Vår 2018
Det rätta valet 2018 –
Centrifuger från Sorvall
Sid 8

Nyhet från Elga –
Ultrarent vatten
direkt från kranen
Sid 9

Säker provförvaring i -80°C
Sid 6

Hela 3 sidor pipettkampanjer!
Sid 17-19

Din leverantör av laboratorieutrustning

Förmånliga kampanjer från Heidolph
Inbyteskampanj Laborata 4xxx
Byt in en gammal rotationsindunstare från
LR4xxx-serien, och få 10% rabatt vid köp
av en ny modell från Hei-VAP-serien.

10% rabatt
vid inbyte!

Erbjudande 1

Erbjudande 2

Köp Hei Torque 100 Value
+ stand S2 + Clamp och
få PR30-impeller på köpet.

Köp Hei Torque 400 Value +
Telescope stand + Clamp och
få en ViscoJet impeller på köpet.

Erbjudande 3
Köp MR Hei-Tec, MR Hei-End
eller MR Hei-Connect och få
1 x silicone protective cover
eller 1 x Set spin bars cylindrical på köpet.

För mer
information

Pa k..o pet!

Pa k..o pet!
eller

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

..
Pa kopet!

Iskall förvaring
Vår populära Isothermalfrys för provförvaring –
nu med karusellsystem för att enklare nå provracken.
Isothermalfrysarna från CBS, där all förvaring av prover
sker i gasfas ned till -190°C, har fått efterföljare!
• Karusellsystem för att enklare nå provracken från framsidan
• Unikt rotationssystem – enkelt att vrida fram aktuellt rack

V3000ABC med kapacitet för 16 800 st. 2 ml kryorör
V3000EHABC förhöjd, med kapacitet 21 000 st. 2 ml kryorör
V5000ABC med kapacitet för 36 400 st. 2 ml kryorör
V5000EHABC förhöjd, med kapacitet 42 000 st. 2 ml kryorör

Custom
BioGenic
Systems

För mer
information

• Fyrkantig lucka i toppen – minimerar exponering till rumstemp

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

Den populära Scanlaf Mars Klass II bänken –
nu bättre än någonsin!
I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna
nu fått ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m.
I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad.
Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild
och energiförbrukning.
Testa gärna den nya ljudberäkningsfunktionen här:
http://www.labogene.com/Sound-Predictor.
Med modern dimbar LED-belysning är energiförbrukningen
under 120W!
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69 900:-

(ord. pris 94 930:-)

Fast stativ: 7 440:Elstativ: 13 800:- (Ord. pris 24 300:-)

Dessutom har bänkarna:
•

V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och för att slippa armstöd

•

Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det stående bakgallret i arbetsutrymmet

•

110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning under bänkens livslängd

•

Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot stänk och skador

•

3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergifläktar vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering
av luftflöden för person- och produktskydd

•

Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader

Mars Premium är ett koncept som Ninolab designat med de vanligaste tillbehören till ett mycket
attraktivt pris. I Mars Premium ingår bl.a.:
•

UV-ljus med timer

•

Externlarmskontakt

•

Bländfri dimbar LED-belysning

•

Extra givare för kontroll av ventilationssystem

•

2 st. eluttag, hål i sidorutor för sladd/slang

Om en friblåsande bänk står för nära
innertak riskeras personskyddet –
oavsett fabrikat! Extra viktigt vid elstativ!

För mer
information

Ni med låg takhöjd – vid arbetsyta på 90 cm, svensk standarhöjd för arbetsytor, är den friblåsande
Mars-bänken endast 215 cm hög! Detta möjliggör användning av elstativ och att säkerhetsavståndet
30 cm ovan bänk ändå kan hållas.

Kontakta
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

20% rabatt på alla frystorkar/indunstare och tillbehör!
Vi fortsätter att erbjuda exceptionellt förmånliga priser på hela frystorkoch indunstningsprogrammet från Labogene!
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 per dygn upp till 10 kg per
dygn och kan uppnås med ett
brett tillbehörssortiment.

20%
rabatt!

Eleganta CoolSafe Touch 110-4 till kampanjpris!
Frystork från Labogene – säker, snabb och pålitlig, med en ”touch” av elegans!
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 touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.
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För mer
information

Bland de många fördelarna:
• Lägsta kondensortemperatur -110°C
• Integrerad vakuumventil
• Tryckreglering
• Elektrisk avisningsfunktion
• Många tillbehör

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

20%
rabatt!

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.
Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt
på dessa bakteriologskåp*:

12 600:13 590:21 250:-

B 9025
B 9051
B 9130

Nu erbjuder vi 5 till10% rabatt
på dessa torkskåp*:

11 900:12 800:18 800:-

TS 9026
TS 9053
TS 9135
Klimatskåp & Kylinkubatorer

Torkskåp

Inkubatorer

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

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

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

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

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

*Pris efter rabatt visas
Priserna gäller t.o.m. 2018-04-30

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
För mer
information

•
•
•
•
•

Nyhet!

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se
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Nya Forma 89000-serien
Säker provförvaring i -80°C
Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal
förvaringskapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till
drift och säkerhetsinformation. Snabb återhämtning efter dörröppning,
frysarna är gjorda för daglig användning.
Finns i fyra modeller, för förvaring av 300, 400, 500 eller 600 stycken
5-centimetersaskar.
Frysarna i nya 89000-serien är tystgående och har låg energiförbrukning.

Nyhet!
Kunskap och precision sedan 1935
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.
Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Precisa

ISO Certifiering
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att vi
nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt
ISO 9001:2015.
Certifieringen innebär att arbetet med miljö och kvalitet nu sker enligt
internationellt accepterade standarder. Tack vare detta kan vi utveckla vårt
arbetssätt, mäta och analysera det vi gör och arbeta aktivt med förbättringar.
Vi har nu de bästa förutsättningarna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra
grund för hållbar utveckling.
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Pålitliga skakinkubatorer från Kühner
Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie- och cellodling, med mer än 50 års erfarenhet på området.
Produkterna är extremt robusta och pålitliga, vilket garanterar en näst intill underhållsfri drift.
Anledningen till detta är ytterst få rörliga delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga plastdetaljer, vare sig invändigt eller utvändigt.
Istället för traditionell remdrift använder sig Kühner av direkt magnetdrift som ger högsta
möjliga driftsäkerhet och en fullständigt underhållsfri motor och skakmekanism.
Detta och flertalet andra unika egenskaper hos Kühners skakinkubatorer gör det möjligt
för oss att erbjuda 5 års garanti.

För mer
information

AB Ninolab har lång erfarenhet av försäljning och service av skakinkubatorer vilket gör
Kühners produkter till en långvarig och säker investering.

20%
rabatt

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

Rabatten gäller på alla Kühners skakinkubatorer

Kontrollerade miljöer
Tyska MBraun har tillverkat högkvalitativa handskboxar sedan 1976
Handskboxarna tillhör det absoluta toppskiktet av kvalité i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör,
och erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera standardmodeller och ger en kontrollerad atmosfär med <0,5 ppm O2 och <0,5 ppm H20.

Beroende på er applikation kan handskboxarna utrustas med bland annat kylenhet, fuktkontroll,
vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen samt kopplat till denna.
MBraun är världsledande tillverkare av unika anaeroba lösningar för helt kundanpassade applikationer.
Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Gör det rätta valet 2018 – välj Sorvall!
Snabba och säkra bänkcentrifuger från Thermo Scientific.
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 snabbt och säkert
de provsvar du behöver. 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 17/17R och 21/21R
Okylda och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal
Sorvall Legend
Micro 17 (okyld)

13 200:-

Sorvall Legend
Micro 21 (okyld)

16 700:-

Sorvall Legend
Micro 17 R (kyld)

33 600:-

Sorvall Legend
Micro 21R (kyld)

36 500:-

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 400 ml
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okyld

46 400:-

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

61 990:-

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

58 100:-

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

78 300:-

Sorvall ST 8R
Liten, tyst och kyld bordscentrifug. Inkl. rotor, bägare och 8 valfria adaptrar
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För mer
information

Tydlig display och endast 46 cm bred
Högsta g-tal: 30,279xg
Lägsta ljudnivå: 52 dBA
Temperatur: -10°C till +40°C
15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
För-temperering med ett knapptryck

