
Nyheter, kampanjer och
erbjudanden från AB Ninolab

Sommar 2009

Din leverantör av laboratorieutrustning

Diskmaskiner  

Sommarpriser på 

Läs mer om Elga på sid 9

till kanonpriser

Vatten 

förenkla ditt arbete på laboratoriet

hör sommaren till

Heidolph —

Nyhet!
Nya centrifuger 
från THERMO!

Läs mer på sid 6

Sommar 
tävling!

Vinn en 
hängmatta!

NY LEVERANTÖR

Se sid 4

Se sid 8

Finnpipette®

Vi vann pris som 

ÅRETS NYHET!
Läs mer på sid 8

Se sid 11



Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

olika modeller
Termaks Unik 

reglering som 
sparar energi!

1000:- 
i rabatt 

vid köp av ett Termaks-skåp. 
Ta tillfället att byta ut ett gammalt 

värmeskåp till ett nytt, med mindre 
energiförbrukning, jämnare 

temperatur och stor 
driftsäkerhet.

Torkskåp
• 5 olika modeller, 24 – 430 liter
• Temperaturområde upp till 250°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn 
  temperatur

Inkubatorer
• 5 olika modeller, 23 – 420 liter
• Temperaturområde upp till 70°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn 
  temperatur

Termaks står för Inkubatorer, 
Torkskåp & Klimatskåp

CBS - bäst på
kryoförvaring
Isothermalfrys 
Torr förvaring är CBS stora fördel  
• 4 storlekar där du förvarar dina prover utan risk för 
  kontamination.
• Finns i storlekar för 9100 rör upp till 46500 rör.
• Hela kammaren är garanterat kallare än 
  (också direkt under locket) - 185°C. 
• Uppfyller kraven från EU. Direktiv 2004/23/EC.  
  Storage of human cells and tissues.  

Klimatskåp och 
Kylinkubatorer
• 5 olika modeller, 182 – 400 liter
• Temperaturområden mellan -9,9°C 
  och 70°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn
  temperatur
• Fuktighetskontroll

Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

15% 
rabatt
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Kontakta Ronnie Jyrell för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: rjy@ninolab.se.

Här är dina prover i 
KAMPANJ!
10% rabatt 

på frysar!

Lågtemperaturfrysar

KAMPANJ!
Få inredning 

på köpet!
Gäller t.o.m 2009-08-31

Bara fördelar:
• Marknadens snabbaste återhämtning av 
  temperaturen efter dörröppning
• Drar mindre energi och bildar mindre frost i frysen
• Längre livslängd
• Förbrukar cirka 10-30% mindre energi än 
  motsvarande storlek hos andra tillverkare
• Trygg förvaring, larm vid strömbortfall, 
  temperaturförändring, sensorfel samt öppendörr
• Livstids garanti på isolering och chassi
• 5 års garanti på kompressorerna
• 3 års garanti på övriga delar
• Låga servicekostnader

säkert förvar!
Thermo Forma -86°C finns som skåp eller box. Lågtemperaturfrysarna 
är designade för dagligt bruk med ett minimum av underhåll. 
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Små lågtemperaturfrysar från vår 
nya leverantör FRYKA Kylteknik.

Fryka har egen utveckling och 
tillverkning sedan över 35 år. 
Lågtemperaturfrysarna finns som 
skåp i storlekarna 35-100 liter och 
en box på 55 liter. Ett av skåpen är 
anpassat för att rymmas under lab-
bänken. Minidjupfrysar -50°C finns 
i så små storlekar som 2-8 liter.

Läs mer på fryka.de

i mindre förpackning

KAMPANJ!
20% rabatt 
på inredning!



Kontakta Katrin Boström för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: kbo@ninolab.se.

Diskmaskiner 

Is som håller provet på plats!

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker, 
dock längst t.o.m 2009-08-31.
Frakt och installation tillkommer.

Vi säljer ut!
3 st Innova L1T  

Inkl.  varmluftstorkning, 
över- och underkorg, 

doseringspump för flytande 
diskmedel/sköljmedel.

