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Benelux Scientific BV
is leverancier van hoogwaardige laboratoriumapparatuur en is
gevestigd in Ede.
Wij werken nauw samen met een selecte groep leveranciers van
testinstrumenten voor de karakterisering van
materiaaleigenschappen.

Bijna 20 jaar geleden zijn wij gestart met de distributie van
Brookfield viscositeitsmeters, de wereldstandaard op dit vlak.
Inmiddels is ons leveringsprogramma aanzienlijk uitgebreid en
bestaat ons team uit 11 medewerkers, allen gemotiveerd om onze
klanten optimaal van dienst te zijn.
Waar treft u ons aan?

Als een sterke lokale partner bieden wij complete oplossingen,
technische ondersteuning en aftersales op hetzelfde niveau als
onze leveranciers.
Ons doel is om een betrouwbare partner voor onderzoeks- en
industriële laboratoria in de Benelux te zijn.
Onze hooggetrainde en professionele medewerkers hebben vele
jaren ervaring op het gebied van verkoop, support en service van
wetenschappelijke instrumenten en laboratoriumapparatuur. Hun
expertise geeft u betere en betrouwbaardere resultaten.
Onze activiteiten laten zich omschrijven met de volgende
trefwoorden:
• Verkoop
• Service
• Onderhoud & Reparatie
• Opleidingen
• Workshops & Beurzen

Onze instrumenten en diensten worden toegepast in diverse
branches:
Alternatieve brandstoffen
Auto, lucht- & ruimtevaart
Bouwmaterialen
Chemie agro
Chemie algemeen
Chemie cosmetica
Chemie kunststoffen
Chemie petro
Chemie surfactants
Contract R&D & testlab
Farma, medisch en biotech
Foto, optiek & elektronica
Machinebouw & engineering
Milieu & veiligheid
Papier & textiel
Staal, metaal & schroot
Universiteiten & onderwijs
Verf, coating, lijmen & inkt
Voeding
Water

Preventief onderhoud en kalibratie met herleidbare standaarden
en gecertificeerde meetapparatuur wordt voor veel klanten steeds
belangrijker.
Voor de meeste instrumenten in ons leveringsprogramma kunnen
wij een passend onderhoudscontract aanbieden, zodat u altijd
verzekerd bent van de correcte werking van uw instrument.

Wij beschikken over een goed uitgeruste test- en
demonstratieruimte in Ede.
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