CENTRIFUGÁK
LAMINÁRIS FÜLKE
INKUBÁTOROK
HÛTÕK, HÛTÕBERENDEZÉSEK
SPEKTROFOTOMÉTER
VÍZTISZTÍTÓK
FOLYÉKONY NITROGÉN TÁROLÓK
KEVERÕK ÉS FÛTHETÕ MÁGNESES LAPOK
MÛANYAG LABORFELSZERELÉSEK
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 Hûtõ berendezések, laboratóriumi
hûtõk, fagyasztók, tároló
fagyasztók, vér és plazma hûtõk,
gyógyszertári hûtõk, -86 ULT hûtõk,
-150 Cryo hûtõk, kiegészítõk
 Ln2 folyékony nitrogén tárolók
automata kivitelben is,
mintatárolók, Ln2 hordozók,
adagolók

PIPETTÁK, FOLYADÉK ADAGOLÓK

TKA MicroPure UV-ST Ultratiszta
vizet elõállító rendszer
Nem igényel víz bekötést!
A készülék rendelkezik egy 6 literes ellátó tartállyal, amit desztillált vízzel lehet
feltölteni, és ebbõl tud Type I.-es ultratiszta vizet készíteni.

 Centrifugák, kis asztali, univerzális,
vér és vizelet fuga, álló, szuper és
ultra centrifugák teljes sorozata,
minden kiegészítõvel, minõségi
centrifugacsövekkel az összes
mérethez.

Beépített UV sterilizálás, egyszerû mûködés, költségtakarékos üzemeltetés, abszolút
hordozható kivitel.
Kis mennyiségû ultratiszta víz használat esetén ideális megoldás.

 Inkubátorok, mikrobiológiai, Co2,
O2, vízköpenyes, légköpenyes
kivitelben egyaránt, széles
méretválasztékban

Technikai adatok:
- ASTM Type I. minõségû víz elõállítása
- Fajlagos ellenállása 25°C-on 18.2 MΩ-cm (Type I.)
- Konduktivitás: 0, 055 μS/cm (Type I.)
- TOC érték: 1-5 ppb
- Baktériumok, csíra, részecskék visszatartása: 99.9% (Type I.)
- Betáplált víz átfolyási sebessége:
- Készülék teljesítménye: 1.5 liter/óra
- Beépített 6 literes tank (opcionális kifolyószûrõvel)
- Kompakt méret (WxDxH): 305 x 300 x 545 mm
- Súlya: 17 kg
- Energiafogyasztás: 0,06 kW
- Type I. víz általános alkalmazási területei:
PCR vizsgálatok, molekuláris biológia,
mikrobiológia, HPLC, ICP-TOC analízis
- UV fény, és Ultra filter

 Lamináris fülkék, a legmagasabb
biztonsági követelményekhez is,
Class I/Class II
 Sterilizátorok, szárítószekrények,
szárítókemencék, kemencék,
autóklávok
 Pipetták, folyadék adagolók,
FinnPipetta, pipettahegyek,
stepperek, dispenserek széles
választéka
 Laboratóriumi mûanyagáruk,
centrifugacsõ, fagyasztócsõ,
CryoBox, PCR –hez,
sejttenyésztéshez, IVF- hez,
tárolódobozok
 Plate, NUNC és Thermo Scientific
és ezeknek minden kiegészítõi,
dobozok, mintatárolók
 Rázók-Shakerek, mágneses
keverõk, vízfürdõk, vortexek,
gélkádak és tápegységek
 Víztisztító berendezések, TKA,
Barnstead komplett rendszerek,
és kiegészítõk, szûrõ patronok
 Fotométerek, PCR készülékek,
mikroplate olvasók, adagolók,
mosók

A készülék teljesen használatra készen érkezik, az összes szükséges szûrõvel, és
tartozékkal.

Német gyártmány és minõség!
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C E N T R I F U G Á K
Heraeus Pico & Fresco 17/21

Heraeus Megafuge 40 és 40 R

Asztali mikroliter és hûthetõ mikroliter centrifuga, a megbízható
és pontos társ hosszú ideig
- 24 férõhelyes 1,5/2,0 ml-es
mikroliter szögrotorral
- Max. sebesség:
13 300 rpm / 14 800 rpm
ill. 17 000 g / 21 000 g
- Fresco: –9 C° … +40 C°
- Mikroprocesszor vezérlés
digitális kijelzõvel
- Indukciós meghajtású
(karbantartásmentes) motor
- Egyedül álló ClickSeal rotor fedél
360.00
0 Ft-tó
- Könnyû kezelhetõség
l
- Messzirõl látható digitális kijelzõ
- Kiváló minõség, megbízható munkatárs

AKCIÓ

S ÁR

Heraeus Labofuge 200
Asztali vér és vizelet rutincentrifuga, robosztus, megbízható,
minõségi centrifuga.
- 12 férõhelyes 15 ml-es mikroliter
szögrotorral
- Szûkítõkészlet: 10 ml
és 5/7 ml csövekhez
- Max. sebesség:
5 300 rpm / 3 030 g
- Mikroprocesszor vezérlés digitális
kijelzõvel
- Indukciós meghajtású
(karbantartásmentes) motor
- Csendes mûködés, könnyû
kezelhetõség
- Sebesség és idõ beállítás

AKCIÓ
299.00

S ÁR

0 Ft-tó
l

Univerzális asztali centrifuga, széles rotorválasztékkal, rendkívül
egyszerû rotorcserével. Új fejlesztés, ergonómikus kialakítás,
egyszerû kezelés és beállítás. Fedélnyitás és zárás motoros
rásegítéssel és hidraulikus csillapítással könnyíti meg
a mindennapi munkát.
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- 750 ml-es kilendülõ fejes rotor,
(microplate hordozó közvetlen
rendelhetõ a rotorhoz)
- Szélvédett kilendülõ fejes rotor,
BIOLiner (szögletes rotoredény),
microliter rotor és még 4 különbözõ
típusú szögrotor választható
- Mikroprocesszor vezérlés, jól látható
digitális kijelzõ
- Indukciós meghajtású
(karbantartásmentes) motor
- Max. sebesség: 15 200 rpm / 25 830 g
- 16 R: –10° C…+ 40° C
- 6 különálló program tárolási lehetõség
direkt gombokkal

AKCIÓ
1.100.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

TX200
rotorr
és 1 k
al,
észlet
adapt
errel

AKCIÓ
1.700.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

TX750
rotorr
és 1 k
al,
észlet
adapt
errel

Sorvall RC-6 Plus+Carbon rotorral
Hûthetõ Superspeed állócentrifuga
választható Carbon FiberLite rotorral.

