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Din leverantör av laboratorieutrustning

Ninolab och Elga – tillsammans i 50 år!
Generösa kampanjerbjudanden!
Sid 8-9

Vågat erbjudande
Sid 13

Massor av nyheter!
Hela tidningen



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

NYHET!
Största nyheten inom mikrovågsteknik 
på länge! CEMs nya iWave!

Ingen fiber, inga kablar. Den mest exakta temperatursensorn!
iWave är en kontaktlös temperatursensor – lika exakt som en 
fiberoptisk sensor. Med denna trådlösa sensor mäts tempe-
raturen i provet – inte det omgivande kärlets temperatur 

(som är fallet med IR-mätning). Mätningen sker i varje enskilt kärl. Det är som att ha en fiber-
optisk sensor i varje kärl – men utan alla kablar!

Förvaring av torris/kolsyreis 
Med låg avdunstning

•    Robust konstruktion
•    Polyuretan isolering 60-90 mm
•    Låg egen vikt
•    Låsbart lock
•    Övertrycksventil

Som tillbehör finns:
•    Hjulställ
•    Kylelement

TYP Längd mm Bredd mm Höjd mm Innervolym l Vikt tom kg Ca avdunstning CO2/
dag, Statisk

COB 55 600 500 580 53 16 4,5

COB 130 800 600 715 138 31 7,5

COB 160 800 640 1050 150 60 8,5

COB 420 1200 800 1050 420 95 18
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

NYHET!

Mikrovågsugn MARS 6 från CEM –
För uppslutning och provberedning
CEM – pionjärer inom mikrovågsteknik för uppslutning och syntes – 
har under 30 års tid utvecklat och tillfört marknaden innovativa lösningar 
inom mikrovågsassisterad provberedning.
Deras senaste plattform MARS 6 (Microwave Assisted Reaction System) 
kombinerar det bästa av nydanande teknik och nya innovationer, som t.ex.:

•    ”One Toch”-metoder – redan inlagda metoder som endast ligger 
     en knapptryckning bort
•    Högsta säkerhet med bästa temperaturkontroll i varje enskilt kärl
•    Självreglerande och återslutande högtryckskärl
•    Möjlighet för upp till 40 kärl i en karusell
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Största nyheten inom mikrovågsteknik 
på länge! CEMs nya iWave!

Ingen fiber, inga kablar. Den mest exakta temperatursensorn!
iWave är en kontaktlös temperatursensor – lika exakt som en 
fiberoptisk sensor. Med denna trådlösa sensor mäts tempe-
raturen i provet – inte det omgivande kärlets temperatur 

(som är fallet med IR-mätning). Mätningen sker i varje enskilt kärl. Det är som att ha en fiber-
optisk sensor i varje kärl – men utan alla kablar!

Säkra och effektiva synteser/kondensering 
med Asynt
CondenSyn från Asynt är en ny unik kondensor för effektiv reflux-kondensering vid 
bl.a. syntetiska reaktioner. CondenSyn är vattenfri och behöver ingen vattenkylning. 
Detta ger en minskad miljöpåverkan och inga kostnader för vattenförbrukning. 
En kondensor krävs ofta vid synteser och är därför ett viktigt verktyg för forskare och kemister. 
Ofta används en kondensor som kräver vattenkylning och därmed ett konstant vattenflöde. 
Det genomsnittliga vattenflödet för en kondensor är 2 l/min vilket ger en vattenförbrukning  
på 2880 l/dygn. Räknat på ett års drifttid ger detta en kostnad på ca 25 000:-. 
Den initiala kostnaden för CondenSyn sparas alltså snabbt in!