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

33 600:Okyld

51 500:Kyld

Gör som Nya Karolinska Sjukhuset!
Vi är glada och stolta över att Nya Karolinska Sjukhuset, NKS, har beställt 25 st. Flex 2
vattenrenare från oss! Och det gör de rätt i, för Flex 2 från Elga har alla dessa fördelar:
• Enkel installation
• Ger Typ I vatten med 18,2MOhm-cm, under 5ppb TOC
• Tappfilter finns för låg endotoxinnivå och låg bakteriehalt
• Ansluts till avjoniserat eller RO-vatten
• Integrerat tapp-handtag med mätcell för vattenkvalitet
• Inställbar tappvattenmängd
• Cirkulation ut i hela tapphandtaget för att minimera bakterietillväxt

Nyhet!

Nyhet!
Chorus 2+

Producerar ultrarent vatten direkt från kranvatten.
Ger Typ I vatten med 18,2MOhm-cm resistivitet.
Integreras med tank 15, 30, 60 eller 100 liter.
Upp till tre HALO dispensorer kan kopplas på
samma enhet.
Cirkulerar tankvattnet genom enheten för att
hålla konstant hög renhet på vattnet.

Producerar rent vatten direkt från kranvatten.
Ger Typ II vatten med 10-15MOhm-cm resistivitet.
EDI enhet för elektrisk avjonisering finns som option.
Integreras med tank 15, 30, 60 eller 100 liter.
Upp till tre HALO dispensorer kan kopplas på samma
enhet.
Cirkulerar tankvattnet genom enheten för att hålla
konstant hög renhet på vattnet.

För mer
information

Chorus 1 Complete

Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se
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Vi håller ditt lab skinande rent!
Kampanjpris på lilla, effektiva och flexibla Lab500 från
Kompakt liten diskmaskin, endast 60 cm bred, utan inbyggd varmluftstorkning. Torkning kan ske med
värmeelement. Stativ finns som tillbehör för bättre ergonomi. Dörr i rostfritt stål, samt LCD-display.
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 matning av vatten
genom dysrör.
Dimensioner (BxDxH): Utvändigt 600x630x850 mm, kammare 540x500x540 mm.
Kammaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI 316L) kch och utvändigt AISI 304.
Maskinen är CE-märkt.
I kampanjpriset ingår:
•
•
•
•

2 st. pumpar för automatisk dosering av skölj/diskmedel
3 anslutningar för vatten (kallt, varmt samt avjoniserat/destvatten)
1 st. övre diskvagn C721 med spolarm
1 st. dysrörsvagn C716 med 25 st. dysrör för placering i nedre
diskplanet

Kampanjpris

C721

C716

Högpresterande rengöringsmedel från RBS

För mer
information

52 900:Kontakta
Mikael Sodéus
0707-66 72 16
mso@ninolab.se

Vi erbjuder ett komplett sortiment av högpresterande rengöringsmedel från RBS!
Högkvalitativa produkter som uppfyller de särskilda behoven på laboratorier, vid analys, forskning och
utveckling. RBS produkter är främst avsedda för vattenbaserade rengöringsprocesser av glas och laboratorieutrustning: manuell rengöring, immersion, ultraljuds-rengöring och automatiska tvättmaskiner.
Vi ger dig fortsatta introduktionspriser!
RBS A 156: Ett lågskummande flytande alkaliskt rengöringsmedel, fosfatfritt
Speciellt utvecklad för automatisk rengöring av glas och
laboratorieutrustning tillverkad av rostfritt stål, plast och
porslin. I kombination med användning av det neutraliserande medlet RBS A 375, erhålles perfekt resultat och
optimal renhet utan spår eller filmer.

RBS A 375: Neutraliserande medel, baserat på organiska syror
Avlägsnande av kvarvarande spår av olösliga karbonater
och oorganiska salter både på de rengjorda artiklar och
de inre komponenterna hos maskinen.
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Kampanjpris

450:-

Kampanjpris

380:-

Nyhet från Thermo Scientific
Thermo Scientific har 40 års erfarenhet av läsare för mikrotiterplattor.
De lanserar nu sitt nyaste tillskott till serien absorbans-, fluorescensoch luminiscensläsare för mikrotiterplattor – Multiskan SKY.

