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Din leverantör av laboratorieutrustning

Ny serie vattenrenare från Elga – 
Purelab Chorus
Läs mer på sid 7

Nya, stora autoklaver från Steelco
Läs mer på sid 5

Nino Labinteriör – 
Inreder hela ditt laboratorium!
Läs mer på sid 20

Massor av kampanjpriser!
Nu finns vi 

på Facebook!
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F1-ClipTip
Passa på att byta ut gamla pipetter till nya F1-ClipTip!
Just nu kampanjpriser!

F1-Clip-Tip pipetteringssystem är en problemfri pipettlösning

•	 Säker fastsättning av spetsar med en lufttät försegling i varje kanal
•	 När spetsen är låst är den alltid tät
•	 Systemet garanterar exakt volym varje gång i varje kanal
•	 Mycket liten kraft behövs för fastsättning, vilket minskar risken för                                                                                                                            

belastningsskador

Kam
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se Kontakta Maria for en demo!..

Dags att kalibrera 
dina pipetter?

Artel tillverkar instrument för spektrofotometrisk 
mätning och kontroll av pipetter. En teknik som ger 
stora precisions- och tidsvinster. Inbyggd mjukvara 

sköter all beräkning på ett snabbt, enkelt och säkert sätt.  
Kalibreringen kan utföras direkt på laboratoriebänken 

och kan lätt flyttas till ett annat labb. 
Välj mellan Artel Pipette Calibrations System (PCS) 

för enkanalspipetter eller Artel Multichannel 
Verifications System (MVS) för multikanals-

pipetter och pipetteringsrobotar.

..
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Kontakta Maria for en demo!

Multiskan FC
•        Kompakt, pålitlig och robust fotometer för 96-hålsplattor
•        Snabba och exakta avläsningar med utmärkt linjäritet
•        Filterbaserad läsare som läser från 340 till 850 nm 
•        Inbyggd skakfunktion
•        Stor färgdisplay gör det enkelt att använda som fristående instrument 
•        Med SkanIt-programvara kan Multiskan FC användas med PC-styrning 
•        Mjukvara och 3 st. filter ingår som standard
•        Robotkompatibel
•        Tillval: inkubator med temperaturstyrning upp till 50°C samt klarar att läsa 384-hålsplattor

Wellwash
•        Tvättar strips eller hela 96-hålsplattor
•        Inbyggd skakfunktion
•        Enkelt utbytbara 8- eller 12-kanals tvätthuvuden
•        Stor färgdisplay för enkel programmering
•        Låg ljudvolym eftersom pumpen bara går när tvätten används 
•        Lämnar mindre än 1,5 μl tvättvätska kvar i brunnarna
•        Nivåkontroll i alla flaskorna

KingFisher Duo
•        Flexibel, kompakt och snabb rening av alla typer av prover som 
         proteiner, celler och nukleinsyror
•        Provvolymer:        50 - 1000 µl (96 DW plate, 12-pin magnet head)
                                           30 - 130 µl (elution strip, 12-pin magnet head)
                                           200 - 5000 µl (24 DW plate, 6-pin magnet head)
•        Kapacitet (prover/körning): upp till 12 prover 
•        Kan använda två olika protokoll för olika typer av prover samtidigt
•        Finns optimerade kit med protokoll för olika applikationer

Kampanjpriser på storsäljarna!
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

ScanSpeed MaxiVac-system för vakuumkoncentrering och frystorkning 
är både mångsidiga och flexibla. Kompakta, snabba och miljövänliga, 
ideala för att koncentrera både små och stora volymer. 
Tar din frystorkning mer än 48 timmar? Kontakta oss så hjälper vi dig att 
optimera processen!

Frystorkning

Kampanj!
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

15% rabatt pa hela
sortimentet frystorkar fran Scanvac!

Kontakta oss for kampanjpris!..
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Har du ännu 
högre krav på din 

disk så kommer 
vi gärna ut 

och berättar mer
 om våra phar-

madiskmaskiner!

Se vårt fina utbud av diskmaskiner & autoklaver
Från Steelco kan vi erbjuda laboratoriediskmaskiner för små 
och stora behov samt diskmaskiner för djurburar.