Heraeus Megafuge 16 és 16 R

- 200 ml és 400 ml-es kilendülõ
fejes rotorok
- Szélvédett kilendülõ fejes rotor,
mikroplate rotor,
- Mikroliter rotor és még 5
különbözõ típusú szögrotor
választható
- Mikroprocesszor vezérlés digitális
kijelzõvel
- Indukciós meghajtású
(karbantartásmentes) motor
- Max. sebesség:
15 200 rpm / 25 830 g
- 16 R: –10° C…+ 40° C
- 6 különálló programtárolási
lehetõség, direkt gombokkal

Univerzális nagykapacitású asztali centrifuga, csendes
mûködéssel.
Széles
rotorés
tartozékválasztékának
köszönhetõen, mind nagykapacitású laborcentrifugaként, mind
nagykapacitású vércentrifugaként kiválóan alkalmazható.

ajándék

szabadon

- Max. sebesség: 22 000 rpm / 55 200 g
- Maximum kapacitás: 4 x 1000 ml,
hõmérséklet: –20 C°-tól, +40 C°
- Különbözõ méretû szénszálas
(Carbon) és alumínium szögrotorok,
- Kilendülõ fejes rotorok, microplate
rotor és folyamatos átfolyó rendszerû
rotorok választhatóak.
- Programozható mikroprocesszor
vezérlés, nagy LCD kijelzõvel
- Sebesség vagy g érték, idõ és
hõmérséklet programozás lehetõség
- 30 program tárolási lehetõség
- Vákuum-mentes mûködés, erõs, nagy imbalance-tûrõ
meghajtó egység
- Szénkefementes, indukciós meghajtású motor
(karbantartásmentes)

Sorvall MTX150
A világ jelenleg leggyorsabb centrifugája!
Preparatív asztali mikro-ultracentrifuga
- Max. sebesség: 150 000 rpm /
1 048 680 g
- Max. kapacitás: 6 x 30 ml,
- Hõmérséklet: 0 C°-tól, +40 C°
- Léghûtéses, frekvenciakontrollált, vákuum által
közrefogott, közvetlen
meghajtású “indukciós” motor
- Programozható mikroszámítógép vezérlõ elektronika
- Színes, érintõ-képernyõs LCD kijelzõ, USB interfész adat
kiolvasáshoz (GMP/GLP megfelelõséghez)
- Beépített “On-line” rotorlista (a könnyû rotorbeállítás végett)
- Rendkívül alacsony zajszintû (45 dBa) és egyben
helytakarékos
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L A M I N Á R I S

F Ü L K E

MSC-Advantage típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülke

AKCIÓ
Már 90 cm szélességtõl is elérhetõ!!!
-

1.850.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
2 db elektromos dugalj, kivehetõ rozsdamentes acél belsõ munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
Manuális ablakmozgatás
Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelõ
H 14 HEPA szûrõ
Csendes és energiatakarékos mûködés

Rendelhetõ szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm

HERAsafe KS típusú, Class II (Biohazard) vertikális légáramlású lamináris fülke
Már 90 cm szélességtõl is elérhetõ!!!
- Állandó légsebesség mérés, real-time LCD kijelzéssel
- Üzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással.
- 2 db elektromos dugalj, kivehetõ rozsdamentes acél belsõ
munkalap, oldalanként 2 db 23 mm Ø fali átmenet.
- Elektromos ablakmozgatás
- Távirányítóval vezérelhetõ (nem szükséges munkafolyamat
közben kinyúlni a steril térbõl)
- Class II (Biohazard) EN 12469 szabványnak megfelelõ
- H 14 HEPA szûrõ
- Gáztömör ablakzárás
- DC motoros ventillátorok, csendes, és takarékos mûködéssel
- Variálható elrendezés, egyedi kivitel lehetséges
Rendelhetõ szélesség: 90 cm, 120 cm, 150 cm 180 cm

AKCIÓ
2.460.0

S ÁR

00 Ft-t
ól
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I N K U B Á T O R O K
MIDI 40 literes rutin Szén-dioxid inkubátor
-

Direkt légköpeny fûtés
Cserélhetõ vezetõképesség mérõ (TDC) CO2 szenzor
Mikroprocesszor vezérlés, RS 232 interfészel
Hõmérséklet: Szobahõtõl….60°C
CO2 vezérlés: 0…20%, Párásítás: 95 %
3 db rozsdamentes polc
Tömör külsõ ajtó és biztonsági belsõ üvegajtó
Párakondenzációt gátló belsõ fûtõrendszer
Készülék aljában elhelyezkedõ kivehetõ rozsdamentes acél
párásító tálca
- Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belsõ
munkafelület, lekerekített belsõ sarkokkal a könnyebb
tisztítás érdekében.
Kompakt méret, egyedülállóan kis helyigényû, könnyû
kezelhetõség, digitális kijelzõ!

AKCIÓ
890.00

S ÁR

0 Ft-tó
l

Thermo Series 8000 WJ / DH 184 literes Szén-dioxid inkubátor
-

AKCIÓ
1.625.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

Direkt légköpeny fûtéssel (DH) vagy vízköpeny fûtéssel (WJ)
HEPA Class 100 levegõ szûrõ a belsõ kamrában
Mikroprocesszor vezérlés, digitális kijelzéssel
Választható TDC / IR (infra vörös) CO2 szenzor
Hõmérséklet: Szobahõtõl….50°C
CO2 vezérlés: 0…20%, Párásítás: 95 %
4 db kihúzható rozsdamentes polc
Fûtött belsõ biztonsági üvegajtó
Akusztikus és vizuális riasztó rendszer
3 literes rozsdamentes acél párásító tálca
Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belsõ
munkafelület, lekerekített belsõ sarkokkal a könnyebb
tisztítás érdekében.

Magas hõmérsékletû (140 C°) önsterilizáló rendszer a direkt
légköpeny fûtéses (DH) készülékekben.
O2 szabályzó rendszerrel kiegészítve is rendelhetõ

Heraeus Heracell 150i / 240i Szén-dioxid inkubátor
-

Direkt légköpeny fûtés
Hõmérséklet: Szobahõtõl….60°C
CO2 vezérlés: 0…20%, Párásítás: 95 %
Cserélhetõ vezetõképesség mérõ (TDC) CO2 szenzor
Mikroprocesszor vezérlés, RS 232 interfésszel
iCAN interaktív nagy érintõképernyõs LCD kijelzõ
“Auto-start” üzembehelyezési automatika
Beépített ContraCon típusú, 90 C°-os önsterilezõ rendszer
Döntött kamra a párásításhoz szükséges vízhez
Automatikus “alacsony” vízszint riasztó rendszer
Fûtött ajtó és biztonsági belsõ üvegajtó
3 db rozsdamentes anyagból készült, kihúzható polc
42 mm Ø fali átmenet, tömítõ dugóval
Rozsdamentes acél légkeverõ ventilátor (autoklávozható)
Elektro-polírozott rozsdamentes acélból készült belsõ
munkafelület, lekerekített belsõ sarkokkal
- FDA 510K (USA) minõsítésû, mely szerint maradéktalanul
alkalmas IVF célú alkalmazásra
Rendelhetõ opcionális rézbelsõvel, O2 szabályozással, valamint
speciális iONGUARD™ ezüstionos bevonattal.

