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“Acreditamos que 
fazer boas escolhas 
é a melhor forma 
de avançar nas 
pesquisas científicas e 
na educação.”
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atua no mercado brasileiro há 
mais de 12 anos, comercializando 
produtos e materiais para laboratório 
especializados na área de Educação.

Nosso objetivo é encontrar 
soluções inovadoras para atender 
os mais variados projetos de cada 
instituição, buscando sempre  superar 
as expectativas de nossos clientes 
através da excelência no atendimento 
e projetos exclusivos, além de produtos 
de altíssima qualidade, tecnologia e 
durabilidade.

A Homelab
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Dispomos de   soluções para:

Engenharia e
Tecnologia

Ciências Exatas
e da Terra

Ciências Biológicas
e Saúde

Ciências
Humanas

Geografia

Agronomia

Física

Geofísica

Geologia

Matemática

Química

Biologia

Biomedicina

Educação Física

Enfermagem

Esporte

Estética

Fisioterapia

Farmácia

Medicina 

Medicina Veterinária

Odontologia

Biotecnologia 

Engenharia Civil 

Engenharia de Alimentos 

Engenharia Elétrica

Engenharia Florestal

Engenharia Industrial

Engenharia Química 

Engenharia Mecânica
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Diferenciais

 Suporte pós-venda e reposição 
de peças.

Consultoria Pedagógica.

Atendimento personalizado e 
consultivo.

 Linha exclusiva de produtos.

Acompanhamento remoto do 
recebimento à montagem dos 
produtos.

Grande mix de produtos.
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Quem já
comprou, 
aprova!

“

“
A Homelab nos ofereceu uma 
experiência única de compra, um 
atendimento fantástico e sempre 
estiveram disponíveis para ajudar, 
oferecendo soluções e formas de 
contribuir para que pudéssemos 
compor da melhor maneira possível 
nossos laboratórios. 
Estão sempre atentos às nossas 
necessidades e têm um pós-venda 

muito eficaz. Com freqüência, se fazem lembrar por meio do 
acompanhamento das nossas atividades e necessidades.

Ana Cláudia Santos
Grupo MAC - Belém - PA

+ de 6.000 produtos
cadastrados em nosso sistema para 
atender aos mais diferentes perfis e tipos 
de clientes.

+ de 2.000 clientes
efetuaram uma ou mais compras com 
a    Homelab nos últimos 5 anos. Entre 
eles estão grandes Redes, Instituições de 
Ensino de todos os níveis, Prefeituras e 
muito mais.

Bett Educar, 
GEduc e
ANEC
são apenas alguns dos 
muitos eventos que 
a Homelab participa 
periodicamente por todo 
o Brasil, sempre atenta 
a todas as exigências e 
novidades do mercado 
educacional.

Em números



Remetente: Rua General Potiguara, 1428 - Lote 10 - Novo Mundo - Curitiba - PR - CEP: 81050-500

(41) 3212-7899

/homelaboficial

 (41) 99261 4839

/homelabcasadolaboratorio

homelab.com.br

homelab@homelab.com.br


