
Höst 2014

Din leverantör av laboratorieutrustning

Ny sterilbänk – Mars Silence
Läs mer på sid 8

Se vårt utbud av klimatskåp
Läs mer på sid 14-15

Handskboxar och isolatorer från MBraun
Läs mer på sid 17

Sensationell ny CO2 inkubator
Läs mer på sid 2

Massor av fina höstpriser!
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

NYHE T

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: aktivt luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning av inställda värden
•    iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar

Forma Steri-cycle i160 CO2

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

                                                   

Kampanjpris
68 500:-

Kampanjpris
68 500:-

Kampanjpris
68 500:-

Välj mellan 3 oemotståndliga introduktionserbjudanden!

Gastät tredelad 
innerglasdörr
   

100% massiv
 kopparinredning 

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

3 introduktions-erbjudanden!

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

High Energy Ball Mill  -  
Retsch Emax
The revolution in ultrafine grinding  
  
•    Emax för snabbare och finare malning
•    Hastighet upp till 2000 min-1 ger ultrasnabb pulverisering av provet
•    Vattenkylning för kontinuerlig drift utan stopp
•    Specialdesignade malbägare ger låg spridning av partikelstorleken 
     och bra blandning av provet
•    Malbägare med inbyggd låsning
•    Enkel hantering via touch-panel 
•    Malbägare i olika material för låg kontaminationsrisk

NYHE T

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

3 introduktions-

Högtemperaturugnar & värmeskåp för laboratorier, forskning & produktion.
Utrustning från +30°C till +3000°C.
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Värmeskåp 400-600°C Muffelugn/
Inaskningsugnar

•    Livsmedel
•    Plastik
•    Gummi
•    Keramik
•    Kol
•    Läkemedel

Produkter från Carbolite

Kontakta Ronnie for mer information!..
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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
•    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

Läsare med inbyggd monokromator, inga filter behövs!

•     Läser från 200-1000 nm
•     Stor färgdisplay gör det enkelt att använda som fristående instrument
•     Läser 96- och 384-hålsplattor
•     Inbyggd skak- och scanningsfunktion
•     Mjukvaran SkanIt ingår som standard
•     Multiskan GO kan väljas med eller utan kyvetthållare

Multidrop Combi
Multidrop Combi är en snabb dispensor med hög 
flexibilitet för att möta alla krav på dispenseringar

•     Dispenseringsvolym: 0,5 - 2500 µl
•     Platt-typer: 6- till 1536-hålsplattor, med olika platthöjder 5-50 mm
•     Användarvänlig och stor färgdisplay för enkel programmering
•     Utbytbara autoklaverbara dispenseringskassetter 

µDrop Plate
•     Analysering av mikrovolymer 
      av DNA och RNA
•     Provvolymen är mellan 2-10 µl
•     1-16 prover kan analyseras

13 800:-
Ordinarie pris 24 600:-
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Multiskan GO

69 900:-
Ordinarie pris 106 780:-

Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II

Elektriskt höj- & sänkbart stativ 
istället för det fasta: 
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

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

..

..

uDrop-P late pa kopet 

vid kop av Multiskan GO
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Modell IQ 45
Liten, behändig granulatismaskin 
i underbänksmodell som producerar 
”pärl-is” som är mycket torr och 
mycket kall.
Lättarbetad is som sluter tätt kring 
ditt prov och håller det på plats!

l Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
l Isbinge: 14 kg

Modell IQ 85 C
Granulatismaskin som är anpassad 
för laboratoriearbete. Granulatisen 
är mer lättarbetad än flingis, kladdar 
inte ihop och sluter tätare kring pro-
vet. Det kommer att ändra din syn på 
hur is bör vara!

l Isbinge med kapacitet 26 kg
l Isproduktion: 85 kg/dygn
l Justerbara ben, höjd 100 mm
l Vikt 75 kilo
l Rostfritt stativ,  höjd 350 mm som tillbehör

Modell IQ 135
Flingismaskin tillverkad i rostfritt stål. 
CFC och HCFC-fritt köldmedium R 404 A. 
Maskinen har justerbara ben och kan 
levereras med stativ för bättre ergonomi.

l Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
l Isbinge: 60 kg

Håll dina prover iskalla!