4

AKCIÓ
1.900.0

S ÁR

00 Ft-t
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I N K U B Á T O R O K
Új Heratherm Kompakt, kis asztali
hûthetõ inkubátor

Új Heratherm Advanced Security
mikrobiológiai inkubátorok

Rendkívül kis méretû hûthetõ inkubátor, ideális kis mennyiségû
mintákhoz, gyors rutin mûveletekhez.
- 18 Liter ûrtartalom,
ventilátoros légkeverés
- Hõmérsékleti tartomány:
17°C-40°C
- Üvegbetétes ajtó

AKCIÓ
178.00

- Hõmérsékleti tartomány:
szobahõ + 5 C°- 105 C°,
- Választható méretek: 60, 100,
180 liter
- Állítható sebességû légkeveréses
áramlás
- Mikroprocesszoros vezérlés
- Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD
kijelzõ
- 140 C° -os önsterilizázió
- Lekerekített sarkú
rozsdamentes acélból
készült, könnyen tisztítható
belsõ tér (rozsdamentes
550.00
0 Ft-tó
külsõ burkolat
l
opcionálisan elérhetõ)

AKCIÓ

S ÁR

0 Ft-tó
l

S ÁR

Új Heratherm mikrobiológiai inkubátorok
-

Hõmérsékleti tartomány: szobahõ + 5 C°- 75 C°,
Választható méretek: 60, 100, 180 liter
Természetes légkeveréses áramlás
Mikroprocesszoros vezérlés

- Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD kijelzõ
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból készült, könnyen
tisztítható belsõ tér (rozsdamentes külsõ burkolat
opcionálisan elérhetõ)

AKCIÓ
320.00

S ÁR

0 Ft-tó
l

Új Heratherm szárítószekrények
-

Hõmérsékleti tartomány: 50°C-250°C vagy 50°C-330°C
Választható méretek: 60-66L, 97L-105L, 168-179 L
Természetes vagy légkeveréses áramlás
Mikroprocesszoros vezérlés, RS232 interfész
Könnyen kezelhetõ, nagy, VFD kijelzõ
Külön áramkörös túlfûtés védelem
Opcionális tartókészlet, két készülék egymásra való
helyezéséhez
- Lekerekített sarkú rozsdamentes acélból
készült, könnyen tisztítható belsõ tér
(rozsdamentes külsõ burkolat opcionálisan
280.00
elérhetõ)
0 Ft-tó
l

AKCIÓ

S ÁR
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H Û T Õ K ,

H Û T Õ B E R E N D E Z É S E K

Új FORMA 88000 széria érintõképernyõs -86 C°-os ultra mélyhûtõ
A Thermo Scientific új fejlesztésû ultra mélyhûtõje.
- Kapacitás: 421 litertõl 949 literig, 300-700db 130x130-as
fagyasztódoboz.
- Nagy, színes érintõképernyõs LCD kezelõfelület/kijelzõ.
- Független (külön áramkörös) hõmérséklet vezérlés, optikai és akusztikus
riasztórendszer.
- Egyedülállóan gyors hõmérséklet-visszaállás a beállított hõmérsékletre
ajtónyitás után
- Külsõ riasztórendszerhez illeszkedõ kimenet (távriasztási lehetõség).
- Nagy kapacitású (15 év) belsõ memória a készülék adatainak (hõmérséklet,
riasztások stb.) tárolására.
2.470.0
00 Ft-t
- 4 különálló belsõ ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belsõ polccal
ól
- 7 zónás 4 ponton érintkezõ ajtószigetelés
- Lekerekített sarkú, szinterezett acélból készült belsõ tér, fûtött ajtókerettel
- Könnyen tisztítható szinterezett acél külsõ burkolat élettartam garanciával.
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval.
- Újfajta 1” VIP (vákuum izolációs panel) szigetelés.
- Környetetet kímélõ CFC-mentes és HCFC-mentes hûtõközeg

AKCIÓ

S ÁR

FORMA 900 -86 C°-os ultra mélyhûtõ
Dupla külsõ ajtós, és fekvõ kivitelben is elérhetõ
- Kapacitás: 85 litertõl 651 literig,
- Mikroprocesszor vezérlésû hõmérséklet szabályzás, szemmagasságban lévõ digitális
funkció kijelzõ
- Független (külön áramkörös) hõmérséklet vezérlés , optikai és akusztikus riasztórendszer
- Külsõ riasztórendszerhez illeszkedõ kimenet (távriasztási lehetõség)
- 4 különálló belsõ ajtó, 3 db állítható rozsdamentes acél belsõ polccal
- Lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belsõ tér, könnyen tisztítható szinterezett
acél külsõ burkolat élettartam garanciával
- CFC-mentes és HCFC-mentes környezetbarát hûtõközeg
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálóval, digitális adatfeldolgozóval
vagy back up rendszerrel.
- 127 mm vastag, zárt cellás poliuretán szigetlés (CFC mentes)
- 2 db 1 HP, túlmelegedési védelemmel ellátott kompresszor, riasztási funkcióval
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is
2.100.0
00 Ft-t
- Opcióként széles választékban papír, polipropilén, vagy polikarbonát
ól
tárolódobozok
- Opcióként Fagyasztócsövek, minden méretben, és kivitelben

AKCIÓ

S ÁR

HERAEUS TS586e ECO típusú ,,Green Line” ultra mélyhûtõ szekrény

AKCIÓ
2.950.0

6

Környezetbarát Hydrocarbon hûtõközeg, alacsony energia fogyasztás!
Alacsony zajszint - ami még tovább csökkenthetõ az opcionális vízhûtõvel!
- Kapacitás: 510 liter, 520 db fagyasztódoboz.
- Mikroprocesszor vezérlés öntesztelõ programmal.
- Érintõgombos kezelõpanel, digitális kijelzõvel.
- Kulccsal zárható ajtó és lezárható vezérlõpanel, RS 232 számítógép interfész.
- Újfajta 150 mm vastag homogén szigetelés, fûtött ajtókerettel.
- Optikai és akusztikus riasztórendszer, valamint külsõ riasztórendszerhez illeszkedõ kimenet.
- Automatikus teremhõmérséklet figyelés (a pontos hõmérséklet megtartás érdekében).
- Állandó kondenzátorhõmérséklet figyelés és állandó kompresszorfeszültség ellenõrzõ rendszer.
- Könnyen tisztítható, lekerekített sarkú, rozsdamentes acélból készült belsõ tér.
- 5 különálló részre bontott belsõ tér, mindegyik külön belsõ rozsdamentes acél ajtóval ellátva.
- 4 db rozsdamentes acél polc, a belsõ elválasztó ajtókhoz igazítva (szabad variációban is
elhelyezhetõk).
- Opcionálisan körszámlapírós regisztrálóval, digitális adatfeldolgozóval vagy back-up
rendszerrel. Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos rendszerben is
- Rendkívül kis enrgiafogyasztás, 10.7 kW/24h

S ÁR

00 Ft-t
ól
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H Û T Õ K ,

H Û T Õ B E R E N D E Z É S E K

TELSTAR IGLOO ULT ,,Green Line” ultra mélyhûtõk széles választéka
igen kedvezõ áron
Kapacitás: 370 litertõl 830 literig
-

VIP szigetelés, energiatakarékos GREEN Line kivitel
Mikroprocesszor vezérlés, nagy LCD kijelzõvel
Akusztikus és optikai riasztó rendszer, RS485 és riasztó kimenet
Rozsdamentes acélból készült belsõ tér
Alacsony zajszint és csöndes ventilátoros hûtés
Környezetbarát hûtõközeg (CFC-free)
Enegrgiatakarékos kivitel, Hydrocarbon hûtõközeg
Opcionálisan körszámlapírós regisztrálóval, digitális
daloggerrel, SMS riasztóval vagy back-up rendszerrel
- Opcióként fém mintatartó rekeszek, polcos, fiókos
rendszerben is, tároló dobozok, fagyasztócsövek,
védõfelszerelések