63.700:- 
Ord.pris 91.600:-

Vi säljer ut!
5 st Innova L1 

Över- och underkorg ingår.

 45.900:- 
Ord.pris 58.500:-

 

Modell IQ 135
Flingismaskin tillverkad i 
rostfritt stål. CFC och HCFC-fritt 
köldmedium - R 404 A.
Maskinen har justerbara ben 
eller kan levereras med stativ 
för bättre ergonomi.
Isproduktion: upp till 135 
kg/dygn
Isbinge: 60kg

Modell IQ 85 C
Granulatismaskin som är an-
passad för laboratoriearbete. 
Granulatis är mer lättarbetad 
än flingis, kladdar inte ihop 
och sluter tätare kring provet. 
Det kommer att ändra synen 
på hur isen bör vara. 
• Isbinge med kapacitet 26 kg
• Isproduktion 85 kg/dygn
• Justerbara ben, höjd 100 mm
• Vikt 75 kg
• Rostfritt stativ, höjd 350 mm     
  som tillbehör 

Ismaskiner från ITV
Modell IQ 85 C
är tystgående 

och servicevänlig.

Läs mer på www.ninolab.se
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Här kommer 3 starka argument varför 
du ska välja diskmaskiner från BHT:

• Syrafast rostfritt stål i hela maskinen 
• Många olika diskprogram, kan även diska i 95°C
• Kan placeras på golv, stativ eller under bänk

Kostnad för stativ tillkommer. 

till kanonpriser!



Nya Alpha serien från LAUDA – 
kostnadseffektiva termostater från -25 upp till 85°C

Introduktions-
rabatt

15%

Processtermostat 
Integral XT 1590 W

– 90 till 200°C. Kompakt högeffektiv 
termostat för de mest krävande applika-
tioner. Den unika designen av kylslingan 

i Integral XT gör termostaten speciellt 
användbar i komplexa system.

Integral XT
• Mycket kraftfull
• Snabba temperaturändringar
• Moduluppbyggd program-
  hantering för temperaturkurvor
• Integral finns i olika modeller    
  med temperaturområden 
  från -90 till 300°C

Mycket kraftfull
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Med nya Alpha serien presenterar Lauda en ny generation 
instrument för nästan alla termostateringsapplikationer 
inom kemi/läkemedelsindustri, medicin, kvalitetskontroll 
och analys. 

Modern design, hög kvalitet och funktionell teknologi i 
kombination med ett intelligent energisparsystem gör 
dessa termostater till ett perfekt instrument vid rutin-
applikationer i laboratoriet - allt till det bästa pris-
prestanda förhållandet i sin kategori.

De nya Alpha termostaterna finns som hängtermostater 
eller kompletta termostatbad. Värmetermostaterna A 6, 
A 12 and A 24 erbjuder ett temperaturområde mellan 25 
och 85°C. Kyltermostaterna RA 8, RA 12 och RA 24 har ett 
temperaturområde från -25 till 85°C.

 

Med hög värme-, kyl- och pumpkapacitet 
tillför Lauda processtermostat, 
modell Integral XT, en ny dimension 
inom termostateringstekniken.
Temperaturområden:  -90°C upp till 300°C.

 

Applikationer
Termostatering av tankar/behållare 
med omrörning och reaktorer 
i glas eller rostfritt stål för kemi, 
pharmaceutical och bioteknisk industri.

Termostatering av pilotanläggningar och mindre 
produktionsenheter.

Läs mer på www.ninolab.se/lauda

processtermostat



Nya centrifuger
från Thermo Scientific

Kontakta Anders Rothman för 
mer information 08-590 962 00,
e-post: aro@ninolab.se.

Thermo Scientific SL 40 och SL 40R.
Ny 3-liters universalcentrifug med den största 
kapaciteten på marknaden.

