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 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

آوري حشرات، براي شکار و جمع آوري انواع حشرات بالدار کاربرد داشته و در انواع دسته کوتاه 

تمام تورهاي جمع آوري حشرات  .تلسکوپی حرفه اي تولید می شوند

چفت مذکور به شماره . ندشرکت ماهور با چفتی داخلی عرضه شده که در دو نوع ثابت و متحرك طراحی شده ا

 .مقدور است
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

        تورهاي جمع آوري

آوري حشرات، براي شکار و جمع آوري انواع حشرات بالدار کاربرد داشته و در انواع دسته کوتاه 

تلسکوپی حرفه اي تولید می شونددانشجویی، دسته بلند معمولی و دسته 

شرکت ماهور با چفتی داخلی عرضه شده که در دو نوع ثابت و متحرك طراحی شده ا

  .اداره اختراعات به ثبت رسیده است

مقدور است امکان تولید سفارشی محصوالت با رنگها و حتی ابعاد مورد نظر مشتري

در دو نوع گلخانه اي و باغی 

نور مجزا فلورسنت 

  .نوع تک المپ آنها نیز موجود است
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

تورهاي جمع آوري    -     لوازم جمع آوري

 

 

 

 

 

 

 

آوري حشرات، براي شکار و جمع آوري انواع حشرات بالدار کاربرد داشته و در انواع دسته کوتاه تور هاي جمع 

دانشجویی، دسته بلند معمولی و دسته 

شرکت ماهور با چفتی داخلی عرضه شده که در دو نوع ثابت و متحرك طراحی شده ا

اداره اختراعات به ثبت رسیده است در 40063

امکان تولید سفارشی محصوالت با رنگها و حتی ابعاد مورد نظر مشتري

 تله هاي نوري

در دو نوع گلخانه اي و باغی تله هاي نوري 

نور مجزا فلورسنت   3تولید شده و داراي 

  .هستند UVآبی و سفید و 

نوع تک المپ آنها نیز موجود است
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  آسپیراتورهاي دهانی

وسیله آسپیراتورهاي دهانی مناسب ترین 

براي جمع آوري انواع نمونه میکروسکوپی 

له آن می توان براحتی نمونه 

  .جمع آوري نمود

آسپیراتورهاي دهانی داراي دو نوع فیلتر 

هپا و مسی هستند که براي جلوگیري از 

  .ورود ذرات ریز به دهان مفید و کارآمدند
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

آسپیراتورهاي دهانی    -     لوازم جمع آوري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

آسپیراتورهاي دهانی مناسب ترین 

براي جمع آوري انواع نمونه میکروسکوپی 

له آن می توان براحتی نمونه یبوده و بوس

جمع آوري نمود... هایی را از روي برگها و 

آسپیراتورهاي دهانی داراي دو نوع فیلتر 

هپا و مسی هستند که براي جلوگیري از 

ورود ذرات ریز به دهان مفید و کارآمدند
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 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

براي جمع آوري حشرات بسیار ریز و انواع بندپایان میکروسکوپی که در داخل خاکبرگها و مواد پوسیده و خاك 

  .قیف برلیز وسیله اي کارا در این راستا است
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  قیف برلیز ساده

براي جمع آوري حشرات بسیار ریز و انواع بندپایان میکروسکوپی که در داخل خاکبرگها و مواد پوسیده و خاك 

قیف برلیز وسیله اي کارا در این راستا است. زندگی می کنند از مکانیزم فرار نمونه به عمق استفاده می شود

بدلیل براي جمع آوري انواع الروهاي کوچک و تازه متولد شده 

بدن ظریف آنها باید از وسیله اي بهره برد که صدمه اي به آنها 

اما تنها راه براي جمع آوري الرو هاي کوچک حشرات 

در برکه ها و حوضچه هاي که آبزي و بندپایان میکروسکوپی 

ز پیپت جمع آوري استفاده ازندگی میکنند 
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

قیف برلیز ساده    -     لوازم جمع آوري

  

  

  

  

  

  

براي جمع آوري حشرات بسیار ریز و انواع بندپایان میکروسکوپی که در داخل خاکبرگها و مواد پوسیده و خاك 

زندگی می کنند از مکانیزم فرار نمونه به عمق استفاده می شود

  

  پیپت جمع آوري الرو 

براي جمع آوري انواع الروهاي کوچک و تازه متولد شده 

بدن ظریف آنها باید از وسیله اي بهره برد که صدمه اي به آنها 

اما تنها راه براي جمع آوري الرو هاي کوچک حشرات . نزند

آبزي و بندپایان میکروسکوپی 

زندگی میکنند کوچک و پرورش 

  .الرو است

  