SHP kan erbjuda allt från små bordsautoklaver till stora golvmodeller. 
Du kan även välja färg på din autoklav, gillar du blå, grön eller röd bäst?
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..
..

Produkter från tyska Elma är perfekt för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab! 
De producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. 
Finns i flera olika serier och storlekar samt med och utan värme.
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

V i har aven 
diskmedel til l al la
vara diskmaskiner!

..
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se Prata autoklaver med Katrin & Ronnie!

NYHE TSteelco tillverkar autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri.
Modeller finns från 100 liter till stora genomgångsautoklaver!

”Sliding doors”
Innovativt utförande

Valbar sida för kontrollpanel
Användarvänlig kontrollpanel

Högpolerat rostfritt stål (316 liter)
Effektiv isolering av kammare och rör

Synlig vattennivåindikator på ånggeneratorn
Optimerade steriliseringscykler som minskar vatten- och energiförbrukningen

Nu kan vi även erbjuda större autoklaver!
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se
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Allt från enkla jonbytare till avancerade loop-system.
Med vår leverantör ELGAs produkter har vi möjlighet att erbjuda många typer av vattenrening. 
Vi kan exempelvis erbjuda renvatten till:

•        Batterier
•        Diskmaskiner
•        Autoklaver
•        Ånggeneratorer
•        Loop-system
•        Jonkromatografi
•        Molekylärbiologi
•        Cellodling
•        Elektrofores
•        PCR
•        HPLC/ICPMS/AAS
•        Kliniska analysapparater
•        RNAse/DNAse fritt vatten
•        Pyrogenfritt vatten

Och mycket annat!

Vattenrening

Omvänd Osmos anläggning 
Prima
Purelab Prima används till en rad applikationer som 
exempelvis ett första reningssteg innan ultrarenare 
eller som renvatten till autoklaver, diskmaskiner och 
klimatskåp.
Reducerar joner med upp till 97% och organiska ämnen 
med upp till 99%. Finns från 7 l/h till 120 l/h. 
Renvattnet matas vanligtvis till en tank för att därefter 
användas till lämplig applikation.
Vi har färdiga tankar med nivåkontroll från 25 liter till 
75 liter.

Just nu erbjuder vi 10% rabatt på listpriserna 
på Purelab Prima och tankar!

Micromeg S
Väggmonterad jonbytare med kvalitetsmätning 
och indikering för byte av filter. 
Vatten för exempelvis batterier, påfyllning av mindre 
autoklaver, påfyllning av vattenbad, enklare laboratorie-
applikationer osv. 
Ger maximalt ca 90 liter/min av Typ I vatten, 
1 – 10MOhm. Inklusive två utbytesfilter MMDS.

Specialpris 

4 500:-

Erbjudande!

Erbjudande!
Introduktionspr

iser!
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

10% rabatt!
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Allt från enkla jonbytare till avancerade loop-system.
Med vår leverantör ELGAs produkter har vi möjlighet att erbjuda många typer av vattenrening. 
Vi kan exempelvis erbjuda renvatten till:

•        Batterier
•        Diskmaskiner
•        Autoklaver
•        Ånggeneratorer
•        Loop-system
•        Jonkromatografi
•        Molekylärbiologi
•        Cellodling
•        Elektrofores
•        PCR
•        HPLC/ICPMS/AAS
•        Kliniska analysapparater
•        RNAse/DNAse fritt vatten
•        Pyrogenfritt vatten

Och mycket annat!

Nu introducerar vi en ny serie vattenrenare 
från ELGA Labwater
Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier sedan 1965 på den svenska marknaden och har 
under den tiden haft ELGA som vår leverantör. 
Det är därför med stolthet som vi nu kan introducera den nya linjen Chorus från ELGA Labwater.
Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas efter
just era behov. 

•       Renhet på vattnet? Välj bara de tekniker som passar just för er forskning och er applikation.
•       Framtida uppgraderingar? Med Chorus är det enkelt att uppgradera och omkonfigurera när 
        era behov förändras.
•       Ont om plats? Chorus är enkel att anpassa till olika utrymmen.

Nyfiken? Gå in på www.elgalabwater.com/choice
Hör med oss om introduktionspriser på nya Chorus vattenrenare för just ditt laboratorium.