AKCIÓ
1.790.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

Fiocchetti EMOTECA típusú vértároló hûtõszekrény
Kapacitás: 140 litertõl 1500 literig, 63-672db vérzsák tárolására alkalmas.
- Beépített DMLP digitális monitorozó és riasztó rendszer, amely egy SD
memóriakártyára gyûjti az adatokat, opcionálisan nyomtató is választható
hozzá.
- Kulccsal zárható ajtó
- Beépített vérzsák tároló fiókok (fiókonként 20 db 450-500 ml vérzsák fér)
- ECT-F elektronikus hõmérséklet szabályzó, digitális kijelzõvel.
- Alsó-felsõ hõmegfutás és nyitva felejtett ajtó riasztása, kóddal.
- Belsõ légkeveréses hûtõ (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus
jégmentesítõ rendszer.
- 3-rétegû thermo, páramentes üveg ajtó, fehérre szinterezett tömör
acél külsõ felület
- Lekerekített sarkú fehérre szinterezett tömör acél belsõ tér
- Környezetbarát R134A hûtõközeg (CFC-mentes).
839.00
- Külsõ terminál kártya RS485/Dry csatlakozáshoz.
0 Ft-tó
l

AKCIÓ

S ÁR

Fiocchetti LABOR típusú laboratóriumi hûtõszekrény
Gyógyszerek, minták, robbanásmentes vegyszerek tárolására is alkalmas.
- Belsõ légkeveréses hûtõ (ajtónyitás esetén leállítja magát), automatikus jégmentesítõ
rendszerel.
- Alsó-felsõ hõmegfutás és nyitva felejtett ajtó riasztásal.
- Hang, és fényjelzõ/riasztó rendszer
- ECT-F elektronikus hõmérséklet szabályzó, digitális kijelzõvel.
- Fehérre szinterezett tömör acél külsõ felület, teljes méretében szigetelt tömör ajtó, 40 mm
vastag habosított poliuretán szigetelés.
- Változtatható magasságú polctartó rendszer, (polc és fiók opcionálisan rendelhetõ hozzá).
- Környezetbarát R134A hûtõközeg (CFC-mentes).
- Opcionálisan rendelhetõ DMLP digitális monitor és riasztó rendszer, amely egy SD
memóriakártyára gyûjti az adatokat, és nyomtató is választható hozzá.
Egyéb Fiocchetti labor és vérbank hûtõk, jégkása készítõk széles választéka
+15 C°- és -45 C° közötti tartományban nagyon jó árakon kaphatóak.

AKCIÓ
399.00

Kérjen egyedi árajánlatot!

S ÁR

0 Ft-tó
l
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S P E K T R O F O T O M É T E R
Multiskan GO UV/VIS Spektrofotométer ajándék nyolccsatornás pipettával
- Plate típusok: 96-és 384-ig
- Hullámhossz- tartomány: 200-1000 nm
- Monokromátoros
hullámhossz-választás
- Leolvasási tartomány: 0-4 Abs
- Lineáris rázás
- Inkubálás: szobahõmérséklet +4 °C...+45 °C
- Gyors mérési sebesség: 6 sec / 96 well plate,
10 sec / 384 well plate
- Színes grafikus kijelzõ,
az “On-board” vezérléshez
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- Küvettás kivitelben is elérhetõ
- Alkalmazási területek: DNS/RNS meghatározás, enzim
kinetikai mérések, riporter gén kimutatási módszerek,
sejtburjánzási-és sejt toxicitási vizsgálatok

AKCIÓ
2.380.0

Multiskan FC Fotométer
- Plate típusok: 96 - 384-ig
- Hullámhossz- tartomány:
340-850 nm
- Hullámhossz-választás:
optikai szûrõkkel
(standard: 405 nm,
450 nm és 620 nm)
- Leolvasási tartomány:
0-6 Abs
- Felbontás: 0,001 Abs
- Lineáris, 3 fokozatban állítható
1.225.0
00 Ft-t
sebességû rázás
ól
- Inkubátoros kivitel opcióként
választható
- Színes grafikus kijelzõ, az “On-board” vezérléshez
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- ELISA vizsgálatokhoz, enzim kinetikai mérésekhez ajánljuk

AKCIÓ

S ÁR

Varioskan Multifunkciós Platereader
- Mérési technológiák:
• Fotometria,
• Luminometria,
• Fluoreszcencia
intenzitás
• Time-Resolved
fluoreszcencia
- Plate típusok:
6 - 1536 (luminometria,
fluoreszcencia intenzitás /
7.380.0
time-resolved fluoreszcencia)
00 Ft-t
ól
6 - 384-ig (fotometria)
- Gyors mérési sebesség: 15 sec / 96 well
plate; 45 sec / 384 well plate; 135 sec / 1536 well plate
- Rázás funkció: orbitális, állítható sebességgel és átmérõvel
- Inkubálás: szobahõmérséklet +4 °C...+45 °C
- Opcionálisan kérhetõ adagolók (maximum 3 db) 1 ml-es
befecskendezõvel
- SkanIt vezérlõ szoftver (készülékkel szállítva)
- Amennyiben ebben az évben rendeli meg a készüléket a
LumiSens modult és egy adagolót ajándékba adunk
(értéke 2,5 millió forint)

AKCIÓ

8

S ÁR

S ÁR

00 Ft-t
ól

Wellwash és Wellwash Versa
platemosó készülék
- 96-os és 96 - 384-es
változatban is
rendelhetõ
- Többféle mosófej:
1x8, 1x12 (Wellwash),
1x8, 1x12, 1x16 és
1x8 sejtes
(Wellwash Versa)
- Nagy,színes LCD
kijelzõ
955.00
0 Ft-tó
- Hatékony
l
folyadékeltávolítás
a cellákból (<1.5 μl)
- Folyadékszint érzékelõvel ellátott, nyomásmentesített
palackok
- A lemez jelenlétét érzékelõ plate szenzor
- Állítható mosási paraméterek (adagolás, felszívás
magassága, felszívás sebessége)
- Rázási funkció (lineáris)
- Mosási térfogat: 50-1000 μl (96), 20-300 μl (384)

AKCIÓ

S ÁR

Arktik Thermal Cycler PCR készülék
- Blokkhõmérséklet: +4 °C... +99 °C
- Használható, cserélhetõ blokkok:
96 x 0,2 ml, 384 x 0,03 ml,
2 x 48 x 0,2 ml (kettõs blokk)
- Hõmérséklet-gradiens funkció
- Fûthetõ tetõ
(30-110 °C, illetve off funkció)
- Alacsony zajszint
- A készülék kompatibilis a standard
PCR mûanyagokkal
- USB port
- Méretek (szél.x mély.x mag.):
29 x 38 x 29 cm

AKCIÓ

S ÁR

1.225.0
00 Fttól
1 db s
zab

adon
válasz
tható
blokk
al
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V Í Z T I S Z T Í T Ó K
Thermo Scientific TKA LabTower EDI 2 az 1-ben víztisztító készülék
ASTM Type I és Type II tisztaságú víz elõállítása ugyanazzal a készülékkel
-

Csapvizes betáplálási lehetõséggel
Elõállított víz konduktivitása: 0,055 μS/cm (Type I), 0,067-0,1 μS/cm (Type II)
Elõállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω- cm (Type I), 15-10 mega Ω- cm (Type II),
Standard, ultraszûréses és UV opciós kivitelben is elérhetõ
Választható teljesítmény: 15 l/óra vagy 30 l/óra vagy 45 l/óra
Betáplált víz átfolyási sebessége: 2 l/perc
Beépített 100 literes tank
Type I minõségû víz alkalmazási területei: molekuláris biológia, mikrobiológia, PCR
vizsgálatok
- Type II minõségû víz alkalmazási területei: laboreszközök mosogatása, pufferek,
reagensek, táptalajok készítése
- Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges szûrõpatront is