• Klarar att centrifugera 40% fler 50 ml koniska rör och 100% fler 7 ml 
  blodrör än andra motsvarande centrifuger.
• Centrifugen finns både med och utan kyla, ett stort urval av rotorer 
  både vad gäller swing-out och vinkelrotorer.
• Locket på centrifugen är självstängande.
• Displayen är mycket tydlig med touchknappar för inställning av RPM/RCF, 
  tid,  temperatur (SL 40R) ,och acceleration/inbromsning.

Nya innovativa lösningar för fastsättning och borttagning av rotorer, 
Auto- Lock III rotor system, inga verkyg behövs.

Thermo Scientific Micro CL 17/17R och CL 21/21R
Mikrolitercentrifugerna finns både som kylda 
och okylda.

• Stort urval av rotorer för olika ändamål när det gäller 
  mikrolitercentrifugering.
• Höga RPM/RFC upp till 21.000 x g i kombination med 
  snabb acceleration/inbromsning ger en effektiv användning.
• Centrifugerna tar liten plats på labbänken.

 Thermo Scientific CL 10
En universalcentrifug när man inte 
behöver så stor kapacitet.

• Det finns både swing-out rotorer och vinkelrotorer att välja mellan.

• Tydlig display med logiska funktioner.

Thermo Scientific CL 31 och CL 31R
Universalcentrifug finns både  
med och utan kyla.
• Centrifugen har en max kapacitet på 4x280 ml.

• Stort antal rotorer gör den mycket flexibel. 

Kolfiberrotorer innebär en 
revolution i centrifugvärlden
• Lägre vikt

• Enklare att hantera

• Ingen korrosion

• Mindre centrifugslitage

15%
RABATT

Livstidsgaranti
på rotorerna!
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Modell Micro CL                                        Modell Modell CL 10                          Modell Modell CL 31

Modell Micro SL 40



Kontakta Anders Rothman för 
mer information 08-590 962 00,
e-post: aro@ninolab.se.

En ekonomisk  

Thermo Forma 
Steri-Cycles modell 371

Fri från kontamination - 
HEPA-filter < renrumsklass 100.

Läs mer på www.ninolab.se

HEPA-filtrerad 
inluft.

KAMPANJ!

69.900:-

Säker förvaring 

NINOLUX

i sommarvärmen

KAMPANJ! 
Analoga kyl & frysar

Priser från

9.750:- 

Tyst, energisnål och 
miljövänlig!

Holten har i mer än 30 år satt standarden för 
säkerhetsbänkar med fokus på komfort och 
säkerhet.

Elektrisk justerbar frontlucka och gott  
om benutrymme under arbetsytan. 
Du sitter bekvämt vid en Holten bänk. 

Safe 2010 är tilltalande för både 
ögat och ekonomin.

Pris:  69.900:- 
inkl. stativ

Så länge 
lagret 
räcker!

Säkerhet

Omgående 
leverans!
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Safe 2010 — En säkerhetsbänk för dig 
med krav på maximal säkerhet

Modell Micro SL 40 CO2-inkubator

Maximal



Kontakta Peter Andersson för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pan@ninolab.se.

Förenkla ditt arbete

Heidolph är ett innovativt globalt före-
tag som är marknadsledande inom till-
verkning av laboratorieutrustning som 
rotationsindunstare, magnetomrörare, 
skakar, mixrar, omrörare, homogenisa-
torer, parallelsyntes och peristaltiska 
pumpar. Heidolphs produkter är kända 
för sin höga kvalitet där 3 års garanti är 
standard för alla produkter. 

Introduktions-
erbjudande 

Magnetomrörare
Hermetisk förslutning av elektronik och 
motor ger korrosionsbeständighet och en 
mycket lång livslängd. Kraftfull, underhållsfri 
magnetmotor med mjukstart för problemfri 
omrörning.
• Värmekapacitet 800 W
• Varvtal upp till 1400 rpm
• Volymer upp till 20 liter
• Tillbehör som extern temp. sensor
• Block för rundflaskor 10 ml - 5 liter och 
  bad för olja

Rotationsindunstare
Användarvänlig med hög säkerhet. 
Panel inkluderar 1,3 m kabel för säker 
hantering utanför dragskåp. 
Tätningsring i grafitfylld PTFE ger 
kemisk resistans och mycket lång 
livslängd. Överhettningsskydd. 
Finns i modellerna Value, Advantage 
och Precision för rutinanvändning 
till avancerad forskning.