Med över 30 års erfarenhet av tillverkning av glasvaror för forskningsändamål, har Asynt 
utvecklat en prisvärd luftkyld kondensor med stor effektiv area som ger en effektiv och 
säker kondensering. Den robusta konstruktionen i borosilikatglas är tillverkad med en 
ny tillverkningsteknik. Detta tillsammans med en egenutvecklad hyperbolisk design 
säkerställer en optimal värmeavledning när ångorna passerar längs kondensorn. 
CondenSyn har dessutom en unik anti-rullfunktion för att förhindra olyckor om den 
lämnas på laboratoriebänken. CondenSyn är lätt att rengöra och underhålla.

•    Prestandan för CondenSyn är likvärdig Leibig-kondensorer som använder vattenkylning
•    Ingen risk för vattenläckage
•    Då inte vatten används reduceras driftkostnad och miljöpåverkan
•    Enkel montering, visuell kontroll av reflux-kondenseringen samt lätt att göra ren
•    Lämplig vid användning av vakuum
•    Det unika CondenSyn-konceptet är patenterat och skyddas av European Community 
     Registered Designs

15% i rabatt!
Pris 1 900:-/st. 

Ord. pris: 2 250:-
Synteser utan olja med flexibla DrySyn

Fö
r m

er
 

in
fo

rm
at

io
n

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

Förvaring av torris/kolsyreis 
Med låg avdunstning

•    Robust konstruktion
•    Polyuretan isolering 60-90 mm
•    Låg egen vikt
•    Låsbart lock
•    Övertrycksventil

Som tillbehör finns:
•    Hjulställ
•    Kylelement

DrySyn är ett flexibelt system för kemiska reaktioner/synteser bestående av värmeblock/
insatser för rundflaskor/rör som möjliggör en ren och säker hantering utan oljebad eller 
värmemantlar. Ingen kladdig olja eller risker. Med värmebeständiga handtag blir det enkelt 
att byta insatser. Man behöver inte ändra några applikationer vid användning av DrySyn 
då man använder samma värmeintervall som för oljebad.

DrySyn Classic/Scholar, Maxi/SuperMaxi består av ett system med värmeblock/
insatser för rundflaskor i volymintervallet 50–5000 ml. Värmeblocket, som inkluderar 
värmeisolerande handtag,  placeras på en basplatta som går att konfigurera för 
montering på olika typer av magnetomrörare. 

DrySyn Multi består av ett system insatser för rundflaskor 5-100 ml och rör/vialer 
som placeras på en basplatta som rymmer 3 insatser. Med detta system kan alltså 
3 rundflaskor eller 12 rör hanteras samtidigt.

DrySyn Snowstorm innebär kylning av block och insatser. Med anslutning av ett 
cirkulationskylbad är det enkelt att termostatera ner till temperaturer på -30°C. 
Passar volymer 25–1000 ml samt rör upp till en diameter av 28.2 mm.

Kontakta Peter for mer information!..
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Helt nya Lauda PRO-serien är framtagen för de som kräver den bästa och mest pålitliga temperaturkontrollen. 
PRO finns med löstagbar touch-skärm och ger användaren möjlighet att styra badet på distans. 
PRO finns i olika modeller med temperaturområden från -100°C till +250°C.

NYHET!

NYHET!

12% rabatt 
pa P RO-serien med til l behor!

Nya Lauda PRO ger dig den bästa 
temperaturkontrollen!

Hur ser (Cell)-ergonomin ut på ert lab? 
•    Arbetar ni med värdefulla celler? 
•    Är det viktigt för er verksamhet att cellerna används på ett optimalt sätt? 
•    Är cellernas kvalité viktig för er verksamhet och era resultat? 

AB Ninolab har lång erfarenhet av att tillhandahålla utrustning 
som är speciellt framtagen för cellarbeten och förvaring av celler. 
Vi utökar nu denna möjlighet via BioSpherix vars utrustning sät-
ter cellernas fysiologiska behov och krav i absoluta centrum. 
I praktiken innebär denna produktgrupp bestående av olika inku-
batorsystem att era celler ges förmånen att förvaras, odlas och bli 
hanterade av er som användare i en och samma konstanta miljö, 
utan avvikelser i någon av de parametrar som är viktiga för just 
era celler. 
Om detta låter intressant berättar vi gärna mer om vilka förutsätt-
ningar vi kan förbättra för just era celler!