Introduktionspr
iser!

Prata vatten med Tomas!
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

NYHE T

10% rabatt!
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Via huvudskärmen kan du kontrollera
 ”hälsan” på frysen:

Säker frysförvaring i -86°C
Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa 
kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styr-
enhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, 
du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!

På händelseloggen kan du se vad som hänt, 
när och var, t.ex:

Lyser ett blått hjärta är allt som det ska.
Vid orange hjärta måste något adresseras, 
som omgivningstemperatur, service, 
batteri etc.
Ett rött hjärta indikerar ett allvarligare 
problem, som temperaturlarm, öppen 
dörr, bortfall av spänning el.dyl.

•    Alarmstatus -  Både aktiva och tidigare larm.
•    Dörröppningsstatus - Hur många dörröppningar 
     som gjorts och hur länge de varat.
•    Temperaturstatus - När var frysen som varmast och 
      kallast? 
•    Omgivningen - Få en summering av omgivnings-
      temperatur och inkommande spänning.

Modell

88300V

88400V

88500V

88600V

88700V

Kapacitet

421 liter

548 liter

682 liter

815 liter

949 liter

Kryoask
Kapacitet
5,1 cm

300

400

500

600

700

Invändiga 
dimensioner
H x B x D

130.11 x 45.16 x 71.86

130.11 x 58.74 x 71.86

130.11 x 73.03 x 71.86

130.11 x 87.31 x 71.86

130.11 x 101.60 x 71.86

Utvändiga 
dimensioner
H x B x D

198.1 x 68.6 x 95.5

198.1 x 82.2 x 95.5

198.1 x 96.5 x 95.5

198.1 x 110.8 x 95.5

198.1 x 125.1 x 95.5

Elanslutning

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

88000-serien finns i 5 olika storlekar

Energisparfunktion

För kunder som kräver den absolut bästa 
temperaturnoggrannheten för sina prover 
väljs Högprestandaläget. 
För de flesta applikationer passar även 
Energisparläget vilket erbjuder en mycket hög 
temperaturnoggrannhet och som samtidigt 
sparar upp till 15% på energianvändningen.

USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. 
Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker 
en gång per minut på den stora 3 GB datorn.
Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på ? Då är det bara att spara inställningarna från frys 1 
på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång 
till vilka inställningar och uppgifter.
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900 serien -86°C skåp
•   Extremt driftsäker
•   Kontrollpanel i ögonhöjd
•   En av marknadens lägsta ljudnivåer
•   Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid 
    vid strömavbrott
•   Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
•   Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
•   Justerbara hyllplan
•   Minimal frostbildning
•   Extern larmanslutning som standard
•   Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter

8600 serien -86°C boxar 
•   Extremt driftsäker
•   En av marknadens lägsta ljudnivåer
•   Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
•   Rostfritt invändigt
•   Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt 
    vid locköppning
•   Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
•   Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
•   Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
•   Minimal frostbildning
•   Extern larmanslutning som standard
•   Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter

Skåpen finns även i det unika  utförandet med delad ytterdörr!

900- och 8600 serien -86°C

USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. 
Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker 
en gång per minut på den stora 3 GB datorn.
Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på ? Då är det bara att spara inställningarna från frys 1 
på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång 
till vilka inställningar och uppgifter.

Förvara upp till 118,300 vialer i en frys

Förvara 20% 
fler prover på 
19% mindre 
yta med Forma 
88300.
Förvara 30,000 
2 ml vialer i nya 
8830, jämfört 
med 24,000 i ti-
digare modeller.

Spara 20% utrymme 
med Forma 88400.
I Forma 88400 kan du 
förvara 40,000 2 ml 
vialer i en frys som 
tar upp 20% mindre 
golvyta än tidigare 
modeller

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 88000-serien betydligt fler prover. 
Skåpen har vakuumisolering i kombination med CFC-fri isolering bestående av högisolerande 
polyuretanskum. Detta gör att antalet prover kan maximeras mot att en begränsad golvyta används

Mindre utrymmeskrävande - fler prover kan förvaras!

Modell 5,1 cm 
askar

7,5 cm 
askar

2 ml 
kryorör

Kryobankrör 
1 ml

88300 300 225 30,000 50,700

88400 400 300 40,000 67,600

88500 500 375 50,000 84,500

88600 600 450 60,000 101,400

88700 700 525 70,000 118,300



ES Serien laboratoriekylar 
& frysar
Vår nya ES-serie laboratoriekylar, frysar och kombination 
kyl/frys är idealisk när man har begränsat utrymme på 
laboratoriet.

ES Serien FMS laboratorie-
kylar & frysar
För lättantändliga material

GPS-serien laboratoriekylar och frysar
Kylar och frysar med stor förvaringskapacitet på 400, 700 och 1400 liter. Kylarna finns även med glasdörr.

Kyl R400-GAEV-TS
20 900:- (400 l)

Kyl R700-GAEV-TS
24 300:- (700 l)

Kyl R14X-GAEV-TS
34 100:- (1400 l)

Frys F400-SAEV-TS
17 600:- (400 l)

Frys F700-SAEV-TS
20 600:- (700 l)

Frys F14X-SAEV-TS
27 000:- (1400 l)

FMS-kylar och frysar är avsedda för lättantändliga 
material som ethyl eter, acetone, alcohol, benzene, 
butane, gasoline, hexane och andra lättantändliga 
material som förekommer på ert laboratorium.

Kyl/Frysnyheter från
V i erbjuder 10% rabatt 
pa nedan angivna priser!

Frys 232F-AEV-TS                      Kyl 288R-AEV-TS                            Kyl/Frys 263C-AEV-TS                     Kyl 151R-AEV-TS                          Frys151F-AEV-TS     
10 900:- (232 l)            10 900:- (288 l)               14 200:- (159/104 l)               7 600:- (151 l)                    7 600:- (151 l)

Frys 232F-AXV-TS                        Kyl 288R-AXV-TS                           Kyl/Frys 263C-AXV-TS                      Kyl 151R-AXV-TS                         Frys 151F-AXV-TS    
          14 700:- (232 l)                 14 700:- (288 l)                   19 100:- (159/104 l)               10 300:- (151 l)                 10 400:- (151 l)  

Kyl R400-SAEV-TS
16 350:- (400 l)

Kyl R700-SAEV-TS
16 700:- (700 l)

-18°C till -25°C +1°C till +10°C Kyl +1°C till +10°C, Frys -18°C till -25°C +1°C till +10°C -18°C till -25°C

+1°C till +11°C +1°C till +11°C +1°C till +11°C -12°C till -25°C -12°C till -25°C
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Fryka – Små och tysta -85°C frysar

B 35 
Litet -85°C frysskåp på 35 liter.
Det går alldeles utmärkt att ha 
B 35 på din arbetsbänk, tack vare 
den kompakta designen och det 
låga ljudet.
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

TT 80-55
Frysbox 55 liters kapacitet, 
-80°C.

Säkrare kryoförvaring än med CBS Isothermalfrysar finns förmodligen inte!

Kryoförvaring
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Custom
BioGenic
Systems

•   Provförvaring i gasfas, ingen kontakt med LN2
•   Minimerad korskontaminationsrisk
•   Kan hålla temperaturen i flera dagar efter strömbortfall
•   Larm- och tempindikeringar
•   Karusellsystem för enkel hantering av rack
•   Stort urval av olika förvaringssystem för rör och blodpåsar

57 000:- 90 500:- 91 000:-

69 900:-

TS 80-100
Klassisk golvmodell av -85°C 
skåp med 100 liters kapacitet.

TUS 80-100  
100 liters kapacitet, -85°C, 
lämpligt att ha under eller 
på din arbetsbänk.

KBT minifrysar -50°C
Fryka minifrysar finns i storlekarna 
2, 4 och 8 liter.

26 600:-24 800:- 28 100:-
2 liter 4 liter 8 liter

V i erbjuder 20% rabatt pa 
de angivna priserna!

ES Serien FMS laboratorie-
kylar & frysar
För lättantändliga material
FMS-kylar och frysar är avsedda för lättantändliga 
material som ethyl eter, acetone, alcohol, benzene, 
butane, gasoline, hexane och andra lättantändliga 
material som förekommer på ert laboratorium.

