוץ

ייצוג בלעדי של מותגים בינלאומיים מובילים

מערכת לוגיסטית משוכללת שמבטיחה זמינות גבוהה למוצרים השונים

מוצרים חדשניים ואיכותיים המיובאים בהתאם להיצע העולמי ולביקוש המקומי

מקבוצת גטר - קבוצה בעלת איתנות פיננסית גבוהה

מערכת ניהול האיכות מנוהלת בהתאם לתקנים המחמירים של מכון התקנים הישראלי

העוצמה שלנו הכח שלך!

הקו החם לשירות טכני: 03-5761696
תמיכת לקוחות ומכירות: 03-5761520
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תוכן עניינים

מיקרוסקופים סטריאוסקופיים
מערכות הדמייה ומיקרוסקופים

מיקרוסקופים ישרים
מיקרוסקופים הפוכים

HR-SEM & FIB מערכות
FORMA WATER JACKET אינקובטור
FORMA STERI-CYCLE אינקובטור

צנטריפוגה שולחנית
מיכל חנקן

מקפיא לקירור עמוק
מדיחי כלים מעבדתיים   
מדיחי כלים תעשייתיים   

 מדיחי כלים לתעשיית
    GMP - הפרמצביטקה

פיפטורים ומעמדים
פיפטורים אלקטרונים
פיפטורים דיגיטליים

VORTEX MIXER

PH METTER

אמבטיים
מכונות ואקום

פלטות חימום ועירבול
תנורים

מנדפים כימיים קבועים
מנדפים כימיים ניידים

תאים למינארים
ארונות כימיקלים

PCR עמדות
פילטרים

מנדפים ביולוגיים

גנומיקה
מבחנות הקפאה

מבחנות למיקרוצנטריפוגה
מערכות לגידול תאים

מבחנות צנטריפוגה
פלטות

ERLENMEYER

צלחות לתרביות תאים
טיפים

TRANSWELS

LIQUID HANDELING

פיפטות
FLASKS לתרביות תאים

קופסאות הקפאה
וויליים מזכוכית

סרטי סימון
GLASS PASTEUR  PIPETTES

כלי מעבדה מזכוכית
MICROSCOPE SLIDES

מערכות סינון מזכוכית
משטחי עבודה סופגים

כוסות דיגום
בקבוקי צנטריפוגה

 BIOHAZARD שקיות
קונטיינרים

מבחנות לתרבית תאים
צלחות פטרי

בקבוקי דיגום מים

עמ׳ 4
עמ׳ 4
עמ׳ 4
עמ׳ 4
עמ׳ 4
עמ׳ 5
עמ׳ 5
עמ׳ 5
עמ׳ 5
עמ׳ 5
עמ׳ 6
עמ׳ 6

עמ׳ 6
עמ׳ 6
עמ׳ 6
עמ׳ 6
עמ׳ 7
עמ׳ 7
עמ׳ 7
עמ׳ 7
עמ׳ 7
עמ׳ 7
עמ׳ 8
עמ׳ 8
עמ׳ 8
עמ׳ 8
עמ׳ 8
עמ׳ 8
עמ׳ 9

עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 10
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 11
עמ׳ 12
עמ׳ 12
עמ׳ 12
עמ׳ 12
עמ׳ 12
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13
עמ׳ 13