Kampanjpris 
23 850:-

Kampanjpris 
20 950:-

Kampanjpris 
17 100:-
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Eliminering av 
statisk laddning
Denna antistatiska jonisator 
hjälper till att eliminera statisk 
laddning på kärl. Perfekt för pulver
eller annat prov som klamrar sig fast på tex. 
teflonytor under invägning.

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 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

5 500 :-

NYHE T

uDrop-P late pa kopet 

vid kop av Multiskan GO
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Kvalitetsprodukter från Lauda
(1) Vattenbad 2-25 liter

Värmetermostater/värme cirkulatorer
(2) Nedsänkbara termostater, ECO Guld, ECO Silver
(3) Bad/Cirkulationstermostater, 6-24 liter
(4) Cirkulatorer (Extern applikation), 3-40 liter

(5) Kyltermostater,  5-35 liter

(6) Lågtemperaturtermostater, golvmodeller, -90°C upp till +200°C

1 2 3

4 5 6

Variocool

13 modeller, fyra olika storlekar
Temperaturområde -20°C  upp till 80°C
Kylkapacitet från 600W till 10.000W

Nu erbjuder vi 
..

20% rabatt!
Gal ler produkterna pa denna sida

6
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Kontakta 
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°Ctill +40°C
•    15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
•    För-temperering  med ett knapptryck

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 ST 40/40R

Okyld och kyld universalcentrifug
Inkl. swing-out rotor TX-750 med runda bägare 
med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar.

Sorvall ST 16/16R

Okyld och kyld universalcentrifug
Inkl. swing-out rotor TX-400 med runda bägare 
med täta lock och 8 st. valfria röradaptrar

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temp. område:  -10°C till +40°C

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 (okyld)

Sorvall Legend 
Micro 21 (okyld)    

Sorvall Legend 
Micro 17 R (kyld)    

33 600:-    

Sorvall Legend 
Micro 21R (kyld)

  
36 500:-

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Nyhet!

13 modeller, fyra olika storlekar
Temperaturområde -20°C  upp till 80°C
Kylkapacitet från 600W till 10.000W

Nu erbjuder vi 

13 200:- 16 700:-

Okyld

46 400:-
Okyld

58 100:-

Kyld

61 990:-
Kyld

78 300:-

Kyld

51 500:-
ST 8 (okyld)

33 600:-
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Termaks 9000
Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

▶

Panel på dörren

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:-

TS 9053
13 250:-

B 9130
20 800:-

•    Större effektivitet med mindre energiförbrukning
•    Lägre driftstemperatur och ökad livslängd
•    Låg ljudnivå
•    Bättre ergonomi med elektriskt höj- och sänkbart stativ
     Du kan både stå och sitta vid bänken

Mars SILENCE sterilbänk är utvecklad för att minimera ljudnivån, 
rumstemperaturen och vibrationer – Detta åstadkoms genom 
innovativ teknologi och unika energibesparande komponenter. 
Digital kontroll av Mars SILENCE sterilbänk gör direkta och precisa 
inställningar av ventilationen möjlig, vilket i sin tur ger väsentligt
lägre driftskostnader kombinerat med optimal prestanda.

Nyhet – hör “ljudet av tystnad”!
Ny sterilbänk – Mars 1200 SILENCE

NYHE T

NYHE T

Lag l judniva!
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se
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Termaks 9000
Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

Panel på dörren

Platseffektiva skåp med korta leveranstider!

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

Valet är enkelt när det gäller -190°C frysförvaring
Vanliga flytande kväve-frysar

•     Flytande kväve i kontakt med proverna – korskonta-
      minationsrisk
•     Risk att operatören kommer i kontakt med flytande 
      kväve
•     Rund öppning - Sämre tillgång till rack och prover
•     Racken i karusellen flyttas ofta med handtag nere 
      i kammaren
•     Inte möjligt att öppna hela locket om ett rack fastnar 
      eller prover ramlar ned.

CBS Isothermalfrysar av karuselltyp

•     Inget flytande kväve i provutrymmet och ingen risk 
      för korskontamination.
•     Ingen risk för operatören att komma i kontakt med 
      flytande kväve
•     Fyrkantig öppning – Lätt åtkomst till rack och prover
•     Racken i karusellen flyttas med hjälp av ett yttre handtag
•     God ergonomi
•     Om racken fastnar eller prover ramlar ut kan hela locket 
      öppnas för åtkomst

Custom
BioGenic
Systems
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Lag l judniva!