Alla produkter tillverkas i Schwabach, 
Tyskland och varje tillverkad enhet slut 
testas individuellt. Den erkänt höga 
kvaliten Heidolph erbjuder på produk-
ter, service och support har gjort dem 
till en mycket uppskattad leverantör av 
laboratorieutrustning världen över.

Vi vann pris som 
ÅRETS NYHET!

Vi är så stolta!

8

Ninolab är glada att kunna presentera Heidolph 
som ny leverantör. 

på laboratoriet

PRISEXEMPEL:
Magnetomrörare 

MR Hei-Mix L

3.900:-

10% rabatt
på magnetomrörare

Gäller t.o.m 2009-08-31

Vid R3 Nordic Symposium i Göteborg 
den 11-12 maj 2009 vann partikelräknaren 
modell MetOne 3400, HachLange pris 
som Årets Nyhet! 

Vår produktansvarige Peter Andersson var 
på plats och tog emot diplomet vid 
middagen den 11 maj.



PURELAB flex…

Förenkla ditt liv med ett lättanvänt och lättskött 

vattensystem för jämn och hög kvalitet. 

Lättanpassat till dina behov kombineras det 

senaste inom innovation, design och teknologi 

med mer än 50 års erfarenhet, och sätter en ny 

standard för flexibel vattenrening.

Vatten 
hör sommaren till!

Kontakta Pekka Gillenius för 
mer information, 08-590 962 00,
e-post: pgi@ninolab.se.

framtidens renvatten

ELGA Option R producerar renvatten direkt från 
kranvatten, vilket sedan recirkuleras. Valet för 
dig som vill kunna lita på kvalitén, inte minst 
under sommarens ojämna förbrukning.

KAMPANJ! 
Köp din Option R nu, 

och få tanken 
på köpet!

Gäller vid köp av Option R eller Option Q, 
med kapaciteterna 7 eller 15 liter per timme.

Modell Option Q

Modell Option R

9

Ta en förhandstitt på 

www.purelabflex.com

Pris från 

38.500:-
inkl. tank



Digital siktskak
Modell AS200 Control! Speciellt lämpad för material 
som t.ex aktivt kol, metallpulver och kryddor.

KAMPANJ! 
32.550:-

Ord.pris: 36.550:-

Siktar säljs separat. 
Kontakta oss om du 
behöver komplettera 
din siktsats.

Nya CryoMill har framtagits speciellt 
för malning vid låga temperaturer. 
Malbägarna kyls via det integrerade 
kylsystemet före och under malningen. 
Kylsystemet, som bygger på flytande 
kväve, är helautomatiskt och doserar 
den exakta mängd som behövs för att 
hålla temperaturen vid -196ºC. 

Den nya CRYOMILL — 
Effektiv malning vid -196°C 

•  Idealisk för malning av plast, temperaturkänsligt    
   material och material med flyktiga komponenter
•  Säker och användarvänlig tack vare det 
   integrerade kylsystemet med automatisk   
   påfyllning
 • Programmerbar nedkylningscykel – allt ställs in  
   digitalt via kontrollpanelen
•  Hög slutfinhet – ner till cirka 5 mikron

10%
rabatt

Automatiken garanterar att malprocessen inte 
startar innan provet är helt nedkylt vilket 
garanterar reproducerbarheten i malresultatet.

Modell AS200 Control komplett 
med Comfortfixtur
RETSCH siktskakar används för analys inom 
forskning och utveckling, kvalitetskontroll av 
framför allt råmaterial men även inom produktion 
och processkontroll.

