
December 2014

Din leverantör av laboratorieutrustning



Fö
r m

er
 

in
fo

rm
at

io
n

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

Julpriser på frysar från Thermo Forma
Få plats med fler askar på mindre yta
Storlekar från 421 liter till 949 liter, plats för 300 till 700 st. 5 centimeters askar
Möjlighet att spara data på USB-minne

Modell Forma 88500V
682 liter med plats för 500 st. 5 cm askar

Modell Forma 813CV
360 liter med plats för 252 st. 5 cm askar

Frysinredning
Ingen ordning i frysen? Fyll den med inredning och spar både plats och pengar!

Vi har mängder av produkter som hjälper dig att hålla
ordning i din frys, såsom racks, askar och kryorör.

81 325:-
Ord. pris 108.500:-

57 825:-
ord. pris 77 100:-



Vinterkampanj!
Behöver ni en liten enkel bordsautoklav med både snabbkylning och vakuum?
Just nu får ni LABOKLAV 25MV till samma pris som LABOKLAV 25V!
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Julpris på kylar med glasdörrar
•	 Digital display
•	 Hög- och lågtemperatur larm
•	 Larmar om dörr ej stängts
•	 Låsbara dörrar
•	 Automatisk avfrostning
•	 Lysrörsbelysning invändigt

16 300:-
R400-GAEV-TS 400 liter

Ord. pris 21.770:-

19 100:-
R700-GAEV-TS 700 liter

Ord. pris 25.430:-

26 750:-
R14X-GAEV-TS 1400 liter

Ord. pris  35 650:-
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08-590 962 22
aro@ninolab.se

Erbjudandet gäller fram till den 31/12 2014

Du vet väl att vi också finns på Facebook?
Gilla oss och bli först att få ta del av produktnyheter,
erbjudanden, seminarier, utställningar och allt annat 
som händer hos oss! 

Ninolab

50
2015 hander det.....
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Dina celler kan inte ha bättre förutsättningar 
än i vår sensationella nya CO2 inkubator!

Forma Steri-Cult i160
Forma Steri-Cult i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv  
kopparinredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta 
på odlingar eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten. Kondensfri innerkammare.

•				Steri-Run:		+180°C	hetluftsterilisering
•				HEPA-filter:	kontinuerlig	rening	av	odlingskammaren,	ISO	5	(den	nya	beteckningen	för	klass	100)
•				THRIVE:	aktiv	luftflödesteknik	för	extrem	stabilitet	och	återhämtning	av	inställda	värden
•				iCAN:	ljusskärm	för	alla	inställda	värden,	larm,	USB-nedladdningar

Forma	Steri-Cult	i160	CO2

•				Rostfri	inredning
•				HEPA-filtrerad	luft	i	odlingskammaren																																						
•				Steri-Run	+180°C	steriliseringsfunktion																																				

                                                   

69 900:-
Ord. pris 113 900:-

Gastät tredelad 
innerglasdörr
   

100% massiv
 kopparinredning

Flask/rör roller 
resistent mot fukt 
och CO2 , 0,5-80 rpm

Inklusive Inklusive Inklusive
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Fö
r m

er
 

in
fo

rm
at

io
n

Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Ultraljudbad-kampanj!
Köp ett ultraljudbad från Elma 
och få lock och korg på köpet!
Värde från 1 500.-

69 900:-
Ord. pris 113 900:-

69 900:-
Ord. pris 113 900:-



Dina celler kan inte ha bättre förutsättningar 
än i vår sensationella nya CO2 inkubator!

Forma Steri-Cult i160

Flask/rör roller 
resistent mot fukt 
och CO2 , 0,5-80 rpm

Passa-på-kampanj! 
Köp 3 Finnpipetter men betala endast för 2!
3	olika	alternativ:

     

F1 

•					Antimikrobiell	yta
•					Justerbart	”grepp”
•					Enkel	pipetteringsknapp	för	att	låsa	mekanism	
      och justera volymen
•					Avancerad	volyminställningsmekanism	AVG
•					5	års	garanti

F2 
 

•					Lätt	och	enkel	pipettering	 	
•					Avancerad	volyminställningsmekanism	AVG
•					Helt	autoklaverbar
•					Dubbelfunktions	pipetteringsknapp
•					5	års	garanti

  F1-Clip Tip

•					Secure	Seal	minimerar	ojämn	anslutning	av	spetsarna	och	ger	optimal	precision
•					Secure	Tip	Attachment	gör	att	spetsarna	aldrig	kan	lossna	under	pipettering
•					Spetsarna	fäster	direkt	utan	någon	extra	kraft
•					Den	ergonomiska	designen	på	F1-Clip	Tip	systemet	gör	det	säkert	och	enkelt	att	pipettera
•					Exceptionellt	lätt	pipett:	Minskar	ansträngningen	av	handen	under	längre	perioders	pipettering
•					Justerbart	120°	fingerstöd:	För	höger-	och	vänsterhänt	komfort	–	gör	att	handen	slappnar	av	under	pipetteringen
•					Låsjustering	av	volymen:	Säker	volyminställning	förhindrar	oönskad	volymändring	under	pipettering
•					5	års	garanti
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Kontakta 
Kristina	Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

I Premium ingår bland annat:

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

Kampanj på Säkerhetsbänk Klass II
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Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

67 700:-
Ord. pris 106 780:-

Premium	1200
Säkerhetsbänk Klass II

El-stativ
13 800:-
ord. pris 24 300:-

Fast stativ
6 400:-

Ord. pris 7 440:-



Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle 
CO2 inkubatorer

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 fuktkontroll,
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.
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86 900:-
Ordinarie pris 137 150:-

59 900:-
Ordinarie pris 83 500:-

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

Termaks 9000

▶

Panel på dörren

Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp
Platseffektiva skåp med korta leveranstider!
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Kontakta 
Ronnie	Jyrell	
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

TS	9430

37 700:-

B 9025
12 950:-

B 9130
20 800:-TS	9053

13 250:-



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.

