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

Kontakta Ronnie for mer information!

Vi rensar vårt lager på 
diskmaskiner från SMEG!

Klara, färdiga, gå! 

Tveka inte att beställa en Laboklav 25, pris från 65 000:-
Vid köp av autoklav från SHP får du ett par löparskor på köpet!

Löparskor 
på köpet!
Värde 1 500:-

Kampanjpris på 
ultraljudbad från ELMA

Elmasonic S30H
2,75 liters bad med värme

Baddimensioner: 
240x137x100 mm

5 500:-
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Katrin hjaper dig att 
snygga upp ditt labb!

Priser från 
33 000:-

Värmeskåp 400-600°C

..

..
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Högtemperaturugnar & värmeskåp 
för laboratorier & forskning,
utrustning från +30°C till +3000°C

Inaskningsugnar

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

Vi rensar vårt lager på 
diskmaskiner från SMEG!

Ny serie vågar från Precisa – Serie 321 LT

Kampanjpris på 
ultraljudbad från ELMA

5 500:-

Katrin hjaper dig att 
snygga upp ditt labb!

•     10 programmerbara funktionsknappar
•     Användarvänlig och enkel att rengöra
•     Intern självkalibreringssystem (SCS) som standard
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

Priser från 

Laddningsställ
på köpet!

Vid kop av E1-ClipTip ingar just nu 
ett laddningsstall utan extra kostnad!

Just nu! 
Introduktions-
priser på serie 

321 LT

Värmeskåp 400-600°C
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Precisa

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. 

•    Spetsen är låst och förseglad på plats tills spetsavkastning - inga olyckstappade spetsar med värdefulla prover! 
•    Två driftalternativ för varje applikation: 
     1. ”Step” baserad på Matrix-pipetten väljer själv vilka steg som ska göras
     2.  ”Preset” med inställningarna för de vanligaste applikationerna 
•    Möjlighet att lagra upp till 20 gemensamma protokoll med ett specifikt namn och kalibrering i ”Program” 
     funktionen 
•    Anpassat skydd mot oavsiktlig redigering i funktionen ”My pipette” 
•    Li-jon batteri ger lång livslängd
•    E1-ClipTip kan laddas med ett laddningsställ eller en kontakt
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Multiskan GO

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

Just nu: Vid kop av en Multiskan GO 
medfoljer en µuDrop-Plate utan extra kostnad!

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

µDrop-Plate 
på köpet!

Premium 1200 
Säkerhetsbänk Klass II

69 900:-
Ordinarie pris 106 780:-

Elektriskt höj- &
sänkbart stativ 

istället för det fasta: 

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

Prata sakerhetsbankar 

med Chris!
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se
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Priser från

Prata sakerhetsbankar 

med Chris!

     Ny serie 
vattenrenare!

                     Vi har arbetat med vattenrening till labora-
               torier 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. 

•       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.

Sommar-
erbjudande

15% rabatt
på Chorus-

serien!

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 i sommar!

Kampanjpris 
17 100:-

Kampanjpris 
20 950:-

Kampanjpris 
23 850:-

Säkrare kryoförvaring än med CBS
Isothermalfrysar finns förmodligen inte!

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

Custom
BioGenic
Systems

•   Provförvaring i gasfas, ingen kontakt med LN2
•   Minimerad korskontaminationsrisk
•   Kan hålla temperaturen i flera dagar efter strömbortfall
•   Larm- och tempindikeringar
•   Karusellsystem för enkel hantering av rack
•   Stort urval av olika förvaringssystem för rör och blodpåsar

Kylväska 
på köpet!
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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

Nu erbjuder vi 
20% rabatt!

Gäller produkterna 
på denna sida

Variocool

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

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 17 (okyld)

Sorvall Legend 
Micro 21 (okyld)    

16 700:-

Sorvall Legend 
Micro 17 R (kyld)    

33 600:-    

Sorvall Legend 
Micro 21R (kyld)

  
36 500:-

Okyld

46 400:-
Okyld

58 100:-

Kyld

61 990:-

Kyld

51 500:-
ST 8 (okyld)

33 600:-

Kyld

78 300:-

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Priset inkluderar rotor, 
bägare & 8 valfria adaptrar.

Nu erbjuder vi 
20% rabatt!

Gäller produkterna 
på denna sida

Nyhet!

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



8

Säker uppvärmning och omrörning
Alla magnetomrörare från Heidolph är utrustade med brandsäkert 
hölje, överhettningsskydd och separat av/på-knapp som lyser 
när värmen är på. 
Tillsammans med en värmeeffekt på 800W och en mycket 
kraftfull omrörarmotor får du en magnetomrörare med 
marknadens högsta säkerhet och bästa prestanda!