AS200 är ett ovärderligt instrument för de som 
uppskattar noggrannhet och tillförlitlighet – den 
är dessutom lätt att använda. Comfortfixturen 
underlättar hanteringan av siktsatsen och gör 
det till ett nöje att sikta! 

För alla typer av verksamhetsområden där 
siktning av pulver, granulat och suspensioner 
förekommer (för våtsiktning finns separat lock med 
vattenspridare).

Fördelar
• Siktning med 3D-effekt 
• För siktar upp till 203 mm (8”) Ø 
• Mätområde 20 µm till 25 mm 
• Alla siktparametrar – vibrationshöjd, intervall 
  och sikttid ställs in och avläses digitalt 
• Siktaccelerationen är oberoende av nätfrekvensen 
• Mätresultat är jämförbara i hela världen oavsett 
  nätspänning/ -frekvens följer DIN EN ISO 9000  
• Mikroprocessorstyrd 
• 9 program kan lagras 
• Lätt att använda, ergonomisk design 
• Låg ljudnivå och underhållsfri  
• 2-års garanti CE märkt 

Mixer Mill MM 400
Snabb effektiv pulverisering och homogenisering. 
Hög provtäthet med korta malningstider och 
dubbla malhållare. Reproducerbara 
resultat med digitalt inställbara 
maltider och skakfrekvens. 
Många olika typer av malbä-
gare.  9 olika parameterkom-
binationer kan lagras. Skruv-
lock på malbägarna ger 
säker våtmalning utan att 
material går förlorat. Enkelt 
och snabbt handhavande.
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Ronnie Jyrell (Ninolab) och Martin Fuller från 
Retsch framför Retschbussen som var på 
besök i Sverige i maj 2009.

Se fler nyheter från Retsch på
www.ninolab.se/retsch



10%
rabatt

Fördelar
• Siktning med 3D-effekt 
• För siktar upp till 203 mm (8”) Ø 
• Mätområde 20 µm till 25 mm 
• Alla siktparametrar – vibrationshöjd, intervall 
  och sikttid ställs in och avläses digitalt 
• Siktaccelerationen är oberoende av nätfrekvensen 
• Mätresultat är jämförbara i hela världen oavsett 
  nätspänning/ -frekvens följer DIN EN ISO 9000  
• Mikroprocessorstyrd 
• 9 program kan lagras 
• Lätt att använda, ergonomisk design 
• Låg ljudnivå och underhållsfri  
• 2-års garanti CE märkt 

Finnpipette F1 Starter Pack 
— allt du behöver 

Innehåller 3 pipetter från 2 µl till 1000 µl
• F1 2-20 µl
• F1 20-200 µl
• F1 100-1000 µl
• 5 års garanti
 
 Art.nr 4700690

Pris. 5.350:-                         
               

Finnpipette F2 Starter Pack 
— du får vad som krävs för en 
noggrann pipettering

Innehåller 3 pipetter från 2 µl till 1000 µl
• F2 2-20 µl
• F2 20-200 µl
• F2 100-1000 µl
• 5 års garanti

Art.nr 4700700

Pris. 4.500:-     

Finnpipette®           
Finnpipette har mer än 40 års erfarenhet av att tillverka 
pipetter av högsta kvalitet och har genom åren fokuserat 
på ergonomi vid pipetteringsarbetet.

Finnpipette® Dispenser

Köp ett Finnpipette Starter Pack och duär med i utlottningen av 1 kit.