Ny serie vågar från Precisa – Serie 321 LT
•     10 programmerbara funktionsknappar
•     Användarvänlig och enkel att rengöra
•     Intern självkalibreringssystem (SCS) som standard

PrecisaIntroduktionspriser 

pa serie 321 LT
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



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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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

Kampanjpriser på Kirsch kylskåp 
0°C till +20°C  
Varje enhet har ett robust hölje och kvalitetskomponenter ”Made in Germany”. 
Detta garanterar pålitlighet och hållbarhet vilket är bra för dig som användare! 

•    Tyst kompressor för ultratyst kylning
•    Fläktkylning
•    Lättskött display
•    Automatisk avfrostning
•    Micro-processor kontroll
•    Optisk och akustisk larmkontroll
•    Potentialfri kontakt för överföring av alarm
•    Hyllor 
•    Låsbar dörr

Forma -86°C håller era prover kalla!

Skåp  902
Inklusive 16 st rack för CB2 askar                                                                                               
Rymmer 240 CB2 askar

Box 803CV
Inklusive 9 st rack för CB2 askar.                              
Rymmer 63 CB2 askar

Skåp 88300
Inklusive 12 st rack för CB2 askar.                       
Rymmer 300 CB2 askar

Fö
r m

er
 

in
fo

rm
at

io
n

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

Inklusive
 

Kampanjpris 

86 600:-
inkl. rack

Exkl. rack                                                                     
68 600:-

Kampanjpris 

74 500:-
inkl. rack

Exkl.rack                                                                     
57 150:-

Kampanjpris 

60 300:-
inkl. rack

Exkl.rack                                                                     
47 550:-

 racks!

Essential 700

36 480:-

Essential 100

16 200:-

Essential 460

36 480:-

Essential 280

18 100:-



QbD1200 
TOC Analysator för enkla och pålitliga analyser
  
QbD1200 är optimerad för renvatten, WFI och "cleaning validation" i mätområdet upp till 100 ppm. 
Dynamisk slutpunktsbestämning garanterar hundraprocentig oxidation av organiskt kol och fullständigt 
avlägsnande av oorganiskt kol. Stor 10.4" pekskärm med guidning av operatören. Ingen PC behövs. 
Automatisk skalning och spädning. En enda reagens för alla analyser. 
Provväxlare som option med upp till 64 positioner för 40 ml TOC vialer. 
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Specifikationer:

•    Mätområde: 0.4 - 100 000 ppb
•    Detektionsgräns: 0.4 ppb
•    Precision: mindre än 2% eller 3 ppb (vilket som är störst)
•    Noggrannhet: ±2%
•    Analystid: ca 5 minuter
•    Oxidation: UV + persulfat
•    Tillmötesgår 21 CFR part 11
•    Data export via FTP eller Ethernet, format pdf eller CSV
•    Dimensioner QbD1200: 320x507x410 mm (BxDxH)
•    Provväxlare med upp till 64 positioner
•    Dimensioner provväxlare: 366x537x457 (BxDxH)

NYHE T
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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



V id kop av E1-C lipTip ingar just nu 
ett laddningsstal l utan extra kostnad!

..

..

ClipTip
E1-ClipTip är designad för optimal komfort och användarvänlighet. Elektronisk spetsavkastning 
och pipettering med pekfingret tillåter tummen att slappna av under pipetteringen. 
Den innovativa ClipTip tekniken förbättrar pipetteringen genom att med en lätt beröring 
”klickas” spetsen ordentligt på pipetten för en fullständig tätning som inte lossnar oavsett tryck. 

F1-ClipTip
Passa på att byta ut gamla pipetter till nya F1-ClipTip!

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

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 multikanalspipetter och pipetteringsrobotar.

•     Mycket liten kraft behövs för fastsättning,  vilket minskar 
        risken för belastningsskador

Kop en F1-C lipTip multikanalspipett 

och fa tva forpackningar av C lipTip 

utan extra kostnad!
..