Kontakta 
Ronnie	Jyrell	
08-590 962 25
rjy@ninolab.se
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0722-007 472
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•	 SCS	(automatisk	internkalibrering)
•	 Densitetsbestämning

ES320A SCS Analysvåg
320	gram,	4	decimaler/utläsning	0,1	mg	

•	 Pipettkalibrering
•	 USB-utgång

ES6200D SCS Precisionsvåg 
6200	gram,	2	decimaler/utläsning	0,01	g	

12 450:- 19 100:- 21 750:-

ES920M SCS Precisionsvåg
920	gram,	3	decimaler/utläsning	1	mg	

Vågar från Precisa

Precisa

Sorvall - Fler prover, mer fart!
Bänkcentrifuger - stora, små, snabba, kylda och okylda - alla av högsta kvalitet!
Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig de provsvar du behöver snabbt och säkert. 
Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick och med ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra 
lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R
Okylda	och	kylda	mikrolitercentrifuger
Inkl.	rotor	för	24x1,5/2,0	ml	och	biotätt	lock	-	ClickSeal	

Sorvall Legend
Micro	17	(okyld)

Sorvall Legend 
Micro	21	(okyld)	
  

 

Sorvall Legend 
Micro	17	R	(kyld)

   

33 600:-    

Sorvall Legend 
Micro	21R	(kyld)

  36 500:-13 200:- 16 700:-
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Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Sorvall ST 8R
Liten, tyst och kyld bordscentrifug

•				Tydlig	display
•				Endast	46	cm	bred
•				Högsta	g-tal	30,279xg
•				Lägsta	ljudnivå	52	dBA
•				Temperatur	-10°C	till	+40°C
•				15	rotorer	att	välja	på,	swing-out	och	vinkel
•				För-temperering	med	ett	knapptryck

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Kyld

51 500:-
ST	8	(okyld)

33 600:-



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. 2015-01-31 om inget annat anges. 
Samtliga	redovisade	priser	i	Ninonytt	gäller	exklusive	moms	&	eventuella	frakter.	

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Box	137	-	194	22	Upplands	Väsby		-		Tel.	08-590	962	00	-	Fax:	08-590	962	10	
info@ninolab.se	-	www.ninolab.se
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Tomas	Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Vattenrening
CHORUS 1
ELGAs	nya	ultrarenare	för	Typ	I	vatten	med	PureSure	system	som	alltid	
garanterar full kvalitet ut från tapp. Finns i tre modeller för större flexibelitet. 
Välj mellan Life Science, Analytical Research eller General Science. 
Producerad	vattenmängd	ca	2	l/min.

Producerad	vattenkvalitet:
•	 Joner/Oorganer	18,2	MOhm-cm
•	 TOC	1	–	10	ppb	(beroende	på	modell)
•	 Bakterier	0,1	–	1	CFU/ml	(beroende	på	modell)
•	 Partiklar	Ultrafilter	(Life	Science)	0,05	µm	(Analytical	Research)	0,2	µm	(General	Science)
•	 RNase	<0,002	ng/ml	(Life	Science)
•	 DNase	<20pg/ml	(Life	Science)																																																																																																																																																																																																																																																																																															

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                              

Välj mellan 25 eller 40 liter.

OPTION R7
Vår absolut populäraste labvattenrenare 
till	julerbjudande!	Ger	ett	renvatten	av	Typ	II	karaktär.	
Typiska	användningsområden	är	renvatten	till	buffert
och mediaberedning, autoklaver och diskmaskiner, 
spektrofotometrar, RIA, ELISA och andra generella
reagensberedningar.

Avjoniserare
Med avjoniserare får man rent avjoniserat vatten direkt från tapp utan 
att behöva installera tankar. Ger dessutom tryck ut direkt från kranvattnet 
utan	att	använda	pumpar.	Typiska	applikationer	är	renvatten	till	diskmaskiner,	
autoklaver, ånggeneratorer och till batterier.
Producerad	vattenmängd:		Beroende	på	halten	joner	i	matarvattnet.
Producerad	vattenkvalitet:	Joner/Oorganer		1	–	10MOhm-cm	(1	–	0,1	µS/cm)

•	 Joner/Oorganer	10	till	>15MOhm-cm
•	 TOC	<20	ppb
•	 Bakterier	<1	CFU/ml	(med	0,2µm	tappfilter	installerat)

•	 Kan	uppgarderas	till	att	producera	ca	15	l/h			

•	 Producerar	ca	7	l/h	till	tank.	Tapphastighet	ca	1	l/min
•	 Recirkulerar tankens vatten för att hålla det fräscht
•	 Producerad	vattenkvalitet:

Vid	köp	av	Option	R7
 ingår tank utan extra kostnad!

 Värde från ca 9 500:-