מתכלים למעבדות

 ציוד מתכלה
סטרילי וחד פעמי

לבוש סטרילי/ לא סטרילי 
לחדר נקי

מטליות יבשות ורטובות 
סטריליות/לא סטריליות

 כפפות לחדר נקי סטרילי/
לא סטרילי

עמ׳ 17

עמ׳ 17

עמ׳ 17

עמ׳ 17

מתכלים לחדר נקי

ספרי אויר
דסיקטורים
ערכות ניקוי
סופחי לחות

ריהוט לחדר נקי
יוניזטורים

שקיות סטריליות
ריצוף אנטי סטטי

עמ׳ 18
עמ׳ 18
עמ׳ 18
עמ׳ 18
עמ׳ 18
עמ׳ 19
עמ׳ 19
עמ׳ 19

ציוד אנטי סטטי

אביזרים וכלי עבודה מכשור
למיקרוסקופים

FILAMENTS AND CATHODES

BLADES

STAINING RACKS

ATOMIC FORCE

TWEEZERS :מלקחיים
DISSECTION &

SURGICAL TOOLS

AFM PROBES

STORAGE BOXES

TEM ACCESSORIES

SEM

עמ׳ 15
עמ׳ 15
עמ׳ 15
עמ׳ 15
עמ׳ 15

עמ׳ 16
עמ׳ 16
עמ׳ 16
עמ׳ 16
עמ׳ 16

עמ׳ 14
עמ׳ 14
עמ׳ 14
עמ׳ 14

אנטיביוטיקות
אנזימים 
הורמונים

מצעי גידול

מתכלים לגידול
תרביות צמחיות
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החברה המובילה בעולם 
בתחומי האופטיקה 

השונים, עם נסיון של יותר 
מ-150 שנה  

HR-SEM & FIB מערכות
מערכות מיקרוסקופיה 

אלקטרוניות מתקדמות 
למחקר ולתעשייה

 מיקרוסקופים סטריאוסקופיים
בינוקולאר וטרינוקולאר בטווחי 

הגדלות שונים

מיקרוסקופים הפוכים
מערכות לבדיקת תרביות תאים, 

ניסויים ארוכים מבוקרי סביבה 
PHASE ,DIC , DARKFIELD ועוד

מיקרוסקופים ישרים
מיקרוסקופים לבחינה והדמייה 

של תאים על גבי סליידים 
 PHASE, בשיטות קונטרסט שונות

DIC, DARKFIELD ועוד

מערכות הדמייה ומיקרוסקופים
 פלואורוסצנטים, קונפוקלים,

,HIGH RESOLUTION
LIGHT SHEET ועוד

מכשור
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

החברה המובילה בעולם 
בתחום מוצרים למחקר ומדע. 

מחזור מכירות של למעלה 
מ-17 מיליארד דולר בשנה 

ו-50,000 עובדים

FORMA WATER JACKET אינקובטור
אינקובטור בנפח של 184 ליטר עם 

מעטפת מים לשמירה על טמפרטורה 
HEPA יציבה, כולל פליטר

FORMA STERI-CYCLE אינקובטור
אינקובטור בנפח של 184 ליטר 

בעל סטריליזציה עצמית ב- 140 
HEPA מעלות, כולל פילטר

צנטריפוגה שולחנית
צנטריפוגות שולחניות קטנות

צנטריפוגה שולחנית
צנטריפוגות שולחניות מהירות עד 

15200rpm.  קלות להפעלה 

מיכל חנקן
מיכלי חנקן בגדלים שונים 

להעברה והקפאה של דגימות

מקפיא לקירור עמוק
פתרונות קירור עמוק במגוון 

נפחי אחסנה ובטמפרטורות עד 
מינוס 86 מעלות

מכשור
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מדיחי כלים מעבדתיים
במגוון רחב של מידות 

ותכולת כלים

מדיחי כלים תעשייתיים
במגוון רחב של מידות 

ותכולת כלים. בעלי שיטות 
ייבוש שונות, מחזורי שטיפה 

ותוכניות שטיפה מגוונים

מדיחי כלים לתעשיית 
 GMP - הפרמצבטיקה

עונים לתנאים מחמירים של 
תנאי יצור נאותים

פיפטורים אלקטרונים
חד ורב ערוציים

פיפטורים דיגיטליים
חד ורב ערוציים

פיפטורים ומעמדים

מכשור
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

מכונות ואקום
מכונות אריזה בגדלים שונים 

תוצרת BOSS גרמניה

VORTEX MIXER

תנורים פלטות חימום ועירבול
תנורי ייבוש במגוון גדלים

 אמבטיים
מגוון רחב של אמבטי מים 

ואמבטים אולטראסונים

PH METTER
PH מגוון רחב של מדי

מכשור
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מנדפים כימיים ניידים
בעלי עמידות גבוהה לכימיקלים. 