  

  



 

www. Entoco .ir     &     www. Ento .ir 

 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

مکانیزم این تله بر مبناي . ه استتله هاي ماالیز براي به دام انداختن حشرات در حال پرواز طراحی و ساخته شد

نوع  3هاي ماالیز داراي تله . پرواز حشرات رو به باال است و در جایی مستقر میشود که محل عبور حشرات است

براي جمع آوري حشراتی که امکان صدمه زدن دارند و براي انواع بندپایانی همچون عقرب و رتیل بهترین راه 

  .مناسبی هستند
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  تله هاي ماالیز 

تله هاي ماالیز براي به دام انداختن حشرات در حال پرواز طراحی و ساخته شد

پرواز حشرات رو به باال است و در جایی مستقر میشود که محل عبور حشرات است

  .متري هستند 6هرمی، سدي کوچک و سدي بزرگ 

براي جمع آوري حشراتی که امکان صدمه زدن دارند و براي انواع بندپایانی همچون عقرب و رتیل بهترین راه 

مناسبی هستنداین پنست ها داراي طول . استفاده از پنستهاي مخصوص جمع آوري است
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

تله هاي ماالیز     -     لوازم جمع آوري

  

  

  

  

  

  

تله هاي ماالیز براي به دام انداختن حشرات در حال پرواز طراحی و ساخته شد

پرواز حشرات رو به باال است و در جایی مستقر میشود که محل عبور حشرات است

هرمی، سدي کوچک و سدي بزرگ 

  انواع پنست هاي جمع آوري 

 

 

 

 

 

 

 

براي جمع آوري حشراتی که امکان صدمه زدن دارند و براي انواع بندپایانی همچون عقرب و رتیل بهترین راه 

استفاده از پنستهاي مخصوص جمع آوري است
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 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور تنها تولید کننده سوزن هاي اتاله حشرات در خاورمیانه و پنجمین تولید 

 G-esباالتر است که بدلیل استفاده از 

از طرفی شرکت ماهور تنها تولید . است

  .کننده سوزنهاي اتاله درجهان با سر پالستیکی است، نمونه هاي مشابه داراي سر رزینی هستند
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  سوزن هاي اتاله

شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور تنها تولید کننده سوزن هاي اتاله حشرات در خاورمیانه و پنجمین تولید 

  . کننده جهانی این محصول است

باالتر است که بدلیل استفاده از چینی و اروپایی قیمت سوزنهاي اتاله شرکت ماهور از نمونه هاي مشابه 

استسخت ترین و ارتجاعی ترین نوع فوالد در جهان 

کننده سوزنهاي اتاله درجهان با سر پالستیکی است، نمونه هاي مشابه داراي سر رزینی هستند
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

سوزن هاي اتاله  - لوازم اتاله  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور تنها تولید کننده سوزن هاي اتاله حشرات در خاورمیانه و پنجمین تولید 

کننده جهانی این محصول است

قیمت سوزنهاي اتاله شرکت ماهور از نمونه هاي مشابه 

سخت ترین و ارتجاعی ترین نوع فوالد در جهان  Eیعنی فوالد گرید 

کننده سوزنهاي اتاله درجهان با سر پالستیکی است، نمونه هاي مشابه داراي سر رزینی هستند
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 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

فیکس براي اتاله حشرات کاربرد داشته و بدلیل ارتفاع مناسبشان حتی به عنوان سوزن اتاله هم 

پنست مخصوص اتاله براي جلوگیري از صدمات هنگام اتاله به بال پروانه و حشرات بالدار ظریف کاربرد داشته و 
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 سوزن هاي فیکس

فیکس براي اتاله حشرات کاربرد داشته و بدلیل ارتفاع مناسبشان حتی به عنوان سوزن اتاله هم 

پنست مخصوص اتاله براي جلوگیري از صدمات هنگام اتاله به بال پروانه و حشرات بالدار ظریف کاربرد داشته و 

  .لیندنر آلمان استنوع حرفه اي آن تولید شرکت 

 
www. Entoco .ir     &     www. Ento .ir

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

سوزن هاي فیکس  - لوازم اتاله  

فیکس براي اتاله حشرات کاربرد داشته و بدلیل ارتفاع مناسبشان حتی به عنوان سوزن اتاله هم سوزنهاي 

  .استفاده می شوند

  

  

  

  

  

  

 پنست مخصوص اتاله

پنست مخصوص اتاله براي جلوگیري از صدمات هنگام اتاله به بال پروانه و حشرات بالدار ظریف کاربرد داشته و 