Ronnie hjalper dig ta hand om dina cel ler pa basta satt!.. .. ..
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

..
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Hur ser (Cell)-ergonomin ut på ert lab? 
•    Arbetar ni med värdefulla celler? 
•    Är det viktigt för er verksamhet att cellerna används på ett optimalt sätt? 
•    Är cellernas kvalité viktig för er verksamhet och era resultat? 

Ronnie hjalper dig ta hand om dina cel ler pa basta satt!

Trygghet och övervakning via mobilen
MBraun erbjuder nu som första handskboxtillverkare möjligheten 
att koppla ihop handskboxen med telefonen för att på så sätt ge 
live-övervakning av miljön inne i handskboxen.  
O2/H2O och tryck övervakas i appen och eventuella larm syns 
direkt i telefonen. Detta tillsammans med ”MBraun ECO-Mode” 
ger en trygghet och säkerhet för era prover samtidigt som 
handskboxen drar mindre ström och genererar mindre oljud 
till laboratoriet.    

NYHET!

Ett skakande erbjudande!
MaxQ har ett stort program av skakar – analoga, digitala, för inkubering, 
kylda samt bänk- eller golvmodeller. 
Vi ger 5 års garanti på alla skakar och livstidsgaranti på motorenheterna.
Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt skak till ditt laboratorium!
Nu ger vi dig 15% rabatt på alla MaxQ-skakar!
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se15% rabatt pa al la

MaxQ-skakar!
Modell MaxQ8000
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Världsledande inom 
kontrollerade miljöer
Conviron är ett av de ledande företagen för till-
verkning och installation av klimatskåp med 
kontrollerad miljö för växtlära, jordbruk, 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 forskningsinstitu-
tionerna i över 90 länder runt om i världen.

Erbjudandet gäller t.o.m. 2016-12-31
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

CoolSafe frystorkserie består av ett 
stort urval modeller, från den minsta 
med 4 liters kondensorvolym upp till den 
största laboratoriemodellen med en volym 
på mer än 60 liter. Iskapaciteten går från 
2,5 kg/24 timmar upp till 10 kg/24 timmar 
och kan uppnås med ett brett tillbehörs-
sortiment.

Bland de många fördelarna:
•   Lägsta kondensortemperatur -110°C
•   Integrerad vakuumventil
•   Tryckreglering
•   Elektrisk avisningsfunktion
•   Många tillbehör Ord. pris 117 600:-

84 700:-

Säker, snabb och pålitlig frystork, nu med helt ny touchscreenkontroll, du kan snabbt och 
enkelt läsa av t.ex. temperatur, tryck och tid. Nu ger vi dig ett riktigt bra introduktionspris!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:
Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.

NYHET!

Frystork med en touch av elegans!

Introduktionspris

Produkter för värme och klimat – 
Med miljön i fokus!
De moderna skåpen från Termaks ger dig en jämnare 
temperatur, mindre energiförbrukning och stor drift-
säkerhet. 
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.
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Basta mil jon for proverna!
..

....
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Säker, snabb och pålitlig frystork, nu med helt ny touchscreenkontroll, du kan snabbt och 
enkelt läsa av t.ex. temperatur, tryck och tid. Nu ger vi dig ett riktigt bra introduktionspris!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:
Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.

Ny generation siktskakapparater från Retsch
Det tyska företaget Retsch GmbH har satt en ny standard för siktskakanalyser inom provberedning!
Den nya serien siktskakapparater kombinerar enkel hantering och tillförlitliga siktanalyser med ny, 
fräsch design.