Finnpipette® Dispenser

Artikel Volym    Pris

77-4421120 0,2-1 ml 2.150:-

77-4421130 0,4-2 ml 2.150:-

77-4421140 1-5 ml 2.150:-

77-4421150   2-10 ml 2.170:-

77-4421160 5-30 ml 2.880:-

77-4421170 10-60 ml 3.050:-

Novus 1-kanals pipetter (elektroniska)

Artikel Volym Pris  

77-46200000 1-10 µl 5.990:-

77-46200100 1-10 µl 5.990:-

77-46200200 5-50 µl (micro) 5.990:-

77-46200300 5-50 µl 5.990:-

77-46200600 100-1000 µl 5.990:-

77-46200700 0,5-5 ml 5.990:-

Novus fler-kanals pipetter 

Artikel Volym Pris

77-46300000 8-ch 1-10 µl 8.490:-

77-46300300 12-ch 5-50 µl 9.590:-

77-46300500 12-ch 30-300 µl  9.590:-

Thermo Scientific 
Finnpipette® Dispenser —

Erbjuder noggrannhet genom samtliga 
volymområden.  Finnpipette® Dispenser 
finns i sex olika modeller med volymområden 
från 0,2 ml till 60 ml, med mycket hög 
precision och noggrannhet. 

Finnpipette® Dispenser kan erbjuda ett enkelt 
och snabbt hanterande av dispensering  med 
säkra resultat samt ergonomiska fördelar 
såsom tydlig display för enkel och exakt 
volyminställning. 

Kolven som är i keramik gör att även frätande 
vätskor går att hantera.

• Repeterbar dispensering utan påfyllning
• Stort volymområde
• Enkel att använda

• 5-års garanti efter web-registrering på            
 www.thermo.com

Kontakta Hans Aldby för mer information, 
0300-736 69, e-post: hal@ninolab.se.
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Sommar-
priser!



Ja tack!
	 Jag	vill	att	ni	kontaktar	mig	
	
	 Jag	beställer	följande:..........................................................................................................................................................Antal....................

	 Jag	vill	ha	mer	information	om:......................................................................................................................................................................	
	

Namn:………………………………………………………………………........................................................................

Företag/Institution:………………………………………………………….......................................................................

Avdelning:………………………………………………………………….........................................................................

Box/Gata:……………………………………………………………………......................................................................

Postnummer/Ort:………………………………………………………….........................................................................

Telefon/Telefax:……………………………………………………………........................................................................

E-post:……………………………………………………………………….......................................................................

Övrig information:………………………………………………………………………......................................................

AB Ninolab - Box 137 - 194 22 Upplands Väsby, tel: 08-590 962 00, fax: 08-590 962 10, info@ninolab.se, www.ninolab.se

Teknisk service 
från Ninolab
Ninolab har en rikstäckande serviceorganisation 
med fabriksutbildade servicetekniker.

Ring så berättar vi mer om vår serviceavdelning 
och vad vi kan erbjuda dig, 08-590 962 00,
eller läs mer på www.ninolab.se.

Kontakta oss för
 mer information, 

08-590 962 00

Teckna Serviceavtal
Förebygg underhållet och minska risken för oplanerade eller 
akuta stopp. Det ger operatören trygghet och säkerhet med driften. 
Det ger också bättre priser och billigare service.

Vi utför såväl akutservice som förebyggande underhållsservice 
på samtliga instrument som vi saluför t.ex. värmeskåp, 
CO2-inkubatorer, centrifuger, skakinkubatorer, autoklaver, 
plattläsare, plattvättar m.m.

Vid all service används kalibrerade mätinstrument med 
spårbarhet. Godkända service/kalibreringsprotokoll 
för ackrediterad verksamhet tillhandahålls.

Nyhet! 
Nu kan du 
göra din 
beställning 
direkt på vår 
hemsida!

www.ninolab.se

Sommar 
tävling!

 

Vinn 
en hängmatta!
Vinn en härlig hängmatta som är lätt
att rulla ihop och ta med i sommar.

Det enda du behöver göra är skicka ett mail 
till:  tavling@ninolab.se. Glöm ej att skriva ditt 
namn och adress.  Tävlingen pågår fram till 
den 30 juni 2009.  Vi kommer att dra 3 st  
vinnare!

              Ha en skön sommar!

Alla kampanjer gäller t.o.m den 2009-08-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms och eventuella frakter. 
Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Faxa in talongen på fax.nr: 08-590 962 10
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