نوع حرفه اي آن تولید شرکت 
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 .البته می توان براي حشرات دیگر هم از آن بهره برد

بدن نمونه  ن براي تنظیم جایگاهآتخته هاي اتاله حشرات در دو نوع ثابت و متحرك تولید شده که نوع متحرك 

  .هایی است که داراي بدن ظریف مانند میکرولپیدوپترها و بدن حجیم مانند بیدها هستند
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

البته می توان براي حشرات دیگر هم از آن بهره برد. شوداستفاده میتخته اتاله از ها 

تخته هاي اتاله حشرات در دو نوع ثابت و متحرك تولید شده که نوع متحرك 

هایی است که داراي بدن ظریف مانند میکرولپیدوپترها و بدن حجیم مانند بیدها هستند
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

تخته هاي اتاله  - لوازم اتاله  

ها براي فرم دادن به بال پروانه

تخته هاي اتاله حشرات در دو نوع ثابت و متحرك تولید شده که نوع متحرك 

هایی است که داراي بدن ظریف مانند میکرولپیدوپترها و بدن حجیم مانند بیدها هستند
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 )مراجعه فرمایید براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 

قبل از اتاله و زمانی که سوزن را وارد قسمتهاي مشخص شده نمونه میکنید نیاز به وسیله اي براي تعیین محل 

نمونه در میان سوزن اتاله دارید تا هم بتوانید آنرا براحتی اتاله نموده و هم در زمان خشک شدن 

 این پنستها به عنوان پنست سوزن گیر نیز
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 بلوك هاي معیار

قبل از اتاله و زمانی که سوزن را وارد قسمتهاي مشخص شده نمونه میکنید نیاز به وسیله اي براي تعیین محل 

نمونه در میان سوزن اتاله دارید تا هم بتوانید آنرا براحتی اتاله نموده و هم در زمان خشک شدن 

  .اتیکت ها را سرجاي خود قرار دهید

این پنستها به عنوان پنست سوزن گیر نیز. براي جابجایی نمونه هاي حساس باید از پنست هاي انبرکی بهره برد
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

بلوك هاي معیار  - لوازم اتاله  

قبل از اتاله و زمانی که سوزن را وارد قسمتهاي مشخص شده نمونه میکنید نیاز به وسیله اي براي تعیین محل 

نمونه در میان سوزن اتاله دارید تا هم بتوانید آنرا براحتی اتاله نموده و هم در زمان خشک شدن قرار گرفتن 

اتیکت ها را سرجاي خود قرار دهید

  

  

  

  

  

  

  

 پنست انبرکی سوزن گیر

براي جابجایی نمونه هاي حساس باید از پنست هاي انبرکی بهره برد

  .شناخته می شوند
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نگهداري از نمونه هاي حساس و شکننده نیازمند تجهیزات دقیقی است که در عین زیبایی بتوانند راه ورود 

چوب آنها فرآوري شده باشد تا موریانه هم 

  .دارا استتمام این معیارهاي بین المللی را 

  .تایی بسته به تمایل مشتري قابل عرضه هستند

اي ساخته شده اند  با توجه به بهاي باالي کمدهاي کلکسیون با جعبه استاندارد، جعبه هاي ساده با ابعاد متفرقه
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 جعبه کلکسیون استاندارد

نگهداري از نمونه هاي حساس و شکننده نیازمند تجهیزات دقیقی است که در عین زیبایی بتوانند راه ورود 

چوب آنها فرآوري شده باشد تا موریانه هم . هرگونه آفتی را سد کنند و ذرات معلق هیچ راه نفوذي نداشته باشند

تمام این معیارهاي بین المللی را هور شرکت ما 20050جعبه کلکسیون استاندارد 

تایی بسته به تمایل مشتري قابل عرضه هستند 40و  30 – 20 – 15 – 10جعبه هاي کلکسیون در کمد هاي 

با توجه به بهاي باالي کمدهاي کلکسیون با جعبه استاندارد، جعبه هاي ساده با ابعاد متفرقه

  .که بهاي آنها نصف کمد هاي مشابه استاندارد است
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

جعبه کلکسیون استاندارد  -  تجهیزات نگهداري دائم

نگهداري از نمونه هاي حساس و شکننده نیازمند تجهیزات دقیقی است که در عین زیبایی بتوانند راه ورود 

هرگونه آفتی را سد کنند و ذرات معلق هیچ راه نفوذي نداشته باشند

جعبه کلکسیون استاندارد . نتواند به آن نفوذ کند

جعبه هاي کلکسیون در کمد هاي 

  