Siktskakapparaterna för siktar upp till 200 mm/203 mm/8” diameter finns i tre nya modeller: 
AS 200 Basic – med digital visning av tid och effekt.
AS 200 Digit cA – med digital visning och kontrollerad skakamplitud.
AS 200 Control – kan nu ta upp till 10 st. siktar, kan lagra 99 siktprogram och har USB kontakt till sikt-
skakprogrammet EasySieve, AS 200 Control kan kalibreras av Ninolabs servicetekniker.

AS 300 Control – med möjlighet att ta siktar upp till 305 mm/12” diameter 
har också fått en ny look och nya features. 
Denna kan också kalibreras av Ninolabs servicetekniker.
De nya siktskakarna har fått en enkel och överskådlig kontrollpanel och tack 
vare den vibrationsupptagande konstruktionen och en optimerad kontroll 
av 3D-skakningarna så blir apparaten mycket tystgående.

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

Snygg ny design!

Produkter för värme och klimat – 
Med miljön i fokus!

Countstar
Ett prisvärt instrument för cellräkning och klassificering av celler. 
Countstar har en unik design, är enkel att använda och lever upp 
till de högt ställda kraven i dagens forskning. 4 ljustyper och 13 
fluorescense-kombinationer och förinställda program gör att möjlig-
heterna är många. Med Countstar får du veta mer om dina celler!

NYHET!
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se
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Vi erbjuder även 40% rabatt på dessa produkter:

Ninolab och Elga firar 50 år tillsammans!

Flex 2
Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten eller liknande

Typiska applikationer Typ I vatten: Elektrokemi, elektrofores, 
GFAAS, HPLC, IC, ICPAES, ICPMS, molekylärbiologi, mammalie-
celler, 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

Chorus 1 Life Science
Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande

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

Chorus 1 Analytical Research
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

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

Chorus 1 General Science
Ultrarent vatten från RO-vatten eller liknande 

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 

Flex 2

Chorus 1

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!

40% rabatt 
pa listpriset!

Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31
Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Dessutom erbjuder vi rabatt på vissa filter och 
tillbehör vid samtidigt köp av ultrarenare Flex 2/3 
och Chorus 1.
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Ninolab och Elga firar 50 år tillsammans!

Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31 Kampanjen gäller t.o.m. 2016-12-31

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 jon-
bytare för högre renhet. 
Ultramikrofilter för bakteriekontroll i loopen. 

Elga erbjuder också centralvattensystem i olika storlekar!

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

För att fira Ninolabs och Elgas långa samarbete har vi nu även specialpris 
på vår populäraste vattenrenare

Option R 7 och R 15
• Recirkulerar tankvattnet för att bibehålla hög kvalitet och minimera bakteriepåväxt
• Typ II vatten 
• Joner 10 - >15 MΩ-cm
• TOC <20 ppb
• Bakterier <1CFU/ml
• Som tillbehör finns tank på 25, 40 eller 75 liter

25% rabatt erbjuds inte bara 
på Option utan även på tank 
och väggmonteringssats.

25% rabatt!

Kan ej kombineras med andra erbjudanden Kan ej kombineras med andra erbjudanden
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Använder ni pipetteringsrobot? Kontakta oss för ett 
riktigt bra erbjudande på nya spetsar. Vi har ett brett 
sortiment och bra priser!
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Kontakta 
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se

Testa oss!

Trött på att pipettera för hand?

PIRO är en liten och smidig pipetteringsrobot som kan göra jobbet åt er!
Tar minimal plats i laboratoriet och är enkel att programmera.

•    16 positioner på bordet för 12 SBS plattor och 4 rörrack
•    Tar 50µl, 200µl och 1000µl spetsar
•    Når ned till 100 mm djup för Deep-well plattor och rör
•    Kan köra 384-håls plattor utan att spetsarna tar slut
•    Storlek 600x515x470 mm
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

NYHET!

Gnistfria kyl-/frysskåp och boxar 
Behöver du förvara brandfarlig vätska på ett tryggt sätt så är Ninolux skåp och boxar 
det rätta valet! De har låg energiförbrukning, låg ljudnivå och är automatavfrostande. 
Temperaturer från +10°C till -25°C och storlekar från 91 till 485 liter. 