Nyhet!

Med absorbansläsaren Multiskan SKY kan man växla snabbt mellan analyserna. Mätning av fotometriska signaler kan göras mellan
200nm och 1000nm. I stället för filter använder Multiskan SKY ett
monokromatorsystem.
En fullständig spektralskanning kan göras på bara 10 sekunder.

För mikrotiterplattor, som tillbehör finns en port för kyvettläsning

•

Med inbyggd linjär skakning och med inkubering RT +2°C till +45°C

•

Läser absorbans, från 200nm till 1000nm

•

Lättanvänd med touch-screen interface

•

Färdiga inlagda protokoll med tillgång till ett bibliotek av testade
protokoll

För mer
information

•

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

TSX-serien från Thermo Scientific
Lågtemperaturfrysar för det mest hållbara och energisnåla skyddet!
TSX-serien är framtagna för att ge dina prover det bästa och mest hållbara skyddet vid extremt låga
temperaturer. De är utformade för att hålla en jämn temperatur och spara energi och de håller dessutom
en låg, jämn ljudnivå!
Två storlekar
TSX400 rymmer 400 st. 2 tums askar
TSX600 rymmer 600 st. 2 tums askar
Extremt låg ljudnivå
TSX 600: 45,5 dB
TSX 400: 47,5 dB
Spara energi
TSX400 vid -80°C = 7,9 kWh/dygn,
vid -70°C 6,5 kWh/dygn
TSX600 vid -80°C = 8,7 kWh/dygn,
vid -70°C 7,8 kWh/dygn
Låg värmeavgivning
TSX400 avger 1,122 BTU jämfört med
2,374 BTU från en ordinarie frys
TSX600 avger 1,233 BTU jämfört med
2,500 BTU från en ordinarie frys

Vi inreder ditt laboratorium!
Nino Labinteriör är Sveriges helhetsleverantör av laboratorieinredning och skyddsventilation.
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 laboratorieinstrument på dina nya labbänkar så har vi erfarenhet av det sedan 1965 eftersom vi är en del av Ninolab.

Home of true innovators

labinterior

Vi vet hur viktigt det är att välja rätt dragskåp för att möta marknadens krav och samtidigt erbjuda både
optimalt skydd och komfort för användaren. Våra dragskåp sätter en helt ny standard för skyddsventilerade
arbetsplatser – en modern, innovativ och komplett serie dragskåp som överträffar de krav som myndigheter
och marknaden ställer.
innoGUARD dragskåp är moduluppbyggt, vilket gör det möjligt att välja till de funktioner man önskar. Utformningen av den unika
och specialtillverkade profilen för styrning av luftflödet och minimering av turbulens ger även marknadens bästa öppningsbredd i
förhållande till totalbredd. Benhöjd på minst 820 mm.
innoGUARD finns i två grundutföranden – standarddragskåpet Value och det exklusiva Ultimate. På programmet finns även innoGUARD Isotope – dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material, innoGUARD PP – för applikationer där hög beständighet mot syror krävs, och innoGUARD HAciR - ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent.
För optimerad säkerhet finns tillbehöret InnoGUARD Control som styr och övervakar flödet. Ett helt unikt VAV-system med proaktiv
styrning av spjället så att flödet hela tiden håller inställt värde utan tidsfördröjning vid förändring av luckans arbetsöppning.
Energibesparande luckstängningsautomatik som automatiskt stänger luckan då närvaro framför dragskåpet saknas sparar både
pengar och miljö.