V i erbjuder 10% rabatt 
pa nedan angivna priser!

Frys 232F-AEV-TS                      Kyl 288R-AEV-TS                            Kyl/Frys 263C-AEV-TS                     Kyl 151R-AEV-TS                          Frys151F-AEV-TS     
10 900:- (232 l)            10 900:- (288 l)               14 200:- (159/104 l)               7 600:- (151 l)                    7 600:- (151 l)

Frys 232F-AXV-TS                        Kyl 288R-AXV-TS                           Kyl/Frys 263C-AXV-TS                      Kyl 151R-AXV-TS                         Frys 151F-AXV-TS    
          14 700:- (232 l)                 14 700:- (288 l)                   19 100:- (159/104 l)               10 300:- (151 l)                 10 400:- (151 l)  

-18°C till -25°C

-12°C till -25°C
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CO2 inkubatorer

Q Varför är det överlägset med en fläkt för tillväxten 
av celler i CO2 inkubatorn?

Endast en cirkulerande fläkt garanterar snabb återhämtning av temperatur, 
CO2 och fukt efter dörröppning. 
Temperatur, gas och luftfuktighet fördelas exakt inuti CO2 inkubatorn, 
vilket gör att dina celler växer i en kontrollerad och hälsosam omgivning.
När en inkubatordörr är öppen, ändras jämvikten inuti med omgivnings-
atmosfären. När dörren stängs så ser en fläkt till att den snabbaste 
återhämtningen sker. Detta minimerar risken att dina celler är utan rätt 
temperatur, CO2 och luftfuktighet.

Roller System

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO2 inkubatorer
CO2 inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

•    Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
•    Hetluftsterilisering +140°C
•    IR-sensor
•    Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
•    Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Forma Steri-Cult CO2 inkubator 3308
Denna CO2 inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer.
Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a: CO2 sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fukt-
kontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.

Forma Steri-Cycle CO2 inkubator 381
Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda.
Detta beror till stor del på HEPA- filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd 
mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.

Steri-Cult 3308

Steri-Cycle 381

Kampanjpris
86 900:-

Ordinarie pris 137 150:-
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Forma storvolym 821 liter CO2 inkubator
Formas  CO2 inkubator erbjuder utrymme för större experiment och långtidsförvaring av 
värdefulla prover.

•    Med en inkubatorstorlek på 821 liter får man enkelt plats med skakar, bioreaktorer etc.
•    Uppvärmd glasdörr minskar oönskad kondensbildning
•    Högkvalitativ rostfri inredning
•    Låsbara hjul, enkel att flytta
•    Roller system finns som tillbehör

Fråga oss om våra 
kanonpriser på övriga 

CO2 inkubatorer – 
från 48 900:- till 98 700:-

NYHE T

Kampanjpris
59 900:-

Ordinarie pris 83 500:-
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Vi har även 
brännare från 

Biotool!
Pris från 5 500:-

I Premium ingår bland annat:

•    Stativ
•    Låg ljudnivå
•    Tvättbar Laminator för skydd av HEPA-filter, 
     ger förbättrat produktskydd
•    110 mm HEPA-filter för 50% längre livslängd

Premium 1200  Säkerhetsbänk Klass II

Elektriskt höj- och sänkbart 
stativ istället för det fasta: 

13 800:-

Kol la priset!

•    UV-ljus
•    2 st eluttag
•    Täckta hål i sidoruta för sladd/slang
•    Marknadens lägsta energinivå med LED-belysning
•    Potentialfri -kontakt & utgång för externt ventilationsspjäll
•    En tredje luftsensor för att mäta i er luftkanal

69 900:-
Ordinarie pris 106 780:-

Passar perfekt i banken!

Kontakta oss så ger vi dig ett kanonpris på våra övriga storlekar 
och 3-filtersbänkar för cytotox/antibiotika/virushantering m.m.

Varför är det överlägset med en fläkt för tillväxten 
av celler i CO2 inkubatorn?