Kyl 142KD Frys 142FD Kyl/Frys 142KFD

19 384:- 18 630:- 21 436:-
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Kontakta 
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se
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Ultimat skydd av dina prover!

Vi erbjuder 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

Våra frysar i 88000-serien från Thermo Forma ger dig marknadens bästa kyl-
kapacitet, extra förstärkta hyllplan, innehållsrik och intuitiv styrenhet, smart 
energisparfunktion och mängder av andra fördelar.
Vi har representerat Forma i mer än 40 år, så vi kan kyla och vet hur du ska 
förvara dina prover på bästa sätt!

Lyser ett blått hjärta på huvudskärmen
är allt som det ska. Vid orange hjärta 
måste något adresseras, som omgivnings-
temperatur, service, batteri etc.
Ett rött hjärta indikerar ett allvarligare 
problem, som temperaturlarm, öppen dörr, 
bortfall av spänning eller dylikt.

På händelseloggen kan du t.ex se:
Alarmstatus, dörröppningsstatus och temp-
eraturstatus.
Få en summering av omgivningstemperatur 
och inkommande spänning.
USB-anslutning, gör det enkelt att ladda ner 
sparad händelsedata.

Trots att utnyttjande av golv-
ytan minskat tar 88000-serien 
betydligt fler prover. 
Detta uppnås genom 
vakuumisoleringstekniken.

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

Modell Kapacitet
liter

Kryoask
Kapacitet 5,1 cm

Elanslutning Invändiga 
dimensioner HxBxD

Utvändiga
dimensioner HxBxD

88300V 421 300 230V/50Hz, 16A 130.11x45.16x71.86 198.1x68.6x95.5

88400V 548 400 230V/50Hz, 16A 130.11x58.74x71.86 198.1x82.2x95.5

88500V 682 500 230V/50Hz, 16A 130.11x73.03x71.86 198.1x96.5x95.5

88600V 815 600 230V/50Hz, 16A 130.11x87.31x71.86 198.1x110.8x95.5

88700V 949 700 230V/50Hz, 16A 130.11x101.60x71.86 198.1x125.1x95.5

88000-serien finns i 5 olika storlekar!

Service i egen regi!
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se
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Ninolab + Sorvall = fantastiska priser!
Centrifug LYNX 4000 med 1, 2 eller 3 rotorer

Centrifug LYNX 6000 med 1, 2 eller 3 rotorer

Paket 1:
LYNX 4000 med en 
rotor i A, B eller C

Paket 1:
LYNX 6000 med en 
rotor i A, B eller C

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

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

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

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

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

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

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

B
F14-14x50cy
F20-12x50LEX
F21-8x50y
F23-48x1.5
A23-6x100
A27-8x50
T29-8x50

C
Bioflex HC
Bioflex HS

C
Bioflex HC
Bioflex HS

304 933:-

346 140:-

329 658:-

387 348:-

370 865:-

412 072:-

Max en rotor per grupp i A, B, C

Tillägg 12 000:- vid val av T29
Max en rotor per grupp i A, B, C
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Prata centrifuger med Roger!

9% rabatt pa ugnar & til l behor!

33 480:-
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För temperaturer från +300°C till +3000°C
Högtemperaturugnar och värmeskåp för laboratorier, forskning och produktion. Rörugnar och specialugnar.
Carbolite har bytt namn till Carbolite-Gero och ingår numera i Verder-koncernen (där också det välkända 
företaget Retsch GmbH ingår). 
För att fira detta så erbjuder vi 9% rabatt på samtliga ugnar och tillbehör under resten av året!