  

  

  

  

  

  

 کمد کلکسیون ساده 

با توجه به بهاي باالي کمدهاي کلکسیون با جعبه استاندارد، جعبه هاي ساده با ابعاد متفرقه

که بهاي آنها نصف کمد هاي مشابه استاندارد است
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هایی با این کمدها بر مبناي ویال. نگهداري ویال هاي حاوي نمونه باید در جعبه و کمدهاي مخصوصی صورت بگیرد

با  یهایدر تولید سفارشی اگر مشتري ویال

  .ها کمد ساخته خواهد شد

نظر  از .است ویال براي نگهداري انواع نمونه هایی که باید درالکل نگهداري شوند کاربرد دارد و داراي تنوع ابعاد
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  نگهداري ویالکمد 

نگهداري ویال هاي حاوي نمونه باید در جعبه و کمدهاي مخصوصی صورت بگیرد

در تولید سفارشی اگر مشتري ویالپیش ساخته هستند اما سانتیمتر  5و ارتفاع 

ها کمد ساخته خواهد شدتر داشته باشد طبق این ویال

ویال براي نگهداري انواع نمونه هایی که باید درالکل نگهداري شوند کاربرد دارد و داراي تنوع ابعاد

  .مواد اولیه ساخت نیز ویال ها داراي تنوع هستند
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

کمد   -  تجهیزات نگهداري دائم

نگهداري ویال هاي حاوي نمونه باید در جعبه و کمدهاي مخصوصی صورت بگیرد

و ارتفاع میلیمتر  22تا  20قطر 

تر داشته باشد طبق این ویالقطر و ارتفاع باالتر و پایین

  

  

  

  

  

  

 ویال هاي شیشه اي

ویال براي نگهداري انواع نمونه هایی که باید درالکل نگهداري شوند کاربرد دارد و داراي تنوع ابعاد

مواد اولیه ساخت نیز ویال ها داراي تنوع هستند
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فضایی بسته هستیم که میزبان نها در 

 تحقیق بر رويبراي هاي پرورش راهی 

تخصصی بودن ابزار در علمی مثل حشره شناسی بسیار حائز اهمیت است و تمام ابزارهاي مورد استفاده باید داراي 

تشریح حشرات در حشره شناسی با ابزار دقیق و ظریفی صورت می گیرد که شاید 
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 قفس هاي پرورش

نها در آبراي شناسایی سیکل زندگی الرو و حتی نمونه هاي بالغ نیازمند پرورش 

هاي پرورش راهی قفس. کند ی درآن به صورت زنده وجود داشته و نمونه از آن تغذیه

  .انواع الروهاي بالپولکداران و انواع حشرات دیگر هستند

 

تخصصی بودن ابزار در علمی مثل حشره شناسی بسیار حائز اهمیت است و تمام ابزارهاي مورد استفاده باید داراي 

تشریح حشرات در حشره شناسی با ابزار دقیق و ظریفی صورت می گیرد که شاید 

  . می آوردگران بها به نظر برسند اما کار با آنها نتیجه دلخواه را پدید 
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

قفس هاي پرورش  -   تجهیزات تحقیقاتی

براي شناسایی سیکل زندگی الرو و حتی نمونه هاي بالغ نیازمند پرورش 

ی درآن به صورت زنده وجود داشته و نمونه از آن تغذیهغذای

انواع الروهاي بالپولکداران و انواع حشرات دیگر هستند

  

  

  

  

  

 ست تشریح تخصصی حشرات

تخصصی بودن ابزار در علمی مثل حشره شناسی بسیار حائز اهمیت است و تمام ابزارهاي مورد استفاده باید داراي 

تشریح حشرات در حشره شناسی با ابزار دقیق و ظریفی صورت می گیرد که شاید . معیارهاي معتبر علمی باشند

گران بها به نظر برسند اما کار با آنها نتیجه دلخواه را پدید 
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www. Entoco .ir     &     www. Ento .ir

  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 جارهاي پالستکی
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

جارهاي پالستکی  -  تجهیزات نگهداري موقت

  

  

  

  

  

 ویال پالستکی

  

  

  

  

  

 ظروف پالستکی
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  .باید از قیچی هاي ظریف میکرو بهره برد
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

 قیچی هاي میکرو برش بافت داخلی و خارجی

باید از قیچی هاي ظریف میکرو بهره برد کوچکبدن نمونه هاي  داخل و خارج 

  .براي تشریح حشرات میکرو کاربرد دارد
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

قیچی هاي میکرو برش بافت داخلی و خارجی  -   تجهیزات تحقیقاتی

 براي برش ضمائم بسیار ظریف

  

  

  

  

  

  

  

 NFPپنست هاي 

براي تشریح حشرات میکرو کاربرد دارد
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محلولهاي حشره شناسی فرمول هایی ارزشمند از دانشمندان بنام حشره شناسی جهان براي کاربردهاي گوناگون 

محلول ها براي جمع آوري و کشتن، نگهداري موقت، نگهداري دائم و تهیه اسالیدهاي 

نوع محلول حشره شناسی به ثبت رسیده که شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور فرمول ساخت 

تی همراه با بسته بندي ویژه و اتیکت معتبر 

شرکت ماهور تنها تولید کننده صنعتی محلول هاي حشره شناسی در جهان است و براي اولین بار این 

کانادا، مجارستان، افغانستان و جمهوري آذربایجان به صورت نمونه و محدود صادر 
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

محلولهاي حشره شناسی فرمول هایی ارزشمند از دانشمندان بنام حشره شناسی جهان براي کاربردهاي گوناگون 

محلول ها براي جمع آوري و کشتن، نگهداري موقت، نگهداري دائم و تهیه اسالیدهاي 

نوع محلول حشره شناسی به ثبت رسیده که شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور فرمول ساخت 

تی همراه با بسته بندي ویژه و اتیکت معتبر آنها داراي تولید صنع% 30تمام آنها را در اختیار دارد و به بیش از 

شرکت ماهور تنها تولید کننده صنعتی محلول هاي حشره شناسی در جهان است و براي اولین بار این 

کانادا، مجارستان، افغانستان و جمهوري آذربایجان به صورت نمونه و محدود صادر , 

  . این صادرات به صورت گسترده تر ادامه خواهد یافت
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

 محلول ها 

محلولهاي حشره شناسی فرمول هایی ارزشمند از دانشمندان بنام حشره شناسی جهان براي کاربردهاي گوناگون 

محلول ها براي جمع آوري و کشتن، نگهداري موقت، نگهداري دائم و تهیه اسالیدهاي  . در این علم هستند

  میکروسکوپی کاربرد دارند

نوع محلول حشره شناسی به ثبت رسیده که شرکت تجهیزات حشره شناسی ماهور فرمول ساخت  100بیش از 

تمام آنها را در اختیار دارد و به بیش از 

شرکت ماهور تنها تولید کننده صنعتی محلول هاي حشره شناسی در جهان است و براي اولین بار این . هستند

, محلول ها به کشورهاي آمریکا

 این صادرات به صورت گسترده تر ادامه خواهد یافتشده اند و انشاء اهللا
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هاي گوناگون که براي خشک کردن گیاهان توسط پرس

  .چوبی و فلزي قرار میگیرند فایل هاي
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  پرس

خشک کردن گیاهان توسط پرس. آوري باید بالفاصله خشک شوند

  .این کار طراحی شده اند انجام میشود

فایل هايگیاهان خشک شده در داخل پوشه هاي مخصوص قرار گرفته و در درون 
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

پرس  -   تجهیزات گیاه شناسی

آوري باید بالفاصله خشک شوندگیاهان مختلف بعد از جمع

این کار طراحی شده اند انجام میشود

  

  

  

  

  

  

  

  کمد هرباریوم

گیاهان خشک شده در داخل پوشه هاي مخصوص قرار گرفته و در درون 
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تخصص انحصاري شرکت ماهور تجهیز موزه ها و آزمایشگاه هاي حشره شناسی، زیست شناسی و گیاهشناسی است 
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

تخصص انحصاري شرکت ماهور تجهیز موزه ها و آزمایشگاه هاي حشره شناسی، زیست شناسی و گیاهشناسی است 

  .را براي فروش تدارك دیده ایمو در این راستا بهترین و سالم ترین نمونه ها 

  )گیاهان خشک شده

  ) حشرات و بندپایان
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

    نمونه هاي موزه اي

تخصص انحصاري شرکت ماهور تجهیز موزه ها و آزمایشگاه هاي حشره شناسی، زیست شناسی و گیاهشناسی است 

و در این راستا بهترین و سالم ترین نمونه ها 

گیاهان خشک شده(نمونه هاي هرباریوم 

  

  

  

  

  

  

  

حشرات و بندپایان( ینمونه هاي کلکسیون
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  کاتالوگ محصوالت

براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی 

  )علمی و تزئینی ( 
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براي اطالع از قیمت و مشخصات به پایگاه اینترنتی ( 

( و بندپایان کلکسیون حشرات 

  

  

  

  

  

  

  