Endast en cirkulerande fläkt garanterar snabb återhämtning av temperatur, 
CO2 och fukt efter dörröppning. 
Temperatur, gas och luftfuktighet fördelas exakt inuti CO2 inkubatorn, 
vilket gör att dina celler växer i en kontrollerad och hälsosam omgivning.
När en inkubatordörr är öppen, ändras jämvikten inuti med omgivnings-
atmosfären. När dörren stängs så ser en fläkt till att den snabbaste 
återhämtningen sker. Detta minimerar risken att dina celler är utan rätt 
temperatur, CO2 och luftfuktighet.

Steri-Cult 3308

Steri-Cycle 381

Kampanjpris
86 900:-

Ordinarie pris 137 150:-
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Ny portabel luftprovtagare - P100
  
•    LCD ”touch”-skärm
•    Luftflödeshastighet: 28.3 och 100 liter/minut
•    Tål VHP sanering
•    Vikt: 1.8 kg
•    Standard agarplattor, 90 mm i diameter
•    I höjdled justerbara agarplattor för bästa utbyte och effektivitet
•    Datakommunikation via Ethernet eller USB för dataöverföring samt anslutning till skrivare
•    Lagrar parametrar som datum, klockslag, ID m.m. för upp till 500 provtagningar
•    Luftprovtagning i tryckluft som option

                                Vi är stolta över att presentera P100 – en ny portabel luftprovtagare 
                                  för bestämning av mikrobiologisk aktivitet från EMTEK, USA. 
                                 Med en batteridrift på 12 timmar och låga D50-värden för 
                             hög effektivitet har EMTEK utvecklat en luftprovtagare med 
                         hög prestanda.  P100 är VHP-tolerant och provtagning kan 
                     utföras med vertikalt eller horisontellt luftflöde. 

Portabel luftprovtagare P100
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

NYHE T

..
Kampanjpris

59 900:-
Ordinarie pris 83 500:-

Ordinarie pris 24 600:-

▶
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Vågat erbjudande!

Precisa Gravimetrics AG är tillverkare av högprecisionsinstrument sedan 1935. 
Precisa investerar mycket i utveckling av ny teknologi, kontinuerlig support och forskning 
vid huvudkontoret i Schweiz. Deras olika vågserier är användarvänliga och har hög kvalitet.

Kampanjpriser just nu pa al la analysvagar fran Precisa!

                                         Serie 360 EP                                                                            Serie 360 ES                                                                       Serie 321 LX                                                                             Serie 320 XB
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

Kontakta Maria for mer information!..

Arctest – Cooler than you think   

Nu kan vi erbjuda helt unika produkter från finska Arctest. 
Arctest kan erbjuda ett stort produktsortiment som perfekt komp-
letterar vårt redan stora utbud av klimatskåp och växtkammare. 
De kundanpassade skåpen kommer i många olika storlekar och 
med massor av valmöjligheter.

•    Temperaturområde från -80°C upp till +180°C
•    Justerbart %RH i området 10 till 98% inom temperaturområdet +20°C till +90°C
•    Kvalitetsprodukter i rostfritt stål (AISI 304)

NYHE T

V i kan erbjuda specialdesign – kontakta oss for mer info!..
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Lasermikroskop som ger dig en helt ny 
syn på dina celler

HoloMonitor M4

•    Time-lapse studier av cellrörelser
•    Analysera morfologin på levande adherenta celler
•    Utför toxikologiska studier på adherenta celler
•    Inkubatorsäkrad

Liten - 17x26 cm

Vågat erbjudande!

Precisa Gravimetrics AG är tillverkare av högprecisionsinstrument sedan 1935. 
Precisa investerar mycket i utveckling av ny teknologi, kontinuerlig support och forskning 
vid huvudkontoret i Schweiz. Deras olika vågserier är användarvänliga och har hög kvalitet.

Kampanjpriser just nu pa al la analysvagar fran Precisa!

Nu erbjuder vi 20% rabatt på alla vatten/termo-
statbad från Lauda! 

Aqualine, Alphaline och ECO-line!

20% rabatt på dessa produktlinjer – alla varianter av bad samt tillbehör!
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se Kontakta Roger sa berattar han mer!..