Thermo Scientific TKA GenPure
víztisztító készülék xCAD adagolóval

AKCIÓ
1.790.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

AKCIÓ
2.520.0

S ÁR

00 Ft-t
ól

Thermo Scientific TKA Smart2 Pure
2 az 1-ben víztisztító készülék
- ASTM Type I és Type II tisztaságú víz
elõállítása ugyanazzal a készülékkel
- Csapvizes betáplálási lehetõséggel
- Elõállított víz konduktivitása:
0,055 μS/cm (Type I),
0,067-0,1 μS/cm (Type II)
- Elõállított víz fajlagos ellenállása:
18,2 mega Ω- cm (Type I),
15-10 mega Ω- cm (Type II),
- Standard, ultraszûréses és UV
opciós kivitelben is elérhetõ
899.00
- Választható teljesítmény: 3 l/óra
0 Ft-tó
l
vagy 6 l/óra
- Betáplált víz átfolyási sebessége: 1 l/perc
- Beépített 6 literes tank
- Falra szerelhetõ (opció)
- Type I minõségû víz alkalmazási területei: molekuláris
biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
- Type II minõségû víz alkalmazási területei: laboreszközök
mosogatása, pufferek, reagensek,
táptalajok készítése

AKCIÓ

ASTM Type I tisztaságú víz elõállítására alkalmas készülék
-

Type II. betáplálást igényel (Pl. TKA Pacific)
Elõállított víz konduktivitása: 0,055 μS/cm (Type I)
Elõállított víz fajlagos ellenállása: 18,2 mega Ω- cm (Type I)
Standard, ultraszûréses, TOC és UV opciós kivitelben is
elérhetõ
Betáplált víz átfolyási sebessége: 2 l/perc
Beépített belépõ víztisztaság ellenõrzés
Asztali kivitel, de az xCAD rendszerrel elrejthetõ az
alapkészülék
Type I minõségû víz alkalmazási területei: molekuláris
biológia, mikrobiológia, PCR vizsgálatok
xCAD adagoló rendszerrel együtt
Használatra kész kivitel, tartalmaz minden szükséges
szûrõpatront is
asztali vagy fali xCAD adagoló tetszés szerint választható

S ÁR

Thermo Scientific TKA Micromed
víztisztító készülék
- ASTM Type III. -nál magasabb
minõségû víz elõállítása
- Fajlagos ellenállása 25 °C-on
10-1 mega Ω-cm
- Konduktivitás: 0.1-1.0 μS/cm
- Baktériumok, csíra, részecskék
visszatartása: 99%
- Betáplált víz átfolyási sebessége:
1 l/perc
- Készülék teljesítménye: 6 l/óra
- Beépített 6 literes tank (opcionális
kifolyószûrõvel)
- Alkalmazási területek: standard
kémiai alkalmazások, reagens
elõkészítés, ultrahangos tisztításhoz,
készüléktisztításhoz

AKCIÓ
599.00

S ÁR

0 Ft-tó
l
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F O LY É K O N Y

N I T R O G É N

T Á R O L Ó K

Thermo Scientific Locator Plus hordozható folyékony nitrogén tárolók
Könnyû kezelhetõség, rack rendszerû tárolás, alacsony Nitrogén párolgás
-

Elérhetõ: 71 litertõl - 121 literig
Maximum kapacitás: 2000 - 8000 db 2 ml minta
Tartós, alumínium kivitel, vákuum szigeteléssel
Színes ergonomikus rack fogantyúk, a könnyû kiemelés és behelyezés céljából
Igényelhetõ Nitrogén szintfigyelõ rendszerrel/riasztóval, és
görgõs platformmal (opció)

Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport
kínálatából tartó pálcát, fagyasztócsövet, színjelölõ betétet,
tárolódobozt igen kedvezõ áron.

Thermo Scientific Biocane hordozható
folyékony nitrogén tárolók

AKCIÓ
299.00

S ÁR

0 Ft-tó
l

Kaniszteres tárolás, szûk nyakátmérõje
minimalizálja a napi Nitrogén párolgást, olcsó üzemelés
- Elérhetõ: 20 litertõl - 47 literig
- Maximum kapacitás: 180 - 2880 db 2 ml minta,
300 - 4800 db szalmacsõ
- Igényelhetõ Nitrogén szintfigyelõ rendszerrel/riasztóval, és
görgõs platformmal
- Ergonomikus rack fogantyúk, a könnyû kiemelés és
behelyezés céljából
Válasszon hozzá a NUNC és a Nalgene, vagy a Simport
kínálatából tartó pálcát, fagyasztócsövet, színjelölõ betétet
igen kedvezõ áron.

AKCIÓ
899.00

S ÁR

0 Ft-tó
l

Thermo Scientific Cryoplus automata
töltésû folyékony nitrogén tárolók

Ideális választás hosszú idejû ellenõrzött tárolásra, a
készülék automatikusan tölti a folyékony nitrogént a
mintatároló részbe, az elõre beállított szintre.
- Elérhetõ: 90 litertõl - 552 literig
- Maximum kapacitás: 5.000 - 33.000 db 2 ml minta,
88 - 608 db 500 ml vérzsák
- Mikroprocesszoros vezérlésû tároló, folyadék vagy gõz fázisú
tároláshoz is ideális.
- Automatikus nitrogén (LN2) utántöltõ rendszere biztosítja a
hosszú távú biztonságos minta tárolást.
- Érintõ gombos kezelõpanel, egyedülálló, 24 LED-bõl álló
nitrogén szintjelzõ, magas és alacsony szint riasztási
lehetõséggel.
- Külsõ riasztórendszerhez való csatlakozási lehetõség, a tároló
tank körülményeinek távoli felügyeletéhez.
- Magas hõmérséklet-tûrõképességû szinterezett acél külsõ
burkolat, a tartály vákuum szigetelése és rozsdamentes acél
kamrája minimalizálja a kondenzációt és a hõ veszteséget.

Tárolók és fagyasztócsövek széles választékát kínáljuk rendkívül kedvezõ áron.
A NUNC és a Nalgene, vagy a Simport polikarbonát
(PC) fagyasztódobozok méretben minden jelenleg
piacon levõ termékhez illeszkednek, használatuk
sokkal kényelmesebb, mint az olcsóbb polipropilén
(PP) dobozoké, az átlátszó tetõnek, és a kisebb
hõtágulási tényezõnek köszönhetõen.
Fagyott állapotban is könnyen nyithatóak, zárhatóak.
A fagyasztócsövek a szilikongyûrûs kupakoknak
köszönhetõen minden körülmények között megvédik
a benne tárolt minták épségét.
Választékunkból a 13. oldalon talál egy kis ízelítõt.
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K E V E R Õ K