Skräddarsydda renluftslösningar – Ninolaf®
Nino Labinteriör AB utvecklar, designar och tillverkar produkter som luftduschar, säkerhetsbänkar,
fasta och mobila burbytesstationer, kemslussar och isotopbänkar.
Skräddarsydda renluftlösningar enligt kundernas önskemål, med installation och valideringsservice.
Nino Labinteriör erbjuder bland annat:
• LAF–tak med laminär steril luft för produktskydd
• LAF–tak med produktskydd och operatörsskydd (kallas ibland för burbytesstation)
Dessa finns bl.a med tillvalen: anestesifunktion och/eller hissar på var sida om arbetsbordet som flyttar upp/ner djurburar vartefter burarna bearbetas
• Genomräckningsskåp, finns även med kemslussfunktion

Home of true innovators

• Inbyggda intagsstationer med slussfunktion i barriärvägg
• Mobila burbytesstationer, med höj- och sänkfunktion
• Ninolaf Airshower för inpassage och/eller utpassage av personal
• Kundanpassade Sterilbänkar med specialmått
• Kundanpassade Klass I, II och III–bänkar med specialmått eller modifieringar utöver
standard t.ex. ljudisolerade modeller, högre med tystare fläktar osv.
• Mikroskopanpassade bänkar
• Isotopbänkar

Ninolaf® Air Shower
Förhindrar att oönskade partiklar sprids in till ren zon eller ut från kontaminerad zon genom
duschning i HEPA-filtrerad luft. Det är en fristående enhet som recirkulerar luften genom
för- och H14-huvudfilter utan att påverka rummets ventilation. Kan konfigureras för olika typer av förfilter beroende på behov. Dörrar med interlock för fullständig säkerhet i zongräns.
Kan även fås i tredörrarsutförande.

Ninolaf® LAF-enheter
Ninolaf erbjuder ett komplett program av kundspecifika LAF-enheter,
exempelvis LAF-tak för kontrollerad
renhet över t.ex. en fyllningsmaskin
men även walk-in klass II-enheter
med kontrollerad miljö som dessutom skyddar såväl operatör som
omgivning.

Ninolaf® genomräckningsskåp
Olika typer av genomräckningsskåp att placeras i vägg för slussning mellan olika zoner.
Finns tillgängligt i flera varianter och storlekar – med automatiserad sprayfunktion för desinficering
med aerosol eller slussning med HEPA filtrerad recirkulerande luft alternativt passivt utförande.
Interlock för fullständig säkerhet i zongräns.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och hur vi kan anpassa dem för just dina behov!

Home of true innovators

labinterior
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Små och tysta -85°C frysar
Har du behov av en liten och tystgående frys som säkert förvarar dina prover
och tar minimalt med plats på laboratoriet? Prova Fryka!
Fryka är experter inom kyl- och frys. Företaget grundades 1967 i Esslingen, Tyskland, och har blivit
en av landets mest eftertraktade experter inom kyl- och frys. Fryka Kylteknik utvecklar och tillverkar
kyl- och frysutrustning för laboratorier och inom analysteknik, liksom för forskning och industri.
Inredning med utdragbara hyllplan finns som tillval för skåpmodellerna.

TS 80-100

Klassisk golvmodell av -85°C
skåp med 100 liters
kapacitet.

TUS 80-100

100 liters kapacitet,
-85°C, lämpligt att ha
under eller på din
arbetsbänk.

TT 80-55

Frysbox 55 liters
kapacitet, -80°C.

B 35

Litet -85°C frysskåp
på 35 liter. Kompakt
design och låg ljudnivå.

KBT minifrysar

Fryka minifrysar, -50°C,
finns i storlekarna 2, 4
och 8 liter.

från Ruiyu Biotech
Cellräknare med fluorescens
• Liten och behändig
• Ger både bilder och analysresultat
• Bright field, 4 excitation LEDs och 5 emissionsfilter,
ger upp till 13 olika fluorescenskombinationer
• Använder slides för upp till fem prover
• Bara 20µl prov behövs per analys

För mer
information

• Enkelt handhavande med inbyggd touch screen
Kontakta
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Bra produkter blir bättre med tiden

Ninolabs
serviceavdelning

Ett uttryck för ansvar och långsiktighet är att vi sedan starten har service i egen regi.
Alla våra serviceingenjörer är specialutbildade hos våra leverantörer och utbildas fortlöpande
på nya produkter och ny teknik.
Det heltäckande servicenätet gör att vi alltid finns nära våra kunder med teknisk hjälp och applikationssupport. För att garantera hög servicenivå har vi bland annat akrediterad kylservice.
Servicearbetet kan utföras hos kund eller på vår verkstad. Vi erbjuder också servicekontrakt på de produkter vi säljer.
Serviceavdelningen når du direkt på telefon 08-590 962 50 eller via mail till service@ninolab.se.

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.

Utförsäljning av demoprodukter – passa på!
Ordinarie pris
Duomax 1030
1275433221000

15 595:-

Polymax 1040
1275434220500

15 790:-

Multi Reax
127545100000Z2

Utförsäljningspris
10 900:-

Demoenhet

Vagga, 10 grader

11 100:-

Demoenhet

Vågrörelse

14 210:-

9 950:-

Demoenhet

Hei Torque 400 Precision
1275016402000Z2

21 695:-

16 270:-

Lagervara

Kraftfull omrörare

Telescope stand
1275701210000Z2

5 835:-

4 380:-

Lagervara

Teleskopstativ för Hei Torque

För mer
information

1 års garanti

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

Passa på-priser från Thermo Scientific Finnpipette!
Vi erbjuder nu riktiga kanonkampanjer på pipetter och spetsar från Thermo Scientific!
Erbjudandena räcker fram till 2018-05-31, så passa på – följande tre sidor erbjuder en
mängd kampanjpriser! Du känner väl till Thermo Scientific Finnpipettes alla fördelar?
Med betydande förbättringar tar Finnpipette F1 din pipettering till en helt ny nivå!
Ta pipettering till nästa nivå med de senaste förbättringarna! Volymjusteringen är steglös och tyst, kraften
för volymjusteringen har minskat med 50%. Pipetteringsknappen har nu en räfflad kant som möjliggör
volymjustering med en hand. Mindre pipetteringskraft på de flerkanaliga versionerna på det andra stoppet
(blow-out-funktionen). Finpipette F1 har nu också ett bättre grepp, vilket kommer glädja din tumme!
Tuffingen Finnpipette F2 klarar av de hårda krav som ställs i en labbmiljö
Finnpipette F2 består av tuffa PVDF-komponenter som t.ex står emot kemikalier och UV-ljus. De är helt
autoklaverbara och dekontamineringen blir enkel då man inte behöver ta isär pipetten. Spetsen är lätt att
ta av för enkel dekontaminering då inte autoklav används.
Finntipspetsar – säker och pålitlig tätning
Säkerställ en bättre tätning med pipettmodulen, för större noggrannhet och bättre precision. Finntip
pipettspetsar minskar den kraft som behövs för att sätta fast och mata ut tips. Detta minskar risken för
repetitiva belastningsskador.

thermoscientific
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Built for durability, robustness and performance
Buy any Thermo ScientificTM FinnpipetteTM F2 pipette and get 30% discount!
PROMO CODE: THC10244
Thermo Scientific Finnpipette F2 pipettes
are built for chemical resistance and physical
durability.
• Rugged and Durable: contains tough PVDF
components that stand up to harsh chemicals
and the damaging effects of UV light.

Part No.

Description

Promo price SEK

1564642010

Finnpipette Fp F2 0.2-2 μl μTip

2 069:-

1564642020

Finnpipette Fp F2 0.5-5 μl μTip

2 069:-

1564642030

Finnpipette Fp F2 1-10 μl μTip

2 069:-

1564642040

Finnpipette Fp F2 1-10 μl

2 069:-

1564642050

Finnpipette Fp F2 2-20 μl μTip

2 069:-

1564642060

Finnpipette Fp F2 2-20 μl

2 069:-

• Fully-Autoclavable: simple decontamination
without having to disassemble/re-assemble the
F2 for autoclaving, minimizing disruption and
downtime.

1564642070

Finnpipette Fp F2 10-100 μl

2 069:-

1564642080

Finnpipette Fp F2 20-200 μl

2 069:-

1564642090

Finnpipette Fp F2 100-1000 μl

2 069:-

1564642120

Finnpipette Fp F2 5-50 μl μTip

2 069:-

• Maintenance is Easy: simply detach the tip
cone for efficient daily maintenance or decontamination when not using an autoclave.

1564642130

Finnpipette Fp F2 5-50 μl

2 069:-

1564642100

Finnpipette Fp F2 0.5-5 ml

2 151:-

1564642110

Finnpipette Fp F2 1-10 ml

2 151:-

1564662000

Finnpipette Fp F2 MCP 8 1-10 μl

5 727:-

1564662010

Finnpipette Fp F2 MCP 8 5-50 μl

5 727:-

1564662020

Finnpipette Fp F2 MCP 8 10-100 μl

5 727:-

1564662030

Finnpipette Fp F2 MCP 8 30-300 μl

5 727:-

1564662040

Finnpipette Fp F2 MCP 12 1-10 μl

6 507:-

1564662050

Finnpipette Fp F2 MCP 12 5-50 μl

6 507:-

1564662060

Finnpipette Fp F2 MCP 12 10-100 μl

6 507:-

1564662070

Finnpipette Fp F2 MCP 12 30-300 μl

6 507:-

1564662080

Finnpipette Fp F2 MCP 16 1-10 μl

6 995:-

1564662090

Finnpipette Fp F2 MCP 16 5-50 μl

6 995:-

Save
30%
LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!

Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette
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Exceptional performance and comfort, redefined
Get 25% discount for Thermo ScientificTM F1-ClipTipTM GLP Kits!
Thermo Scientific F1-ClipTip pipetting system is engineered to provide a comfortable,
secure and safe pipetting experience.
• ClipTip technology ensures a complete seal
between pipette and tips with lowest tip attachment
and ejection forces
• Silent and effortless volume adjustment,
also enabling one-handed volume changes for
convenience
• Low pipetting forces reduce Repetitive Stress
Injury (RSI) without compromising performance
GLP Kits include 3 single channel pipettes (with
Kit 2 also including a 30-300μl 8 channel pipette),
F-Series stand, racks of tips and reservoirs

PROMO CODE: THC10243
Part No.

Description

Promo price SEK

1564701140N

F1-ClipTip GLP Kit 1

4 675:-

1564701150N

F1-ClipTip GLP Kit

7 470:-

Save
25%
LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!
Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette
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Achieve excellence in a complete Finnpipette system
Buy 1 pack of racked Thermo ScientificTM FinntipTM (filtered or non-filtered)
and receive a 30% discount!
Finntip pipette tips are manufactured using high quality materials
and one of the latest molding techniques for proven reliability.
• Designed for full compatibility with their
matching Finnpipette pipettes, providing
a perfect sealing of the tip along with
optimum pipetting accuracy and precision.
• Manufactured with high quality materials in
automated production facilities, Finntip pipette
tips deliver a high standard pipetting solution
for discerning users.

PROMO CODE: THC10245
Part No.

Description

Promo price SEK

Finntip racks:
1579400300

Finntip 10, 10x96/rack, 0.2-10 μl

570:-

1579400260

Finntip 250 Universal, 10x96/rack

514:-

1579401250

Finntip 300, 10x96/rack

514:-

1579401110

Finntip 1000, 10x96/rack,100-1000 μl

449:-

1579402070

Finntip 5 ml, 5x54/rack

525:-

1579402160

Finntip 10 ml, 5x24/rack ,1000-10000 μl

356:-

15794052100

Finntip Filter 10 μl, 10x96/rack, sterile

1 068:-

15794052200

• Available offerings include standard pipette
tips as well as macro volume, extended, wide
orifice and filtered designs in various packaging
options.

Finntip filtered racks:
Finntip Filter 100 μl, 10x96/rack, sterile

1 068:-

15794052300

Finntip Filter 200 μl, 10x96/rack, sterile

1 068:-

• Also available in sterile and non-sterile formats.

15794052350

Finntip Filter 300 μl, 10x96/rack, sterile

1 068:-

15794052410

Finntip Filter 1000 μl, 10x96/rack, sterile

1 233:-

15794052550

Finntip Filter 5 ml, 5x54/rack, sterile

1 091:-

15794052600

Finntip Filter 10 ml, 5x24/rack, sterile

676:-

Save
30%

LIMITED TIME OFFER – Expires 31 May 2018!
Please contact your sales representative for more information.
For details, visit thermofisher.com/finnpipette
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