20% rabatt

Aqualine Alphaline ECO Silver och Guld

Arctest – Cooler than you think   

V i kan erbjuda specialdesign – kontakta oss for mer info!
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Instrument från CEM

Phoenix inaskningsugn
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Stockholm, Mälardalen och norra Sverige
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

Västra och södra SverigeCEM Smart Turbo – Bättre processtyrning
Din tillverkningsprocess kommer att köra mer effektivt och mer lönsamt 
när du kan göra snabba justeringar on-line baserat på korrekta fuktupp-
gifter. 
SMART Turbo är det intelligenta valet för fukt/fasta analys .

•    Exakt mätning av vätskor, fasta ämnen och slam
•    Tålig, används vid bearbetningslinjer eller i laboratoriet
•    Mycket lätt att använda

SMART Turbo™ 
SMART Turbo™ är det snabbaste mikrovågs moisture/solid analyssystemet. 
Prover når optimal torktemperatur på mindre än 5 sekunder.

•    Snabbt! Moisture/Solidanalys med turbokraft
•    Provresultat på så lite som 2 minuter
•    Förbättra processtyrning
•    Öka vinsten

Patenterad INTELLITEMP™ för reproducerbara resultat. 
Detta pålitliga, patenterade instrument gör moisture/solidanalys pro-
blemfri. Det patenterade temperaturåterkopplingssystemet INTELLI-
TEMP™ har ett användardefinierat temperaturbörvärde för att eliminera 
förbränning av prover. 
Variationer som orsakas av skillnader i operatörsteknik minimeras och 
ger reproducerbara testresultat. 
SMART Turbo ger konsekventa resultat enhet-till-enhet och site-to-site.

Med en Phoenix inaskningsugn kan företag förbättra sin processtyr-
ning, det ger dem möjlighet att göra snabba justeringar om produk-
ten ligger utanför specifikationen.

Phoenix finns som antingen en högtemperatursugn eller 
högkapacitetsugn. Högtemperatursugnen når 1200°C och 
kan bearbeta upp till åtta 25 ml deglar. Högkapacitetsugnen 
når 1000°C och kan bearbeta upp till femton 25 ml deglar. 
Varje degel som kan användas i en konventionell förbränn-
ingsugn (inklusive platina) kan också användas i Phoenix 
inaskningsugn.

Noggranna resultat på några minuter:
•    Hastighet - upp till 10 gånger snabbare än konventionella
     inaskningsugnar
•    Kapacitet - Inaska upp till 15 prover på en gång
•    Mångsidighet - Använd någon typ av degel som normalt används 
     i konventionella föraskningssystem, inklusive platina!

Grön Metod
SMART Turbo minskar den energi som krävs 
för konventionell moisture/solidanalys med 95%.

Mil jovanligt!
....
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer.
Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester.
Professionella lösningar som kombinerar hög prestanda, som är lätta att använda, har hög säkerhet och lång livslängd - 
Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!

Provberedningsutrustning
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

AS 200 Jet, Siktutrustning Twister, Cyklonkvarn GM 300, Knivkvarn

MM 400, Mixer Mill

Boomerang har säkerställt kvaliteten i laboratorier sedan 1998. 
Boomerang-systemet hjälper dig att övervaka och logga data i dina kyl-, frys- och värmeskåp, inkubatorer m.m. 
Boomerang är utvecklat i enlighet med GLP, GMP och FDA CFR21 del 11.

Tryggt och säkert, spårbart, flexibelt, effektivt!

Säker övervakning i labbet!
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se
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Kemiskt resistent vakuumpackning 
och unik fixering av vakuumrör sänker 
dina förbrukningskostnader med upp 
till 75%

210°C bad, justerbart, 
med säkerhetshandtag 
för flaskor upp till 5 liter

Överhettningsskydd vid 5 grader 
över inställd temperatur

IP67-klassad anslutning till badet för 
att förebygga korrosion och kortslutning

Liten bänkyta! Endast 39x49 cm!

Panel lågt placerad, dragskåp 
behöver ej öppnas. 
Löstagbar panel med 1.3 m kabel 
för placering utanför dragskåp

Kvalitetsprodukter från Heidolph

Intelligent indunstning
Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har 
Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. 
Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Säker uppvärmning och omrörning
Alla magnetomrörare från Heidolph är utrustade med brandsäkert hölje, 
överhettningsskydd och separat av/på-knapp som lyser när värmen 
är på. Tillsammans med en värmeeffekt på 800W och en mycket 
kraftfull omrörarmotor får du en magnetomrörare med marknadens 
högsta säkerhet och bästa prestanda.