É S

F Û T H E T Õ

M Á G N E S E S

L A P O K

MaxQ 2000&3000 nyitott platformú asztali rázókészülékek
-

Körkörös rázás
Tekerõgombos (analóg) vagy digitális sebességállítás
Többféle platform méret
Rázási sebesség tartomány: 40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
Maximális kapacitás: akár 6x6 liter
Két különálló LED kijelzõ, a sebesség és mûködési idõ
kijelzésére (digitális kivitel esetében)
Széles tartozékválaszték (flaskák, lombikok, tesztcsövek,
mikrocsövek, centrifugacsövek rázatásához)
Robosztus és ergonomikus kivitel
Tripla excentrikus meghajtás
Méretek (szél×mag×mély) : 44.2x34.3x16.3 cm
(MaxQ2000), 65.5x74.7x24.6 cm (MaxQ3000)

AKCIÓ
479.00

MaxQ 4450 Inkubátoros asztali
rázókészülék

0 Ft-tó
l

MaxQ 7000 Vízfürdõs rázókészülék

- Körkörös rázás
- Tekerõgombos (analóg) vagy
digitális sebességállítás
- Platform mérete: 33x28 cm
- Sebesség tartomány:
40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
- Hõmérséklet tartomány:
Környezet +5°C... +80 °C
- Maximális kapacitás: 1x2,5 liter
- Hõmérséklet pontosság
(37°C-nál): ±0,1°C
- Széles tartozékválaszték
1.150.0
(flaskák, lombikok, tesztcsövek,
00 Ft-t
ól
mikrocsövek, centrifugacsövek
rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 69.1x35.8x40.1 cm
- LCD kijelzõ

AKCIÓ

S ÁR

S ÁR

- Körkörös rázás
- Tekerõgombos (analóg)
vagy digitális sebességállítás
- Platform mérete: 28x33 cm
- Sebesség tartomány:
40-400 rpm (analóg),
15-500 rpm (digitális)
- Hõmérséklet tartomány:
Környezet +5°C... +65 °C
- Hõmérséklet pontosság
(37°C-nál): ±0,2°C
- Maximális kapacitás:
1.490.0
1x6 liter
00 Ft-t
ól
- Széles tartozékválaszték
(flaskák, lombikok, tesztcsövek,
mikrocsövek, centrifugacsövek rázatásához)
- Robosztus és ergonomikus kivitel
- Tripla excentrikus meghajtás
- Méretek (szél×mag×mély): 54,6x63,5x45,7 cm
- LCD kijelzõ

AKCIÓ

S ÁR

Nagy kapacitású, álló rázókészülékek is elérhetõek. Részletekért hívja munkatársainkat!

Cimarec fûtõlapok, mágneses keverõk,
fûthetõ mágneses keverõk
- Választható alumínium
vagy kerámia felület
- Felületméretek:
10,8x10,8 cm,
18,4x18,4 cm,
26x26 cm
- Keverési sebesség:
60-1200 rpm
- Maximális
felülethõmérséklet:
540°C (kerámia felület),
300 °C (alumínium felület)
- Maximális flaskaméret: 1 l, 4 l, 6 l
- Szabadalmaztatott HOT TOP
riasztórendszer
- Digitális hõmérsékletkijelzés
- Mikroprocesszoros vezérlés

PGW szériás ADAM Preciziós mérleg
Nyitott, vagy szélvédett felület, könnyen olvasható nagyméretû
LCD kijelzõ, automatikus belsõ kalibrációval, EC M Class II
minõsítéssel, RS232 csatlakozás. Egyszerûen validálható,
ellenõrizhetõ mûködés.

AKCIÓ
69.000

S ÁR

Ft-tól

-

Felület típusa: Rozsdamentes
Felület méretei: 192 mm x 192 mm
Mérési kapacitás max.: 1500 gramm
Pontosság: 0,001 gramm
Linearitás (+/-): 0,02 gramm
Hálózati csatlakozás: 230V/50Hz
Motoros belsõ kalibráció
Nagy LCD kijelzõ
Dátum és idõ kijelzés
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M Û A N Y A G

L A B O R F E L S Z E R E L É S E K

Mr. Frosty fagyasztó konténer
Speciálisan a sejtek kíméletes mélyhûtött tárolásához és visszanyeréséhez.
Izopropil-alkohol töltéssel és egy fagyasztó szekrény használata mellett 1 °C / perc
hûtési sebesség érhetõ el, amivel a sejtek kíméletes fagyasztása ideális körülmények
között valósítható meg.
Háromféle méretben is rendelhetõ:
1-2 ml-es fagyasztócsõhöz
3-6 ml-es fagyasztócsõhöz
4-5 ml-es fagyasztócsõhöz
Raktárról azonnal kapható és használható!

NALGENE és NUNC centrifugacsövek

Centrifugacsöveink, adaptereink minden felhasználási területet
lefednek, még az egészen extrém méreteket, illetve különleges
vegyszerállóságot is.
Nagy tisztaságú alapanyagokból készülnek, ami a munkamenet
folyamán a nem kívánt
szennyezõdés lehetõségét
minimálisra csökkenti.
15-50 ml-es NUNC kónikus csöveink
új sorozata akár 17.000 RCF
terhelést is elviselnek, az áruk pedig
nem haladja meg a hasonló
minõségû hagyományos csövek
árát.

AKCIÓ
16.000

S ÁR

Ft-tól

NALGENE szûrõk

A szûréstechnika laboratóriumi és kutatási felhasználásaihoz
kínálunk akár vákuum, akár átfolyós szûrõket, és azok
kiegészítõit. Az MF75™ PES szûrõk már 0,1μm szûrõ
finomságtól elérhetõek!
Fecskendõszûrõink többféle anyagból, például PES, PTFE,
Nylon, Glass-Fiber, CA, SFCA és 0,2-0,8 μm közötti szûrõ
finomsággal is elérhetõek!

NUNC Plate
A NUNC gyártási minõsége minden felhasználás számára
ideális körülményeket tud teremteni, még hosszú idõ elteltével
is reprodukálni lehet a kísérlet, vizsgálat eredményeket.
A NUNC speciális felületek kiképzései a mûanyagból készült
anyagok molekuláris tulajdonságain alapulnak, és a hidrofób
tulajdonságok módosításával készülnek.
A kínálatunk: Immunoplate, sejttenyésztõ plate, és speciális
bevonatos plate nagyon széles választékban, igen magas
minõségben, de mégis megfizethetõ árban.
Általánosan használt platek azonnal, raktárról! Maxisorp,
Polysorp, Streptavidin Covalent, Streptavidin Passive,
MultiSorp, Amino, MaxiSorp, Collagen, MediSorp CC2,
PolySorp, Cell Culture, NucleoLink, Poly-D-Lysine, Glutathione
Low Cell Binding, Nickel-chelate surface bevonat.
A legkedveltebb termékünk, a NUNC MaxiSorp™ F96 plate
(442404) azonnal raktárról kapható, igen kedvezõ áron!
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Cryo csövek, tároló dobozok
A hosszútávú tárolásnál elsõdleges szempont a minõség, ami nem tûr kompromisszumot. Több év kutatása semmisülhet meg
nem megfelelõ tárolás miatt, ami sok esetben pótolhatatlan.
Válasszon mindig a célnak maradéktalanul megfelelõ tárolást, amelynek kiválasztásában kollégáink szívesen segítenek.
Fagyasztócsövek 0.5ml-tõl 10ml-ig, tárolódobozok papírból, polikarbonát mûanyagból és fémbõl is elérhetõek.
Különleges kínálatunk a CryoBank sorozat, ami a nagy számú minták tárolásához, rendszerezéséhez ideális választás, amivel 2D
vonalkódos azonosítással akár 118.000 csövet is lehet tárolni az új Forma 88000 sorozatú hûtõinkben.