במגוון מידות ובהתאמה לצרכי 
הלקוח. בעלי תקינה מחמירה 

אירופאית ואמריקאית

מנדפים כימיים קבועים
המנדפים הכימיים הקבועים מבית 

TOPAIR מספקים הגנה מלאה 
לעובד בעבודה עם חומצות, גזים, 

תמיסות אורגניות וחומרים כימיים 
מסוכנים. קיימים בפוליפרופילן 

או מתכת. עומדים בתקנים 
אירופאים ואמריקאיים מחמירים

PCR עמדות
עמדת PCR מפוליפרופילן 

בגדלים שונים. העמדה כוללת 
מערכת סינון המספקת הגנה 

מפני זיהומים.
CE/ISO-9001:2008 תקינה

ארונות כימיקלים
ארונות מתכת או פוליפרופילן 

לאחסון כימיקלים. ארון עצמאי 
או מקושר למערכת נידוף 

קיימת. בעלי תקינה בינלאומית

תאים למינארים
תאים למינארים ורטיקלים 

והוריזונטלים המקנים סביבת 
עבודה נקיה. בעלי תקינה 

אירופאית ואמריקאית

פילטרים
מגוון של פילטרים HEPA ופילטרים 

של פחם פעיל למנדפים.
בדיקות והחלפות מבוצעות על ידי 

צוות מוסמך 

ספקית פתרונות לסינון 
אויר עבור מעבדות ומתקני 

ייצור כימיים/ ביולוגיים: 
לאוניברסיטאות, מוסדות 

מחקר ופיתוח, בתי-חולים, 
לתעשיות הפרמצבטיקה, 

האלקטרוניקה, והמוליכים 
למחצה

מכשור
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

מנדפים ביולוגיים
מנדפים ביולוגים CLASS 2 המיועדים 

להגן על העובד ותהליכי העבודה. 
מבנה פוליפרופילן בשילוב מערכות 

בקרה מתקדמות

מנדפים ביולוגיים
 CLASS A2 II מנדפים ביולוגיים
המיועדים לספק הגנה לעובד, 

לסביבה ולמוצר. המנדפים כוללים  
LED תאורת ,EC מסך מגן, מנוע

מכשור
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גנומיקה
PCR פלטות ,PCR מבחנות

מהחברות המובילות
בעולם בפיתוח מוצרים 

למעבדות מחקר, תוך שימוש 
בחומרי פלסטיק וזכוכית 

בטכנולוגיה יחודית,
160 שנות ניסיון

מערכות לגידול תאים
ROLLER BOTTLES
SPINNER FLASKS

מבחנות למיקרוצנטריפוגהמבחנות הקפאה

פלטות
פלטות לגידול תאים 6, 12, 24, 

96,48, 384 בארות.
קיימות בשחור /לבן

ERLENMEYER מבחנות צנטריפוגה
מבחנות בנפח 15מ"ל, 50 מ"ל, 

250 מ"ל, 500 מ"ל

מתכלים למעבדות
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

צלחות לתרביות תאים

TRANSWELSLIQUID HANDELING
בקבוקי מדיה, מערכות 

פילטרציה, שקתות

טיפים
טיפים סטריליים ולא סטריליים, 

במחסנית מילוי או בתפזורת

קופסאות הקפאה
במגוון נפחים וגדלים

FLASKS לתרביות תאים
במגוון נפחים וגדלים

פיפטות
פיפטות בנפחים 1 עד 100 מ"ל

פיפטות לחדרים נקיים
פיפטות קצרות

מתכלים למעבדות
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GLASS PASTEUR  PIPETTES
פיפטות פסטר במגוון נפחים

סרטי סימון
סרטי סימון דביקים במבחר צבעים

החברה המובילה בעולם 
לאספקת כל המוצרים למעבדה 

- הכל תחת קורת גג אחת!

וויליים מזכוכית
במגוון מידות

כלי מעבדה מזכוכית
כלי קיבול מזכוכית במגוון מידות, 

נפחים וצורות

MICROSCOPE SLIDES

מתכלים למעבדות
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

 BIOHAZARD שקיות
לאוטוקלאב

משטחי עבודה סופגיםמערכות סינון מזכוכית

בקבוקי צנטריפוגה
לסירכוז במהירויות גבוהות

כוסות דיגום
כוסות סטריליות לדיגום נוזלים 
)לבדיקות איכות של מים/חלב( 

בנפחים 30 מ"ל, 100 מ"ל, 250 מ"ל

קונטיינרים
בנפחים שונים, 

עשויים מפוליסטירן, 
עם מכסה פלסטיק 

או מתכת

בקבוקי דיגום מים
בקבוקים סטריליים או 

מכילים תיוסולפט

מבחנות לתרבית 
תאים

עם שנתות ופקק 
בעל 2 מצבים

צלחות פטרי
עגולות, מרובעות, 
מחולקות, במידות 

שונות

מתכלים למעבדות
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יצרנית מובילה המספקת 
בסיס וחומרי יסוד הנדרשים 