..

Specifikationer:

•    Mätområde: 0.4 - 100 000 ppb
•    Detektionsgräns: 0.4 ppb
•    Precision: mindre än 2% eller 3 ppb (vilket som är störst)
•    Noggrannhet: ±2%
•    Analystid: ca 5 minuter
•    Oxidation: UV + persulfat
•    Tillmötesgår 21 CFR part 11
•    Data export via FTP eller Ethernet, format pdf eller CSV
•    Dimensioner QbD1200: 320x507x410 mm (BxDxH)
•    Provväxlare med upp till 64 positioner
•    Dimensioner provväxlare: 366x537x457 (BxDxH)

HoloMonitor M4

•    Time-lapse studier av cellrörelser
•    Analysera morfologin på levande adherenta celler
•    Utför toxikologiska studier på adherenta celler
•    Inkubatorsäkrad
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se



Termaks Klimatskåp KB 8400F och KB 8400FL

Termaks KB 8400F med extra tillbehör, fönster i dörren. Termaks KB 8400FL Termaks KB 8400FL, lampplacering i sidorna

14
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

KB 8000 F-serien består av två skåp, med och utan programmerbar ljusfunktion. 
Dessa skåp har utvecklats för att möta behoven av tillförlitlighet, korrekt och säker kontroll över hela tempe-
raturområdet och låg strömförbrukning. 
För att uppnå dessa mål, används den senaste tekniken som finns i kylning, temperatur och luftfuktighet 
samt isolering. Kammare och hyllor är i rostfritt stål. 
Externt är skåpen tillverkade av elektrolytiskt galvaniserad stålplåt, belagd med en grå polyester epoxifärg 
(RAL 7035).

Temperaturområde -2°C till +70°C
Befuktare med ultraljud

Modern utvecklad elektronisk temperaturreglering
Automatisk säkerhetstermostat

Låg energikonsumtion
Programmerbar tid för temp, fukt och belysning

Luftmantlat skåp
Digital kalibrering

Larm
Timer
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Världsledande inom 
																																							kontrollerade miljöer

Conviron är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation 
av klimatskåp med kontrollerad miljö för växtlära, jordbruket, bioteknik, 
forskning och andra program. Conviron levererar enheter från små 
kammare till fullskaliga växthus med anpassade lösningar, system i små 
nystartade företag till många av de största och mest prestigefyllda 
forskningsinstitutionerna i över 90 länder runt om i världen.

Läs mer om Convirons produkter och kundanpassade lösningar på 
www.conviron.com

Klimatkammare 
och rum

Conviron Growth 
HouseTM

Växthus för forskning

Växthus med 
kontrollerad atmosfär

Kundanpassade 
lösningar



 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.
Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas 
efter just era behov. 

Renvatten från ELGA
 

 

Centra R60 och R120 har en inbyggd tank på 50 liter, samt en omvänd osmosenhet med 
kapaciteten 60 eller 120 liter per timme. Den inbyggda pumpen levererar 8 liter per minut 
ut i cirkulationssystemet. Inbyggt UV-ljus samt klar att komplettera med jonbytare för 
högre renhet. 
Ultramikrofilter för bakteriekontroll i loopen. 

Vi kan erbjuda centralvattensystem i olika storlekar. 
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

•       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.

Centra finns också i ett större utförande med 350-liters tank, dels i version utan omvänd osmosenhet 
för matning från annat system, dels med inbyggd med kapaciteten 200 liter per timme. 
Cirkulationspump för 18 eller 30 liter per minut. Manuellt initierad automatisk saneringsrutin 
och möjlighet att koppla in jonbytare.

     Ny serie 

NYHE T
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vattenrenare!



 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.
Chorus består av modulära enheter vilket erbjuder större frihet i hur anläggningen anpassas 
efter just era behov. 

Handskbox-system för arbeten och forskning 
som kräver förändrad atmosfär
MBraun Handskboxar och isolatorer MBRAUN

MBRAUN erbjuder ett brett sortiment av handskbox-system och isolatorer 
med ett stort utbud av tillbehör och möjligheter att bygga ut efter kundens behov.

Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en O2-fri och/eller fuktfri miljö 
med inerta gaser som omgivande atmosfär.
Bland andra universitets- och industilab använder dessa system vid forskning inom områden som kemi, 
batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.

Centra R60 och R120 har en inbyggd tank på 50 liter, samt en omvänd osmosenhet med 
kapaciteten 60 eller 120 liter per timme. Den inbyggda pumpen levererar 8 liter per minut 
ut i cirkulationssystemet. Inbyggt UV-ljus samt klar att komplettera med jonbytare för 
högre renhet. 
Ultramikrofilter för bakteriekontroll i loopen. 
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Kontakta 
Rick Johansson
08-590 962 08
rjo@ninolab.se

LABMaster - Dubbelsidig bänk 
med inbyggd ugn

UNILab Pro - Handskbox system för 
eliminering av O2 och fukt. 

(Modellen på bilden har som tillval inbyggd frys)

Isolator system

•       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.

NYHE T

Ultraljudbad från Elma

Elmasonic S30H
2,75 liters bad med värme

Baddimensioner: 
240x137x100 mm Fö
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Elmasonic S180
18 liters bad utan värme

Baddimensioner:
327x300x200 mm

13 250:-

Produkter från tyska Elma är perfekta för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab! 
Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. Finns i flera olika serier och storlekar
samt med och utan värme.
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V i anpassar losningarna

 efter ditt behov!
..

5 500:-



Autoklaver och diskmaskiner från
Steelco tillverkar autoklaver och diskmaskiner för lab, sjukhus samt pharmaindustri. 
Storlekar från ca 100 liter till stora genomgångsmodeller på upp till 1200 liter. 
Det finns även möjlighet att designa sin egen maskin samt tillbehör!

Autoklaver

•    Tillverkade i högpolerat rostfritt stål
•    Har effektiv isolering av kammare och rör

•    Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
•    Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning

MR Plug & Play  Multi-Well Hei-Tec

Magnetomrörare MR Hei-Tec inkl. temp.sensor 
PT 1000 V4A, klämma till temp.sensor, stativ, 
hållare, insatser för 25 ml, 50 ml och 100 ml 

(2 av varje), 2 st. klämmor till flaska.

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

Prata autoklaver & diskmaskiner
med Katrin & Ronnie!Fö
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Vi kan erbjuda laboratoriediskmaskiner för små och stora behov samt diskmaskiner för djurburar.

18
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

MR Plug & Play  Multi-Well Hei-Tec

Magnetomrörare MR Hei-Tec inkl. temp.sensor 
PT 1000 V4A, klämma till temp.sensor, stativ, 
hållare, insatser för 25 ml, 50 ml och 100 ml 

(2 av varje), 2 st. klämmor till flaska.

MR Serien bestående av värmeplattor och Heat-On block är helt enkelt det bästa sättet att värma 
och röra om flaskor från 10 ml till 5 liter med rund botten.

Nyhet från Heidolph

Snabbare
800W värmeplattor reducerar uppvärmningstiden 
med 30%. 
Heat-On värmer upp till 60% snabbare.

Säkrare
Värmeplattans säkerhetsbrytare förhindrar 
överhettning.
Heat-On – ingen risk för oljebrand.

Renare
Kera-Disk värmeplatta är kemiskt resistent.
Heat-On – inget spill, inget kladd, inget avfall!

Erbjudande!

Kampanjpris

17 200:-
Ordinarie pris 20 200:-

M A D E  I N

GERMANY

NYHE T

Prata autoklaver & diskmaskiner
med Katrin & Ronnie!

SMART Turbo™ 
SMART Turbo™ är den snabbaste mikrovågsugnen för 
att fastställa moisture/solids i prover. 
Din tillverkningsprocess kommer att bli mer effektivt 
och mer lönsam när du kan göra snabba justeringar online 
baserad på korrekta fuktuppgifter.

•    Snabbt! Moisture/Solidanalys med turbokraft
•    Provresultat på så lite som 2 minuter
•    Förbättra processtyrning
•    Öka vinsten
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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 Sverige
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Alla kampanjer gäller t.o.m. 2014-12-31 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

Home of true innovators 

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

Nino Labinteriör är Sveriges nya helhetsleveran-
tör av laboratorieinredning och skyddsventila-
tion. 
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 laboratorie-
instrument 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!