800W upphettningskapacitet 
reducerar uppvärmningstiden 
med upp till 35%

Hermetiskt tätt hölje 
i brandsäker aluminium 
skyddar elektronik och 
mekanik från aggressiv miljö

Överhettningsskydd

Kraftfull motor 
för upp till 20 
liter vätska

Ytbeläggningen 
Kera Disk® ger en 
kemiskt resistent 
värmeplatta

Separat av/på-
knapp för värmen. 
Undviker oavsiktlig
 uppvärmning

▶
▶▶

▶

▶

▶
Fö

r m
er

 
in

fo
rm

at
io

n

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

MR Plug & Play
Hei-Tec

6 800:-
Ord. pris 7 600:-

inkl. stativ & tempsensor

..Las mer om produkterna samt se 
produktvideos pa var hemsida www.ninolab.se

Termaks 9000
Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

▶
Panel på dörren

Platseffektiva skåp med korta leveranstider!

TS 9053
13 250:-

TS 9430
37 700:-

B 9130
20 800:-

B 9025
12 950:-
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Nyhet!
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Roller System

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle 
CO2 inkubatorer
CO2 inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

•    Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
•    Hetluftsterilisering +140°C
•    IR-sensor
•    Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
•    Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Forma Steri-Cult CO2 inkubator 3308
Denna CO2 inkubator har en garanterad kontaminationskontroll för odling av stora volymer.
Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a: CO2 sensor, exakt mikroprocessor, aktiv fukt-
kontroll, HEPA-filtrerad luft och +140°C hetluftsterilisering.

Forma Steri-Cycle CO2 inkubator 381
Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och driftsäker långtidsprestanda.
Detta beror till stor del på HEPA- filtrerad luft i kammaren, vilket ger kontinuerligt skydd 
mot luftburen smitta, samt +140°C hetluftsterilisering.

Steri-Cult 3308

Steri-Cycle 381
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.seFö
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Forma storvolym 821 liter CO2 inkubator
Formas  CO2 inkubator erbjuder utrymme för större experiment och långtidsförvaring av 
värdefulla prover.

•    Med en inkubatorstorlek på 821 liter får man enkelt plats med skakar, bioreaktorer etc.
•    Uppvärmd glasdörr minskar oönskad kondensbildning
•    Högkvalitativ rostfri inredning
•    Låsbara hjul, enkel att flytta
•    Roller system finns som tillbehör

Kampanjpris

Kampanjpris

86 900:-
Ordinarie pris 137 150:-

59 900:-
Ordinarie pris 83 500:-

Fraga oss om vara kanonpriser pa 
ovriga CO2 inkubatorer, priser fran 48 900:-!

Kraftfull motor 
för upp till 20 
liter vätska

Ytbeläggningen 
Kera Disk® ger en 
kemiskt resistent 
värmeplatta

Separat av/på-
knapp för värmen. 
Undviker oavsiktlig
 uppvärmning

Termaks 9000
Inkubatorer, torkskåp och värmeskåp

Panel på dörren

Platseffektiva skåp med korta leveranstider!

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

Retsch/Emax
Kulkvarn med hög effekt för malning på nano-nivå!        

Nyhet!

..



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

Kylväska 
på köpet!
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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

Sommarpriser 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

Essential 100

16 200:-

Essential 700

36 480:-

Essential 460

36 480:-
Essential 280

18 100:-

Forma-86°C håller era 
prover kalla i sommar!

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

Kampanjpris 

86 600:-
inkl rack

Kampanjpris 

60 300:-
inkl rack

Exkl. rack                                                                     
68 600:-

Exkl.rack                                                                     
57 150:-

Exkl.rack                                                                     
47 550:-

Fö
r m

er
 

in
fo

rm
at

io
n

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

Kampanjpris 

74 500:-
inkl rack

Kylväska 
på köpet!

Kylväska 
på köpet!

Inklusive racks! 



Alla kampanjer gäller t.o.m. 2014-08-31om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Retsch erbjuder utrustning för krossning, malning, provdelning och siktning för olika applikationer. 
Homogena och okontaminerade prover säkerställer efterföljande tester. Professionella lösningar som 
kombinerar hög prestanda,  som är lätta att använda, har hög säkerhet och lång livslängd –
 

Provberedningsutrustning för gruvindustrin

Retsch från Ninolab är ditt enda alternativ!
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

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

                                                                                         Ny kollega! 

                                                                                                  Vi välkomnar Rick Johansson till Ninolab!
                                                                                       Rick kommer ha en allmän roll som säljare och
                                                                         arbeta  med hela sortimentet. Tidigare har Rick drivit 
                                                        eget företag och är nu i full gång med
                                            att avsluta två utbildningar – medicinteknisk 
                                       säljare på affärshögskolan och läkemedels-
                                 akademins  LIF-certifikat.
                            Fritiden spenderas helst under vattnet med vrak- 
                      och grottdykning, både i Sverige och utomlands. 

Valkommen Rick!..