800W upphettningskapacitet 
reducerar uppvärmningstiden 
med upp till 35%

Hermetiskt tätt hölje 
i brandsäker aluminium 
skyddar elektronik och 
mekanik från aggressiv miljö

Överhettningsskydd

Kraftfull motor för 
upp till 20 liter vätska

Ytbeläggningen 
Kera Disk® ger en 
kemiskt resistent 
värmeplatta

Separat av/på-knapp 
för värmen. Undviker 
oavsiktlig uppvärmning

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Hei VAP Value 
inkl. kondensor och flaskor: 

24 900:-
Ord.pris: 29 400:- 

Kampanjpriser!

MR Plug & Play
Hei-Standard

6 900:-
Ord. pris 8 200:-

inkl. stativ och tempsensor

..Las mer om produkterna samt se 
produktvideos pa var hemsida www.ninolab.se



210°C bad, justerbart, 
med säkerhetshandtag 
för flaskor upp till 5 liter

Intelligent indunstning
Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har 
Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. 
Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!

Kraftfull motor för 
upp till 20 liter vätska

Ytbeläggningen 
Kera Disk® ger en 
kemiskt resistent 
värmeplatta

Separat av/på-knapp 
för värmen. Undviker 
oavsiktlig uppvärmning

Hei VAP Value 
inkl. kondensor och flaskor: 

24 900:-
Ord.pris: 29 400:- 

Kampanjpriser!

Nu finns vi på Facebook! 
Gå in och gilla oss, och bli först att få 
ta del av produktnyheter, seminarier, 
utställningar, erbjudanden och allt 
annat som händer hos oss!

När vi fick 50 Gilla-markeringar lotta-
de vi ut biobiljetter och när vi nådde 
100 lottade vi ut radioapparater.
Nu siktar vi mot 250 och kommer då 
lotta ut nya priser. Så gilla oss nu!

Vi vill tacka alla vetgiriga och intresserade deltagare i vårt seminarium med tema 
”Provberedning av fasta material – Från malning till klar lösning” som vi höll på 
tre orter i februari. Vi är jätteglada över den stora uppslutningen och hoppas att 
ni alla fick med er mycket matnyttigt hem!

Lyckat seminarium!

Passa På-Priser på Sorvall centrifuger!

Sorvall ST 8
Liten okyld bordcentrifug med stor kapacitet

Sorvall ST 16
Okyld bordscentrifug

Sorvall ST 16R
Kyld bordscentrifug

29 900:-
TX-150, 4 st adaptrar, 

Microcklick, Centrifug ST8

44 100:-
TX-400, 4 st adaptrar,

 Microcklick, Centrifug ST16

59 900:-
TX-400, 4 st adaptrar, 

Microcklick, Centrifug ST16R

+ + +

+ + +

+ + +
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Är ni i behov av en annan centrifugmodell? 
Vi har alla typer av centrifuger från Sorvall, kontakta oss så berättar vi mer!
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Home of true innovators labinterior

Läs mer om Nino Labinteriör på www.ninolabinterior.se. Du når oss på telefon 0300-358 50 eller mail info@ninolabinterior.se

Box 137 - 194 22 Upplands Väsby  - Tel. 08-590 962 00 - Fax: 08-590 962 10 
info@ninolab.se - www.ninolab.se

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2014-05-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Nino Labinteriör är Sveriges nya helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation. 
Vi ser till hela ditt behov och syr ihop ditt nya laboratorium helt utifrån dina speciella krav. 
Resultatet blir ett estetiskt och funktionellt lab som du kommer att trivas i. Om du vill tar vi hand 
om hela ditt projekt och lämnar över nyckeln till dig när det är klart. 

Alla våra produkter är noggrant utvalda och testade så att ditt lab fungerar optimalt från dag ett. 

Vill du sedan att vi fyller på med laboratorieinstrument på dina nya labbänkar så har vi erfarenhet 
av det sedan 1965 eftersom vi är en del av Ninolab.

Hör av dig så berättar vi mer!
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