Diagnosztikai segédanyagok
Speciálisan
diagnosztikai célokhoz
kifejlesztett termékek,
induló készletek,
tárolók, adagolók,
konténerek, és
színjelölõk, kupakok a
beazonításokhoz,
sorozatokhoz.

Mikroszkóp tárgylemezek
és speciál tenyésztõ kamrák
Kíváló minõségû
tárgylemezek,
fedõlemezek a Thermo
Menzel-Glaser
termékeibõl.
NUNC Lab-Tek™ Chamber
Slide-ok, kis kiszerelésben
is.

Tároló edények, flaskák, palackok
Legyen akár kerek, akár
szögletes, vagy
Erlenmeyer flaska,
nálunk széles
anyagválasztékban
megtalálja az Önnek
legmegfelelõbb
terméket.

IVF alkalmazásokhoz készülékek,
segédanyagok
A szigorú IVD/IVF
elõírásoknak maximálisan
megfelelõ, tanúsított
termékek, a vezetõ
intézetek is mind ezeket
használják.
Kérje személyre szabott
ajánlatát üzletkötõinktõl!
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Finnpipette F1 pipetta (fehér)
-

-

-

Forgatható ujjtartó
Minimális erõt igénylõ pipettázás
Térfogat szerinti színkódok
Könnyû hegyledobás
Nagy, könnyen leolvasható kijelzõ
Speciális ezüstbevonat
(mikroorganizmusok
szaporodásának megakadályozása
érdekében)
Beállításhoz kihúzható pipettázó
gomb (pipettázás közben véletlen
se lehet elállítani)
Cseppmentes ürítés
Címkézési lehetõség (felhasználó neve)
Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is kapható

Finnpipette F2 pipetta (fekete)
- Könnyû térfogat-beállítás
- Minimális erõt igénylõ
pipettázás
- Térfogat szerinti színkódok
- Nagy, könnyen leolvasható
kijelzõ
- A pipetta teljes egészében
autoklávozható
- Cseppmentes ürítés
- Nyolc-, tizenkét-, és 16csatornás változatban is elérhetõ

Finnpipette Novus Elektromos pipetta
- Tíz féle pipettázási lehetõség
(stepperként, keverés, hígítás, stb.)
- Felszívás és adagolás sebessége
külön-külön beállítható 9 fokozatban
- Könnyû súlyú konstrukció
- Nagy, háttérvilágított grafikus kijelzõ
- Elmenthetõ programok
- A felhasználó a nevét is beírhatja
- Színkódolt gombok
- Egyszerûen kalibrálható és szervízelhetõ
- Állítható ujjtartó
- Autoklávozható (az elektromos rész kivételével)
- Hosszú élettartamú akkumulátor (gyors feltöltés)
- Nyolc-, tizenkét-, és 16-csatornás változatban is elérhetõ

Finnpipette S1 pipettor
- Pontos, motoros vezérlésû
pipettor, amely üveg vagy
mûanyag szerológiai
pipettákkal használható
nagyobb mennyiségû
(1 ml...100 ml) folyadék
adagolására.
- Hordozható, Lithium-ion
akkumulátoros, ami 15 óra
folyamatos használatot
tesz lehetõvé, 3 órás töltési idõvel.
- 8-8 fokozatban állítható felszívási és adagolási sebesség
(gravitációs adagolás is lehetséges)
- Ergonómikus kialakítás, nagy LCD kijelzõ, akkumulátor töltési
kijelzés, kis súly jellemzi a pipettorunkat
- Autóklávozható szilikon adapter, választható szín
- Asztali és fali tartó, töltõ adapter a csomag része.
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Finnpipette F1 pipetta KIT (fehér)
Pipetta induló csomagok, rendkívül
kedvezõ áron!
Minden, ami egy kis laborban az
induláshoz szükséges, változatos méret
összeállítások közül mindenki
megtalálhatja a számára megfelelõt.
A csomagok tartalmaznak egy pipetta
sorozatot, 3 vagy 4 db különbözõ
mérettartományban, 3 vagy 4 rack
pipettahegyet (amik a refill készlettel
99.000
Ft-tól
is tölthetõek a késõbbiekben),
állványt, reagens folyadáktároló vályú
készletet, ajándék pipetta formájú golyóstollat,
kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot.
Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található!

AKCIÓ

S ÁR

Finnpipette F2 pipetta KIT (fekete)
Pipetta induló csomagok, rendkívül
kedvezõ áron!
Minden, ami egy kis laborban az
induláshoz szükséges, változatos
méret összeállítások közül mindenki
megtalálhatja a számára megfelelõt.
A csomagok tartalmaznak egy
pipetta sorozatot, 3 vagy 4 db
különbözõ mérettartományban, 3
vagy 4 rack pipettahegyet (amik a
refill készlettel is tölthetõek a
89.000
késõbbiekben), állványt, reagens
Ft-tól
folyadáktároló vályú készletet,
ajándék pipetta formájú golyóstollat,
kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot.
Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található!

AKCIÓ

S ÁR

Finnpipette F3 pipetta KIT (színes)
Pipetta induló csomag, rendkívül
kedvezõ áron!
Minden, ami egy kis laborban az
induláshoz szükséges, változatos
méret összeállítások közül mindenki
megtalálhatja a számára megfelelõt.
A csomag tartalmaz egy pipetta
sorozatot, 4 db különbözõ
mérettartományban, 4 rack
pipettahegyet (amik a refill készlettel
is tölthetõek a késõbbiekben), 6
férõhelyes állványt, reagens
89.000
Ft-tól
folyadáktároló vályú készletet,
ajándék pipetta formájú golyóstollat,
kézikönyveket, Finntip pipettahegy mintacsomagot.
Az akciós ajánlatunk a hátoldalon található!

AKCIÓ

S ÁR

Finnpipette Dispenser
- Könnyû folyadékadagolás reagens üvegekbõl
- Adagolási mennyiség tartománya: 0,2-1 ml,
0,4-2 ml, 1-5 ml, 2-10 ml, 5-30 ml, 10-60 ml
- Teljesen autoklávozható
- Hideg-és meleg folyadékok adagolására is
alkalmas (4°C-50°C)
- Három standard adapter (A28, S40, A45),
valamint két opcionális adapter (A25, A38) a
különbözõ nyakméretû üvegekhez
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Univerzális FinnTip sárga és kék pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú polipropilén (PP)
1000 db/csomag kiszerelés.
Thermo Scientific Finntip univerzális hegyek kiváló
minõségû polipropilénbõl, a legkorszerûbb technológiával
készülnek.

AKCIÓ

5-200μl –es univerzális sárga és 100-1000μl -es univerzális
kék hegy, az összes általános pipettára!

S ÁR

Sárga:
17
K é k : 1 00 Ft
900 Ft

A kedvezõ ár és a minõség találkozása.