Carbolite-Gero inaskningsugnar
•    Upp till 1200°C
•    Förvärmning av luften för jämnare 
     och mer effektiv inaskning
•    Kammarstorlekar mellan 3-18 liter
•    Inbäddade, skyddade värmeelement 
     för lång livslängd på elementen

Carbolite-Gero rörugnar
•    Upp till 1800°C
•    Delbara eller fasta rörugnar, med en 
     eller flera kontrollerade värmezoner
•    Vakuum, inert- eller reaktionsatmosfär

Carbolite-Gero kammarugnar 
från 1100°C upp till 1800°C
•    Stort utbud av kammarstorlekar 
     från 3 till 23 liter
•    Robust och välbeprövad design 
     som ger lång livslängd
•    Digitala kontrollenheter för styrning 
     och loggning

Kontakta Ralf Moberg för mer information, rmo@ninolab.se, 08-590 962 04
9% rabatt pa ugnar & til l behor!

Schweiziska kvalitetsvågar till kampanjpris!
Nu ger vi dig bra rabatt på de populäraste vågarna från Precisa!

EP220A   
Kapacitet 220 g, 
läsbarhet 0,1 mg

 

EP620M
Kapacitet 620 g, 
läsbarhet 1 mg
 

33 480:- 19 584:-

25 254:- 15 795:-

Ord.pris 36 720:- Ord.pris 21 760:-

Ord.pris 28 060:- Ord.pris 17 750:-

EP2200C
Kapacitet 2200 g, 
läsbarhet 0,01 g

 

ES8200D
Kapacitet 8200 g, 
läsbarhet 0,1 g

Precisa

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

..
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Diskmaskiner och autoklaver för alla behov
Vi har vad som krävs för att hålla ditt lab rent och snyggt! Från Steelco kommer ett stort utbud av disk-
maskiner för både små och stora behov samt även för djurburar/pharmaindustri. Modeller finns både 
med enkeldörr och som genomgångsmodeller. 

AC1200 samt AC1400 är effektiva 
diskmaskiner för djurburar och flaskor 
som kan diska och desinficera i två 
nivåer. Finns även större modeller,
typ tunnel-, kabinettdiskmaskiner. 
Vi har även utrustning för spånhan-
tering.

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

Har du ännu högre krav på din disk så berättar 
vi gärna mer om våra pharmadiskmaskiner!

Vi har även små och större ultraljudbad  från Elma i sortimentet. 
Finns i flera olika storlekar samt med och utan värme, för både 
laboratorier och industri. 

V i har aven diskmedel 

til l al la vara diskmaskiner!
..

LAB 1000 är en av våra större labdiskmaskiner, 
perfekt för er som önskar större diskkapacitet.

LAB 610 är en av våra mellanstora modeller med 
plats för disk i upp till 5 nivåer, alt. högt gods på 
1-2 nivåer.

LAB 500 är en av våra mest sålda små diskmaskiner.

LAB 1000 LAB 610 LAB 500
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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
Fö
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

69 900:-
Ord. pris 99 340:-

Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II

El-stativ

Fast stativ13 800:-
Ord. pris 24 300:- 6 400:-

Ord. pris 7 440:-

Kampanjpriser!

• Autoklaver från 90 till 1200 liter
• Tillverkade i högpolerat rostfritt stål, kammare 316 liter
• Effektiv isolering för kammare och rör
• Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
• Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning

Steelco tillverkar även autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri.
Modeller finns från 90 liter till stora genomgångsautoklaver.

Mindre laboratorieautoklaver

•     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

V i har aven diskmedel 

til l al la vara diskmaskiner!

LAB 1000 är en av våra större labdiskmaskiner, 
perfekt för er som önskar större diskkapacitet.

LAB 500 är en av våra mest sålda små diskmaskiner.

LAB 500
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Skräddarsydda renluftslösningar– ninoLAF
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.
Ninolaf säkerhetsbänkar och dragskåp 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 blyglas-
fönster för bästa tänkbara sikt in i bänken.

Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverk-
ningen enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luft-
duschar, LAF-tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräcknings-
skåp, Kemslussar och Isotopbänkar. 
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.


