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Adminisztráció

Logisztika

Szerviz

Tolnay Gusztáv 

alapító tulajdonos

A Lab-Ex Kft. munkatársai 
tevékenységi körük alapján:

Célunk ügyfeleink iránti elkötelezettségünk, hogy teljes körű megoldást nyújtsunk 

számukra, segítsük és támogassuk őket a munkájuk során, törekedve arra, hogy 

igényeikhez alkalmazkodva termékeinkkel és szolgáltatásainkkal a lehető legmagasabb 

fokú elégedettséget érjük el.

Kiemelt értékesítési területe: Flash-

kromatográfiás eszközök és fogyóanyagok

Kiemelt értékesítési területe: 

Spektroszkópia, fizikai vizsgálatok és 

eszközeik

Hitvallásunk

Dr. Tolnay Anita 

tulajdonos, ügyvezető

Bende Zsolt Levente

cégvezető

Dr. Kárpáti Péter 

üzletfejlesztési vezető
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A cégcsoport története
A Lab-Ex cégcsoport megalapítása

A cég kizárólagosan képviselte spektroszkópiai 

területen a Varian Inc.-t, illetve  kromatográfiai 

területen az amerikai Phenomenex-et

(kromatográfiás oszlopok forgalmazása). 

Továbbá  jól ismert nemzetközi laboratóriumieszköz-gyártókat, mint a  

Beckman Coulter Inc., New Brunswick Scientific Co, Inc., Spectronic

Camspec Ltd., Statebourne Cryogenics Ltd.,  POL-EKO APARATURA, 

Teledyne Isco Inc., és Parr Instrument Company-t.

Varian egybeolvadt az Agilent céggel, az 

európai kereskedelmi jogokat újra felosztották. 

A Lab-Ex Kft. elvesztette a zászlóshajóját.

Új üzleti stratégia kidolgozása: 

Nyitás a feltörekvő országok felé (főképp Kína 

felé).

Pandémia (Covid-19) hatása a cégünkre

30 éves jubileum: 

számos kedvezmény és promóció ügyfeleink 

részére

A Gen-Lab Ltd. megalapítása

A cég a GEN-LAB GmbH leányvállalata 

(Lörrach, Németország).

Labortechnika Egyesület megalapítása 

(az évente megrendezésre kerülő 

magyarországi kiállításnak kizárólagos 

szervezése)
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A Gen-Lab Kft. Kizárólagos képviseletet 

kapott a PHENOMENEX termékek 

forgalmazásában 2004

2010
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A cégcsoport fejlődése

Labortechnika 

Egyesülés

Alapító tagok:

Nyitás Kína felé

Új, keleti partnerek 

felkutatása

30 éves 

jubileum

Számos promóció 

és kedvezmény 

ügyfeleink részére

Gen-Lab Kft. 

megalapítása

A Lab-Ex cégcsoport 

leányvállalata

(1998. Németország)

Kizárólagos 

Phenomenex

partnerség

A Gen-Lab Kft. 

kizárólagosan 

forgalmazza az 

amerikai gyártó cég 

termékeit

Pandémia

(Covid-19)
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Lab-Ex Kft. 

megalapítása
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Laboratóriumi ügyfelek

Non-profit szektor

Kormányzati szervek: egyetemek, 

akadémiai kutatóintézetek, 

egészségügyi ellátó intézmények, 

kormányzati szervezetek

Profitorientált szektor

Gyógyszergyárak

Magánlaborok

Magánklinikák

Szerződéses laborok

Cégünk ügyfelei

két fő kategóriába tartoznak 

profitorientáltság szempontjából



Tevékenységi körünk

Azonnali magasan képzett szerviz és karbantartási szolgáltatás 

biztosítása

Szerviz és karbantartás

Szakmai tanácsadással és applikációs konzultációnkkal segítjük 

ügyfeleink munkavégzését

Tanácsadás

Egyedi konstrukciók kiemelt ügyfeleink részére

Pénzügyi megoldások

Laboratóriumi rendszerek, műszerek, berendezések, tartozékok és 

fogyóanyagok kereskedelme és értékesítése

Laboratóriumi eszközök értékesítése



Új irányelv 2010-től: nyitás Kína felé

Európában a 2008-tól kezdődő világméretű pénzügyi és 

gazdasági válság miatt jelentős változások a laboratóriumi piacon

Háttér

2011-től cégünk nyitott a feltörekvő országok felé (kifejezetten a kínai 

piac felé). Cél: olyan gyártók minőségi termékeinek forgalmazása, 

melyek ár-érték arányban is versenyképesek lehetnek a hazai piacon

Nyitás a feltörekvő országok felé

Az utóbbi években újabb termékekkel bővült portfóliónk, pl. a 

Bettersize, Citotest, Haier gyártók készülékeivel

Legújabb partnereink

A magyarországi laboratóriumi piacon végzett piackutatás 

eredménye szerint hazánkban az ár és a minőség a meghatározó 

szempontok termékvásárlás esetén

Meghatározó szempontok

Sikeresen megállapodtunk néhány gyártóval (Aijiren, Biobase, 

DLAB, Filter-Bio, Hanbon, Heal Force, Nest Biotechnology, 

Skyray, Rigol, Rocker és Wufeng)

Megállapodás új gyártókkal



Termékköreink

Analitikai készülékek

AAS, AFS, UV-Vis, ICP – OES/MS, HPLC 

rendszerek, XRF, SPE készülékek, LA/LIBS 

rendszerek, mikro GC, flash-kromatográfok, 

detektorok és más analitikai  berendezések

Analitikai 

készülékek

Általános 

laboratóriumi 

berendezések

Általános laboratóriumi berendezések

pipetták, mérlegek, centrifugák, pumpák, 

ozmométerek, reaktorok, kaloriméterek, 

klímakamrák, dewar edények, biztonsági 

fülkék stb.



Fogyó- és 

kiegészítő 

anyagok

Fizikai vizsgálatok 

és eszközeik

Fogyó- és kiegészítő anyagok

HPLC/GC/UPLC/ SPE oszlopok, filterek, 

mintatartó üvegek, műanyag és üveg 

fogyóeszközök stb.

Fizikai vizsgálatok és eszközeik

Részecskeméret-elemzés, viszkozitásmérés, 

felület- és bevonatvizsgálat eszközei.

Termékköreink



Kiemelkedő 

szolgáltatásunk:

SZERVIZ

Laboratóriumi műszerek szervizelése, 

rendszeres karbantartása.

www.labex.hu/szerviz

Szervizes kollégáink sok évtizedes tapasztalattal 

rendelkeznek, segítőkészek és rövid teljesítési 

határidővel vállalják a javítási feladatokat.

Vállaljuk a nem nálunk vásárolt 

készülékek javítását is!*

*amennyiben az alkatrészek beszerzése a 

meghibásodott készülék gyártójától megoldható



Pandémia ideje alatt

FFP2 maszkok (szelepes és szelep nélküli változatban)

FFP3 maszkok (szeleppel)

Háromrétegű maszkok (fehér és kék színben)

Egyéb termékek (latex és nitril kesztyűk, anti-vírus fólia)

Minőségi termékek Raktárkészlet Magánszemélyeknek is Webshop jellegű rendelés



30 éves a Lab-Ex Kft.

Alapítási év: 1990
a cégbírósági bejegyzés 

elindítása ebben az 

évben indult

Köszönjük
Partnereinknek az 

együttműködést, a 

bizalmat, a felénk 

tanúsított lojalitást

Ígérjük,
a jövőben kiemelten 

figyelünk ügyfeleink 

igényeire és 

szolgáltatásunk 

színvonalára

Promóció, kedvezmény
különböző készülékekre 2021 év 

végéig, melyekről hírlevelekben is 

tájékoztatjuk ügyfeleinket

01 02 03 04



Az ISO 9001 szabvány a termék-megfelelőség, valamint a 

vevői megelégedettség eléréséhez szükséges 

minőségirányítási rendszer követelményeit tartalmazza.

Ügyfélközpontúság

Folyamatos fejlődés

Minőségpolitikánk
Folyamatosan megújuló minőség, állandó fejlődés



Gyártói háttértámogatás

Az ügyfél által 

megfogalmazott kérdés, 

probléma azonnali 

továbbítása a gyártó felé

Ügyfélorientáltság

Hatékony és ügyfélcentrikus

megoldási terv kidolgozása

Problémamegoldás/elhárítás-

orientáltság

Folyamatosan megújuló termékkínálat, 

valamint készülék- és 

csomagkedvezmények

Készülékkedvezmények, új termékek 

bevezető áron

A LAB-EX Kft. jelenleg számos jól 

ismert gyártó képviseletét látja el, így 

több mint 5000 ügyfél számára 

nyújtunk megoldást.

Gyártói partnereinkkel 

az ügyfelekért



Főbb partnereink
Csupán néhány gyártó a teljesség igénye nélkül



Magyarországi ügyfeleink

Több mint 5000

hazai partner



Export tevékenységünk

Az értékesítő kollégák és 

szervizmunkatársak részvételével

20%

Üzleti partnereink a CEE 

régióban

Új üzleti kapcsolatok 

kiépítése

Szakmai konferenciák, 

tréningek



Európai üzleti kapcsolataink

Szlovákia

Bratislava

Lengyelország

Varsó

Csehország

Prága

Ausztria

Linz

Svájc

Neuheim

Horvátország

Zágráb

Szerbia

Belgrád

Bulgária

Szófia

Görögország

Athén

Törökország

Ankara, Isztanbul

Románia

Timisoara



Köszönjük a 

figyelmet!