FinnTip pipettahegyek
Anyaguk: nagytisztaságú
polipropilén (PP)
Kapható minden használatos
mûködési tartományban, a
legkisebb micro hegyektõl a
hosszított 10 ml-es hegyekig.
Kiszerelései: ömlesztve (bag),
dobozban (rack) és az ún.
refill packben is.
Rendelhetõ
Gammasugárzással sterilizált
kivitelben is , RNáz-, DNáz,
Endotoxin és DNS mentes, bizonyítvánnyal

Finntip Flex pipettahegyek
Anyaguk: speciál adalékos
polipropilén (PP)
Még véletlen se essen le a
hegy a pipettáról!
Több térfogatban is
kaphatók a Finntip Flex
típusú hegyek! Anyagukból
adódóan rugalmasabbak,
„hajlíthatók” és még
precízebben illeszkednek a
pipettákra. A szemre is
tetszetõs dobozok szilikonos
„stopliainak” köszönhetõen
nem csúsznak el az asztalon.
Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 μl-es és 10 ml-es
tartományban, ömlesztve (bag), dobozban (rack) és az ún.
refill packben is.
Az 1000 μl-es hegy kompatibilis az összes (régebbi) 1 ml-es
finn és a legtöbb ismert márkával.
Igen lényeges, hogy az árakban sincs elrugaszkodás a
hagyományos hegyektõl!

Pipettaszervíz és kalibráló laboratórium
A TS Labor Kft saját jól
felszerelt szervizzel áll
rendelkezésére, ahol minden
típusú pipetta tisztítását,
javítását, kalibrálását vállaljuk
rövid határidõre!
Finnpipette/Labsystem
gyártmányokhoz alkatrészek,
javító készletek is kaphatóak.

Finntip Filter szûrõs hegyek
Anyaguk: nagytisztaságú
polipropilén (PP), a szûrõ
ultra magas molekula
sûrûségû polyethylen (PE)
Gammasugárzással sterilizált
kivitel, RNáz-, DNáz,
Endotoxin és DNS mentes,
bizonyítvánnyal
Ideális PCR folyamatokhoz,
minimálisra csökkenti a
kereszt szennyezõdés
kockázatát pipettázás közben.
Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 μl-es és 10 ml-es
tartományban tartódobozban (rack)

Finntip Flex Filter szûrõs hegyek
Anyaguk: speciál adalékos
polipropilén (PP), a szûrõ ultra
magas molekula sûrûségû
polyethylen (PE)
Gammasugárzással sterilizált
kivitel, RNáz-, DNáz, Endotoxin
és DNS mentes, bizonyítvánnyal
Ideális PCR folyamatokhoz,
minimálisra csökkenti a kereszt szennyezõdés kockázatát
pipettázás közben.
Kapható 10; 200 ;300; 1000; 1200 μl-es és 10 ml-es
tartományban tartódobozban (rack)
Gammasugárzással sterilizált kivitel, RNáz-, DNáz, Endotoxin és
DNS mentes, bizonyítvánnyal

Finntip Refill Kit utántöltõ csomagok
Anyaguk: speciál adalékos
polipropilén (PP)
Egy mozdulat csak az üres rack
feltöltése!
FINNTIP utántöltõ induló KIT:
4 elõre töltött rack és 10 elõre
töltött tartókeretet tartalmazó
utántöltõbõl (papírdoboz) áll.
Elsõ Refill vásárláskor ajánlott.
FINNTIP utántöltõ készlet:
2 utántöltõ, mely egyenként 10 megtöltött tartókeretet
tartalmaz.
FINNTIP Flex utántöltõ készlet: Speciális FINNTIP Flex utántöltõ
rendszerrel, amivel a feltöltés csak egy mozdulat,
köszönhetõen az új automatikus adagoló toronynak.
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Már 40. éve kapható a FinnPipette® termékcsalád.
Jubileumi akciókkal ünnepeljünk együtt!
2 pipetta + 1 állvány
Vásároljon legalább 2 db bármilyen térfogatú pipettát
és kap hozzá egy darab 3 férõhelyes asztali állványt (12.000,- Ft értékben)!
Pipetta csomagok +1000 db 200 μl-es és 1000 db 1 ml-es FinnTip pipettahegy
megnevezés

kat. Szám

a KIT tartalma

nettó akciós ár

F1 pipetta KIT -1

4700850

3 pipetta, F1- 1-10 μl, F1- 10-100 μl, F1- 100-1000 μl, F1 állvány, 3 doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

F1 pipetta KIT -2

4700860

4 pipetta, F1- 0.2-2 μl , F1- 2-20 μl, F1- 20-200 μl, F1- 100-1000 μl, F1 állvány, 3 doboz
hegy, Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

119.000 Ft

F1 pipetta KIT -3

4700865

3 pipetta, F1- 10-100 μl , F1- 100-1000 μl, F1- 1- 10 ml, F1 állvány, 3 doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

199.990 Ft

F2 pipetta KIT -1

4700870

3 pipetta, F2- 1-10 μl, F2- 10-100 μl, F2- 100-1000 μl, F2 állvány, 3 doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

189.000 Ft

F2 pipetta KIT -2

4700880

4 pipetta, F2- 0.2-2 μl , F2- 2-20 μl, F2- 20-200 μl, F2- 100-1000 μl, F2 állvány, 3 doboz
hegy, Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

109.000 Ft

F2 pipetta KIT -3

4700885

3 pipetta, F2- 10-100 μl , F2- 100-1000 μl, F2- 1- 10 ml, F2 állvány, 3 doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

189.000 Ft

F2 pipetta KIT -4

4701070

3 pipetta, F2- 2-20 μl , F2- 20-200 μl, F2- 100- 1000 μl, F2 állvány, 3 doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

189.000 Ft

F3 pipetta KIT

4701290

4 pipetta, F3- 2-20 μl, F3- 20-200 μl, F3- 100-1000 μl, F3- 1-10 ml F3 állvány, 4 doboz
hegy, Reservoir és FinnTip minta csomag, Pipetta formájú golyóstoll, dokumentációk

189.000 Ft

199.000 Ft

Elektromos pipetta csomagok
NOVUS KIT -1

4700470

NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl, mindkettõhöz NOVUS stand és két doboz hegy,
Reservoir és FinnTip minta csomag, dokumentációk

139.000 Ft

NOVUS KIT -2

4700490

NOVUS 100-1000μl, NOVUS 500-5000μl, mindkettõhöz NOVUS stand és két doboz
hegy, Reservoir és FinnTip minta csomag, dokumentációk

139.000 Ft

Novus Dis.-Pack-1

4701120

NOVUS 1-10μl, NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl 3 rack Finntip-Flex (2x 200,
1000), 15 reagent reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),

179.000 Ft

Novus Dis.-Pack-2

4701130

NOVUS 10-100μl, NOVUS 100-1000μl NOVUS 1-10 ml, 3 rack Finntip-Flex ( 200, 1000,
10 ml), 15 reagent reservoir (3 méret), 2 Thermo USB stick (1GB),

179.000 Ft

0,5-10 μl-es és 2-10 ml-es Digital (szürke)

128.900 Ft

Kifutó pipetták
Digital pipetták

Univerzális Pipettahegyek
FinnTip Yellow

94300120

FinnTip Yellow 5-200 μl -es univerzális hegy, 1000 db/bag

1700 Ft

FinnTip Blue

94300220

FinnTip Blue 100-1000 μl -es univerzális hegy, 1000 db/bag

1900 Ft

A feltüntetett árak ÁFA nélkül értendõek, és az aktuális 290Ft/EUR deviza középárfolyamot ±5%-ot meghaladó változása
esetén az árváltozatás jogát fenntartjuk. A katalógusban látható árak 2012. július 30-ig érvényesek.
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