לגידול תרביות צימחיות: 
מצעי גידול, אנטיביוטיקות, 

אנזימים, הורמונים ועוד

14

מתכלים לגידול תרביות צמחיות

מצעי גידולהורמוניםאנזימים

אנטיביוטיקות



15

desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

TWEEZERS :מלקחיים
במגוון מידות וצורות

אביזרים וכלי עבודה למיקרוסקופים

FILAMENTS AND CATHODES

STAINING RACKS
 FOR USE WITH VIBRATORY

 TISSUE SLICERS, ROTARY
 MICROTOMES AND BRAIN

  MATRICES

BLADES

ATOMIC FORCE
MICROSCOPY SUPPLIES



TEM ACCESSORIES
 TEM SUPPORT FILMS, GRID

 BOXES AND A GRID HOLDER
BLOCKS

SEM 
 SEM SPECIMEN MOUNTS, HOLDERS,

SUBSTRATES AND A STORAGE

AFM PROBES
מגוון פרוביים ל-

ATOMIC FORCE MICROSCOPE

STORAGE BOXES
מגוון רחב של קוספאות אחסון 

לדגמים ודגימות

DISSECTION &
SURGICAL TOOLS

כלי עבודה לטיפול והכנה 
של דגימות

אביזרים וכלי עבודה למיקרוסקופים

16
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 

 בין החברות הגדולות 
והוותיקות בעולם עם 144 
שנות ניסיון ביצור מוצרים 

לתחום הצרכני והעסקי. 
החברה מעסיקה 43,000 

עובדים עם מחזור מכירות של 
כ-19 מיליארד דולר בשנה

ציוד מתכלה סטרילי וחד פעמי
מגוון רחב של ציוד מתכלה-סטרילי 

ונקי, לחדרים נקיים ומעבדות: כפפות, 
מטליות, לבוש, שטיחים דביקים ועוד 

לבוש סטרילי/
לא סטרילי לחדר נקי

כפפות לחדר נקי סטרילי/
לא סטרילי

מטליות יבשות ורטובות 
סטריליות/לא סטריליות

מתכלים לחדר נקי



ריהוט לחדר נקי
מגוון רחב של מערכות ריהוט 

בהתאמה מיוחדת לצרכי הלקוח כולל 
כיסאות, עגלות שינוע ואביזרים אנטי 

סטטיים נוספים

סטטיטק מבית גטר גרופ 
מתמחה ביעוץ ואספקת ציוד 

להגנה מנזקי חשמל סטטי 
לתעשיות האלקטרוניקה, 

הסמיקונדקטורים 
והפרמצבטיקה

ערכות ניקויספרי אויר
עגלות ניקיון, שואבי אבק, חומרי 

ניקוי וחיטוי נקיים וסטרילים , פחי 
אשפה

סופחי לחות
סופחי לחות בגדלים שונים. להגנה 

מפני לחות על רכיבים ומוצרים. 
כולל אינדיקטורים
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דסיקטורים
ארונות אחסון לשמירת רכיבים 

רגישים ללחות, ללא צורך בחנקן.
במגוון רחב של מידות וטווחי לחות

ציוד אנטיסטטי



יוניזטורים
יוניזטורים לפריקת חשמל 

סטטי שולחניים ועיליים תוצרת 
SIMCO-ION מתאימים גם לחדר 

נקי

ריצוף אנטי סטטי
התקנת PVC אנטי סטטי 

לאולמות ייצור, חדרים נקיים
ומעבדות

שקיות סטריליות
שקיות לעיקור במגוון גדלים 

המיוצרות מחומרים שונים

ציוד אנטיסטטי
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desk04@getter.co.il 03-5761520  מייל:  להזמנות בטל': 
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הקו החם לשירות טכני:   03-5761696
תמיכת לקוחות ומכירות:   03-5761520

הסכמי שירות שנתיים לציוד אנליטי
טיפולים שוטפים

כיולים
תמיכה טכנית אפליקטיבית

מח׳ השירות של חטיבת ביו מד מדעי, לשירותך:


