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Massor av
julerbjudanden!

Din leverantör av laboratorieutrustning

Världens snabbaste autoklav!
MicroJet från Enbio är en kompakt mini-autoklav som bygger på mikrovågsteknik. En steriliseringscykel tar upp till
15 minuter. Kapaciteten är upp till 500 ml vätska per sterilisering. Det låga priset gör att man enkelt kan öka kapaciteten genom att köpa flera enheter (de kan även fås i olika färger). Med 4 st. MicroJet kan man sterilisera upp till
16x500 ml medium på ca en timme.
Hanteringen kunde inte vara enklare – ingen anslutning till vatten behövs utan det är verkligen bara plug & play.
Tekniken är validerad av ackrediterat laboratorium för alla upptänkliga mikroorganismer, inklusive sporbildare.
Just nu till introduktionspris – 16 500:-

16 500:-

NYHET!

High Energy Ball Mill - Retsch Emax
E max- en helt ny typ av kvarn för högenergimalning. Den unika kombinationen
av hög friktion och kraft ger ett resultat med extremt små partiklar och på
kortast möjliga tid.
Fördelar:
• 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
Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Mindre laboratorieautoklaver
Vi har vad som krävs för att hålla ditt lab rent och snyggt! Steelco tillverkar bland annat autoklaver för lab,
sjukhus samt pharmaindustri. Till exempel kan vi erbjuda dessa mindre laboratorieautoklaver.
•
•
•
•
•
•
•
•
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90 resp. 125 liter, golvstående modeller
Finns även som bänkmodell i 95 liters utförande,
med eller utan bas (underrede)
Säkra, effektiva och pålitliga
Stor kapacitet på liten yta
Enkla att använda
Utrustade med olika optioner för olika applikationer
Inbyggd tempsensor för vätskesterilisering
Vakuum samt snabbkylning finns som option

Produkter för värme och klimat med miljön i fokus!
De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare temperatur, mindre energiförbrukning och stor driftsäkerhet.
Torkskåp, inkubatorer, klimatskåp och kylinkubatorer i flera olika modeller, inredning i rostfritt stål, inbyggd fläkt
för effektiv och jämn temperatur och mängder av andra smarta funktioner.
Torkskåp
•
•
•
•

5 olika modeller, 26-430 liter
Temperaturområde upp till 250°C
Inredning i rostfritt stål
Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Inkubatorer
•
•
•
•

5 olika modeller, 25-420 liter
Temperaturområde upp till 100°C
Inredning i rostfritt stål
Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur

Klimatskåp och Kylinkubatorer
•
•
•
•
•

5 olika modeller, 182-400 liter
Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
Inredning i rostfritt stål
Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
Fuktighetskontroll

Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

CoolSafe Touch 110-4 Heated
• -110°C and 4 litres condenser
• For manual and automatic operation. Offers control and regulation of temperature, pressure and time.
Included are hose, flange for connection to the vacuum pump, vacuum solenoid valve, which is controlled
with the touchscreen and also electrical de-ice and software for backup
• Software for data and control of the freezedryer
• High Ice Condenser Cooling capacity of 2,5 kg/24 hours 3 kg total
• Chamber, CCS 300 E, ø300 mm heated
Acrylic chamber ø300 mm with 5 heated shelves ø250 mm
Distance between shelves: Min 38 mm with 5 shelves
Max 89 mm with 3 shelves (no. 2 och no. 4 shelves have been removed)
Included are the connection kit and prodict sensor.
• Heated shelves give a controlled sublimation speed, uniform process of the freeze drying
and opportunity to repeat the process, with same result
• Pressure regulation for better control of sample temperature, during primary drying
• Release for N2 or air after freeze drying
• Product sensor measuring the sample temperature during the freeze drying
• Note: vacuum pump not included
• Including packing, ex. work conditions

För mer
information

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-31

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

Julpris
138 900:Listpris 270 170:-
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Julkampanj på diskmaskin!

Passa på och köp en liten och snygg diskmaskin från Steelco

Detta ingår i erbjudandet:
• 2 st. pumpar för automatisk dosering
av skölj/diskmedel
• 3 anslutningar vatten (kallt, varmt samt
avjoniserat/destvatten)
• 1 st. övre diskvagn C721 med spolarm

LAB500GD laboratoriediskmaskin med
glasdörr inkl. enkel övervagn (C721) samt
dysrörsvagn (C716)

C721

• 1 st. dysrörsvagn C716 med 25 st. dysrör
för placering i nedre diskplanet

45 900:-

C716

Produktinfo:
Kompakt liten diskmaskin utan inbyggd varmluftstorkning. Torkning kan ske med värmeelement. Är endast 60 cm bred. Stativ finns som tillbehör för bättre ergonomi.
LAB500GD har hel glasdörr och ”Touch-Screen” display, LAB500 har dörr i rostfritt stål samt
LCD- display. Maskinen har 2 st. inbyggda doseringspumpar för flytande disk-/sköljmedel.
Kan diska upp till 90°C (termisk desinfektion). Diskning kan ske i två diskplan med injektorvagnar som ansluter i bakväggen för vatten genom dysrör. (En dysrörsvagn C716 med 25 st.
dysrör samt en standardvagn med spolarm C721 ingår i kampanjpriset).
Dimensioner: (BxDxH)
Utvändigt: 600x630x850 mm.
Kammardimensioner: 540x500x540 mm.
Kammaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI 316L) och utvändigt AISI 304.
Maskinerna är CE-märkta.

Vågat juljerbjudande!
Precisa är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven. De erbjuder hög standard
i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av ny teknik och design och har kundorienterade lösningar
och komplett service, vilket resulterar i snabb support. Just nu ger vi dig 15% rabatt på alla Precisavågar!
Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Precisa
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15% rabatt

Iskall julklapp från Ninolab
Vi ger dig 30% rabatt på listpriset på kylar, frysar -25°C och -86°C från Thermo Scientific.

30% rabatt

GPS Serien Laboratoriekylar
+1°C till +11°C

GPS Serien Laboratoriefrysar
-12°C till -25°C

Laboratoriekyl/frys-kombination
+1°C till +10°C/ -18°C till -25°C

Laboratoriefrysar
-18°C till -25°C

Våra frysar i 88000-serien -86°C finns i 5 olika storlekar, från 421 liter till 949 liter.

För mer
information

Kontakta oss så berättar vi mer om de kylar och frysar från Thermo Scientific som vi erbjuder. Vi har över
40 års erfarenhet av att jobba med dessa produkter och har levererat många tusen kylar och frysar till
laboratorier runt om i landet.
Vi erbjuder även service i egen regi. Vi utför bland annat årliga kontroller, akutservice, installationer
och utbildning av brukare. Våra tekniker är fabriksutbildade specialister. Kontakta oss så berättar
vi mer om hur du kan teckna ett fördelaktigt serviceavtal för dina frysar!
Serviceavdelningen når du direkt på 08-590 962 50 eller service@ninolab.se

Kontakta
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se
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Paketerbjudande i juletid
Centrifug LYNX 4000 med 1, 2 eller 3 rotorer
Paket 1:
LYNX 4000 med en rotor i A, B eller C

304 933:Paket 2:
LYNX 4000 med två rotorer i A, B eller C

329 658:Max en rotor per grupp i A, B, C

Paket 3:
LYNX 4000 med tre rotorer i A, B eller C

A
F10-4x1000LEX
F12-6x500LEX
F14-6x250y

B
F14-14x50cy
F20-12x50LEX
F21-8x50y
F23-48x1.5
A23-6x100
A27-8x50
C
Bioflex HC
Bioflex HS

370 865:Centrifug LYNX 6000 med 1, 2 eller 3 rotorer
Paket 1:
LYNX 6000 med en rotor i A, B eller C

346 140:Paket 2:
LYNX 6000 med två rotorer i A, B eller C

387 348:Max en rotor per grupp i A, B, C
Tillägg 12 000:- vid val av T29

Paket 3:
LYNX 6000 med tre rotorer i A, B eller C

A
F9-6x1000LEX
F10-4x1000LEX
F12-6x500LEX
F14-6x250y

B
F14-14x50cy
F20-12x50LEX
F21-8x50y
F23-48x1.5
A23-6x100
A27-8x50
T29-8x50
C
Bioflex HC
Bioflex HS
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För mer
information

412 072:Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Prata centr ifuger med Roger!

50 år tillsammans
Vi vill fira att vi sålt vattenreningsprodukter
från Elga i 50 år, och erbjuder nu 40% rabatt
på listpriserna på bland annat Purelab Flex 3!
Ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt från kranvatten till ett
förmånligt pris. Komplett enhet från Elga med RO-membran,
tank, avjonisering, UV-lampa och flexibel tapp-pistol.
•
•
•
•
•

Variabelt tappflöde - från droppvis upp till 2 l/min
Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt vid tapp
Inställbar upptappning av volymer
Inbyggd 7 liters tank
Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör

40% rabatt
Vi erbjuder även 40% rabatt på dessa produkter:
Flex 2

Chorus 1 Life Science

Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores,
GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller, plantceller och kvalitetsanalys
Producerad vattenmängd: <10 l/dag
Tapphastighet: Upp till 2 l/min
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC <5 ppb
• Bakterier <0.001 EU/ml med installerat Biofilter

Typiska applikationer: PCR, preparering av buffert och
cellkulturmedier för mammalieceller, IVF, reagenser för
molekylärbiologi
Tapphastighet: Upp till 2 l/min
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
• Bakterier <0.1CFU/ml
• Endotoxiner <0.001 EU/ml
Flex 2

Chorus 1 Analytical Research

Chorus 1 General Science

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer: HPLC preparering, Blank prover till
GC, HPLC, AA, ICP-MS och andra avancerade analystekniker
Tapphastighet: Upp till 2 l/min
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 1-3 ppb
• Bakterier <0,1CFU/ml

Typiska applikationer: Elektrofores och elektrokemi
Tapphastighet: Upp till 2 l/min
Producerad vattenkvalitet:
• Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm
• Organiska ämnen som TOC 3-10 ppb
• Bakterier <1CFU/ml

För mer
information

Dessutom erbjuder vi rabatt på vissa filter och tillbehör vid samtidigt köp av ultrarenare Flex 2/3 och Chorus 1.

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

Chorus 1
Kan ej kombineras med andra erbjudanden
Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31
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Oslagbar kvalitet till oslagbart pris!
Med centrifuger från Sorvall uppnår man ett fantastiskt resultat i laboratoriet. Från mikro- och bänkcentrifuger
till avancerade golvmodeller. Tillsammans med karbonfiberrotorer utgör de en vinnande kombination!
Sorvall har tillverkat centrifuger i 70 år, och är det rätta valet om du vill ha en driftsäker centrifug du kan lita på!
Nu ger vi dig 15% rabatt* vid nyanskaffning av bordscentrifug från Sorvall, gäller även tillbehör!

För mer
information

15% rabatt
Kontakta
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-31
*Rabatten avser endast modellerna Legend micro 17/R, 21/R, ST8/R, ST16/R, ST40/R, X1/R, XT1/R,
dvs. bordsmodeller - ej ultra eller högvarvscentrifuger eller andra golvmodeller.

Varioskan LUX – Nu till specialerbjudande
Modern och flexibel mikrotiterplattläsare med monokromatorer för absorbans, fluorescens och luminiscens.
Modulär läsare som kan läsa följande beroende på tillbehör:
•
•
•
•
•
•
•

Topp- och bottenläsning av plattor
UV-Vis absorbans
Fluorescens inklusive FRET, TRF, TR-FRET och hTRF
Luminiscens inklusive BRET
AlphaScreen / AlphaLISA
Upp till två injektorer kan installeras i chassit
CO2 och O2 kontrollerad atmosfär för plattor

Automatisk gainkontroll och licensfri intuitiv programvara
(research edition) ingår.

Nu erbjuder vi Varioskan LUX
med 15% rabatt på listpriset!

15% rabatt!

Men det är inte allt! Dessutom bjuder vi på:
• En µ-Drop platta för dsDNA testning för upp till 16 st 2µl prover samtidigt. Värde 22 500:• Installation, igångkörning och genomgång av mjukvaran vid igångkörningen. Värde upp till 10 000:-
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För mer
information

Låter det intressant? Kontakta oss för en offert eller för mer information.

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

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-31

– Unika bänkar anpassade för dig
Ninolaf säkerhetsbänkar och dragskåp för isotophantering är konstruerade och byggda i Sverige för skandinaviska behov och konfigureras
helt efter det unika behovet hos den enskilde beställaren. Säkerhetsbänkarna och dragskåpen för isotophantering kan förses med strålskydd i rygg, sidor och botten upp till 50 mm blyekvivalent, och har
lätt skjutbart strålskydd i fronten med stort blyglasfönster för bästa
tänkbara sikt in i bänken.
De kan levereras med integrerad doskalibrator med skärm i ryggen
på bänken och integrerad avfallscontainer.
Ninolaf säkerhetsbänkar för isotophantering kan levereras med integrerad förvaring och hiss för dubbla Tc-generatorer med 50 mm blyekvivalent strålskydd och inbyggd kamera för ergonomisk avläsning vid
eluering av exakta mängder.

För mer
information

Nino Labinteriör AB (en del i Ninolabgruppen) utvecklar, designar
och tillverkar produkterna under varumärket ninoLAF och har sitt
säte i Kungsbacka strax söder om Göteborg. Vi erbjuder skräddarsydda
renluftslösningar med installation och valideringsservice.

Home of true innovators

Kontakta
Rick Johansson
070-590 47 87
rick@ninolabinterior.se

Har ni en pipetteringsrobot?
Vi har spetsar till alla standardrobotar t.ex. Beckman Biomek , TECAN Genesis, Freedom
EVO, EPPENDORF Ep MOTION, Agilent, Qiagen. Vi kan erbjuda ett testkit för utprovning
innan order. Kolla Appstore Apple Auto tips för mer information gällande Thermo Scientific
robotspetsar, eller kontakta oss för mer information.

3 for.. 2

Just nu – Köp 3 förpackningar spetsar till priset av 2!

Pipettkampanjer i juletid
Just nu - Köper du en Novus-pipett från Thermo Scientific
får du ytterligare en på köpet!

..
1 pa kopet!

(Samma modell eller billigare).

Bygg ditt eget GLP-kit!
Gäller singlechannel F1 standard tip.
Vi ger dig 30% rabatt på varje pipett när du beställer 3 st.
Du får dessutom ett GLP tillbehörskit på köpet!

30% rabatt

För mer
information

Erbjudandena gäller t.o.m. 2016-12-31

Kontakta
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se
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Är dessa punkter viktiga för dig?
Om svaret är ja så är Ninolux gnistfria kyl-/frysskåp och frysboxar det rätta valet för ditt laboratorium!
Ninolux kyl-/frysskåp och boxar finns i många olika modeller och storlekar. Kontakta oss så berättar vi
mer och ger dig ett riktigt bra pris!
Behöver du förvara brandfarlig vätska på ett tryggt sätt?
Är låg energiförbrukning viktigt?
Vill du att kylarna ska vara automatavfrostande?
Är det viktigt att kylen/frysen har låg ljudnivå?
Är det viktigt att produkten är miljövänlig?
Vill du förvara prover i temperaturer från +10°C till -25°C?

För mer
information

Önskar du ett skåp/box i storlek från 91 liter till 485 liter?

Kontakta
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se

De bästa CO2-inkubatorerna vi någonsin haft!
Forma Steri Cycle i160 och i250
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Inredning, 100% koppar

Extremt lätt att fylla på/tappa ur vatten

Gastäta innerdörrar (tillval)

Forma Steri-Cycle finns i 2 storlekar, 165 liter och 255 liter
Du kan välja inredning av elektropolerat rostfritt stål eller 100% koppar
180°C steriliseringscykel av innerutrymmet i inkubatorn
HEPA filtrerad luft i innerkammaren
Klass ISO-5, renrumsluft 5 minuter efter 30 sekunders dörröppning
Extremt lätt att fylla på vatten och tappa ur, utan att behöva röra hyllor eller prover
För mer
information

•
•
•
•
•
•

Inredning, rostfritt stål

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

Som tillval finns bl. a:
• Gastäta innerdörrar av glas
• O2 kontroll 1-21% eller 5-90%
• Olika typer av stativ
• Skak för CO2-inkubator

För mer
information

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

Sorvall centrifuger
Sorvall
Fler prover, mer fart.
Bänkcentrifuger – stora, små,snabba, kylda och okylda –
alla av högsta kvalitet!
Få dina provsvar snabbare!
Din centrifug är viktig för ditt arbete.
Om du väljer en universalcentrifug från Sorvall
så klarar den av vad du vill.

Auto-Lock Rotor Exchange:

Funktionen ser till att du byter rotor på ett
ögonblick.

Fiberlite Carbon Fiber Rotorer:
Lättvikt och slitstarkt utförande.
Okylda och kylda mikrolitercentrifuger,
Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

ClickSeal Biocontainment Lids:
Lockbyte med en hand.

Okylda och kylda universalcentrifuger, Sorvall ST 16/16R

13 750:Micro 17 (okyld) inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

28 050:-

17 050:Micro 21 (okyld), inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

31 350:-

42 845:-

59 125:11

Micro 17R (kyld), Inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

Micro 21R (kyld), inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

ST 16 (okyld), inkl. rotor BIOLiner & 4 adaptrar

ST 16R (kyld), inkl. rotor BIOLiner & 4 adaptrar

Nyheter från branchledande
Tyska Asecos är branschledande inom säker förvaring av brandfarliga ämnen och andra skadliga kemikalier.
Produkterna håller extremt hög kvalité och uppfyller de hårdaste kraven enligt säkerhetsnormerna EN 14470-1
samt EN-14727. Skåpets dörrar och ventilationsspjäll stängs automatiskt vid brand. Dessa skåp klarar av att motstå
brand i upp till 90 minuter och säkerställer att era kemikalier förvaras på säkert sätt för användaren och för laboratoriet.
Asecos Q-line Classic 90 minuter
BxDxH: 1193x615x1953 mm
Uppfyller följande standards:
EN 14470-1
EN 14727
CE-märkt
GS certifierat
Högskåp med slagdörrar

NYHE

T!

Kampanjpris

29 780:-

Inklusive frakt

Inklusive:
3 st hyllplan
1 st bottentråg med uppsamling för eventuellt spill
Låsbara dörrar med låsindikator
Justerbara fötter

Asecos K-UB-90, Kombi skåp med 90 minuter
brandklassning och förvaring av syra/bas
BxDxH: 1102x502x631 mm
Uppfyller följande standards:
EN 14470-1
CE-märkt
Den högra delen av skåpet är brandklassad till 90 minuter,
den vänstra delen är anpassad till förvaring av syror/baser.
Båda delarna av skåpet är ventilerade.

NYHE

Kampanjpris
Inklusive frakt

För mer
information

20 825:-

T!

Kontakta
Rick Johansson
070-590 47 87
rick@ninolabinterior.se

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2017-01-31 om inget annat anges.
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Home of true innovators

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

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin Layout: Marie Westerlind Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB

