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Din leverantör av laboratorieutrustning



50 år - unikt i vår bransch!
                                              1965 var året då världens första rymdpromenader genomfördes av astronauter 
                                                   från USA och dåvarande Sovjetunionen. 
                                                      Här i Sverige invigdes samma år Umeå universitet och blev då Sveriges 
                                                         femte största universitet.
                                                           1965, den 12 oktober, var också året då kompisarna Ingemar Nordin 
                                                              och Eric Nilsson startade Ninolab - ett företag som skulle sälja och 
                                                               erbjuda service på apparater och instrument till svenska sjukhus, 
                                                              universitet, läkemedelsföretag och andra företag med laboratorie-
                                                             verksamhet.

                                                                
Nu, 50 år senare och fortfarande ett familjeföretag, består Ninolabkoncernen av 4 företag med ca 60 
anställda. Ett brett sortiment av välkända produkter har varit en viktig grund för våra framgångar. 
Det viktigaste är ändå våra medarbetare, och den vilja, det engagemang och den kompetens som finns 
hos alla. Många har valt att stanna hos oss länge, flera i mer än 30 år, vilket ger oss en helt unik kompetens
i branschen. 
Vi är idag ett av de största företagen på den svenska och danska marknaden och vi strävar hela tiden 
efter att utveckla och förbättra oss.
Vår slogan är ”Din leverantör av laboratorieutrustning”  - det ska vi se till att vara även i framtiden!

Niclas Nordin, VD

Kemiskt resistent vakuumpackning 
och unik fixering av vakuumrör sänker 
dina förbrukningskostnader med upp 
till 75%

210°C bad, justerbart, 
med säkerhetshandtag 
för flaskor upp till 5 liter

Överhettningsskydd vid 5 grader 
över inställd temperatur

IP67-klassad anslutning till badet för 
att förebygga korrosion och kortslutning

Liten bänkyta! Endast 39x49 cm!

Panel lågt placerad, 
dragskåp behöver ej öppnas
Löstagbar panel med 1.3 m kabel 
för placering utanför dragskåp

Kvalitetsprodukter från Heidolph
Intelligent indunstning
Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har 
Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. 
Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!

▶

▶

▶

▶

▶

▶

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

Vi kan erbjuda dig bästa service och support! Produktspecialist och tekniker står till ditt 
förfogande. Du får hjälp när du behöver! 3 års garanti på alla produkter från Heidolph.

Ninolab
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inkl. kondensor och flaskor: 

25 500:-
Ord.pris: 30 375:- 
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Vi har arbetat med vattenrening till laboratorier 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. 

Renvatten från ELGA
 
 

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

210°C bad, justerbart, 
med säkerhetshandtag 
för flaskor upp till 5 liter

Intelligent indunstning
Genom sina höga krav på ekonomi, användarvänlighet och säkerhet har 
Heidolph utvecklat en rotationsindunstare som skiljer sig från mängden. 
Hei VAP ger dig billigt ägande, hög säkerhetsnivå och hög användarvänlighet!

Hei VAP Value 

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

PureSure

Filterfunktionen i Chorus 1 bygger på ett patenterat system kallat PureSure. 
Idén kommer från stora renvattenanläggningar för produktion av renvatten där kvaliteten 
aldrig får bli sämre eller förändras. En kvalitetsdipp skulle bli förödande för produktionen.

Fördelarna är:

•    Garanterad jämn vattenkvalitet
•    Inget genomsläpp av kisel, bor och organiska ämnen
•    Ökad säkerhet
•    Högre kapacitet på filtren

Man använder sig av en väldigt enkel princip med två identiska 
filter- och mätcellsuppsättningar i anläggningen. Mätcellerna 
är placerade efter respektive filter. När det första filtret börjar 
bli dåligt larmar den första mätcellen om detta. Det andra filtret 
fångar då upp orenheterna som har gett upphov till kvalitets-
larmet. Därefter passerar vattnet den andra mätcellen som verifierar 
renvattnets kvalitet innan tapp.

Filterbytet går till så att man tar bort det första filtret i Position 1och kasserar det. 
Flyttar filtret från Position 2 till Position 1 och sätter ett fräscht filter i Position 2. 
På så sätt kan man enkelt garantera att man slipper kvalitetsdippar i renvattnet.
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Vi kan förse er med allt från större autoklaver till mindre diskmaskiner.
Steelco tillverkar autoklaver för lab, sjukhus samt pharmaindustri.
Modeller finns från 100 liter till stora genomgångsautoklaver!

•    Större autoklaver från 100 till 1200 liter
•    Tillverkade i högpolerat rostfritt stål
•    Effektiv isolering av kammare och rör
•    Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme
•    Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- och energiförbrukning

Autoklaver och diskmaskiner för alla behov!

Pharmadiskmaskin
Kontakta oss så hjälper 
vi till med utformningen!

Modell AC1400
Djurburdiskmaskin för 
diskning och desinficering 
av alla typer av djurburar, 
diskar i två plan.

Se nasta sida for kampanjer pa mindre diskmaskiner och ultral jud bad!.. ..



5

Behöver du diskutrustning i mindre skala på ditt lab så har vi lösningen för dig också!
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se Fö
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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

High Energy Ball Mill  -  Retsch Emax
Fördelar:

•    Emax för snabbare och finare malning
•    Hastighet upp till 2000 min-1 ger ultrasnabb pulverisering av provet
•    Vattenkylning för kontinuerlig drift utan stopp
•    Specialdesignade malbägare ger låg spridning av partikelstorleken 
     och bra blandning av provet
•    Malbägare med inbyggd låsning
•    Enkel hantering via touch-panel 
•    Malbägare i olika material för låg kontaminationsrisk

Du har väl inte missat Månadens Erbjudande på vår hemsida? 2015 är året vi fyller 50 år, 
och det vill vi bland annat fira genom kampanjpriser på utvalda produkter, en ny för varje 
månad. Om du gillar oss på Facebook får du även påminnelser där!

Tyska Elma producerar ultraljudbad för både laboratorier och industri. Finns i flera olika storlekar 
samt med och utan värme. Perfekt för dig som vill ha det rent och snyggt på ditt lab!

Nu erbjuder vi 15% rabatt paS-serien!

LAB 500 GD
Laboratoriediskmaskin med tork
Snygg design med glaslucka
Soft touch LED display
2 st doseringspumpar ingår
3 vattenkopplingar

DS 500 LED
Dimensioner: 600x630x850 (BxDxH)
5 diskprogram, 3 standardprogram
3 vattenanslutningar
2 doseringspumpar för flytande 
disk/sköljmedel ingår
Enklare insatser finns att köpa till

Kampanjpris 
69 500:-

Kampanjpris 
39 600:-

Se nasta sida for kampanjer pa mindre diskmaskiner och ultral jud bad!

Kampanjpriser på Steelcos mindre diskmaskiner!
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Via huvudskärmen kan du kontrollera
 ”hälsan” på frysen:

Säker frysförvaring i -86°C
Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa 
kylkapacitet, extra förstärkta hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styr-
enhet samt en smart energisparfunktion och mängder av andra fördelar, 
du får även Ninolabs över 40-åriga erfarenhet av Forma frysar!

På händelseloggen kan du se vad som hänt, 
när och var, t.ex:

Lyser ett blått hjärta är allt som det ska.
Vid orange hjärta måste något adresseras, 
som omgivningstemperatur, service, 
batteri etc.
Ett rött hjärta indikerar ett allvarligare 
problem, som temperaturlarm, öppen 
dörr, bortfall av spänning el.dyl.

•    Alarmstatus -  Både aktiva och tidigare larm.
•    Dörröppningsstatus - Hur många dörröppningar 
     som gjorts och hur länge de varat.
•    Temperaturstatus - När var frysen som varmast och 
      kallast? 
•    Omgivningen - Få en summering av omgivnings-
      temperatur och inkommande spänning.

Modell

88300V

88400V

88500V

88600V

88700V

Kapacitet

421 liter

548 liter

682 liter

815 liter

949 liter

Kryoask
Kapacitet
5,1 cm

300

400

500

600

700

Invändiga 
dimensioner
H x B x D

130.11 x 45.16 x 71.86

130.11 x 58.74 x 71.86

130.11 x 73.03 x 71.86

130.11 x 87.31 x 71.86

130.11 x 101.60 x 71.86

Utvändiga 
dimensioner
H x B x D

198.1 x 68.6 x 95.5

198.1 x 82.2 x 95.5

198.1 x 96.5 x 95.5

198.1 x 110.8 x 95.5

198.1 x 125.1 x 95.5

Elanslutning

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

230V/50Hz,16A

88000-serien finns i 5 olika storlekar

Energisparfunktion

För kunder som kräver den absolut bästa 
temperaturnoggrannheten för sina prover 
väljs Högprestandaläget. 
För de flesta applikationer passar även 
Energisparläget vilket erbjuder en mycket hög 
temperaturnoggrannhet och som samtidigt 
sparar upp till 15% på energianvändningen.

USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. 
Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker 
en gång per minut på den stora 3 GB datorn.
Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på? Då är det bara att spara inställningarna från 
frys 1 på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång 
till vilka inställningar och uppgifter.
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900 serien -86°C skåp
•   Extremt driftsäker
•   Kontrollpanel i ögonhöjd
•   En av marknadens lägsta ljudnivåer
•   Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid 
    vid strömavbrott
•   Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
•   Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
•   Justerbara hyllplan
•   Minimal frostbildning
•   Extern larmanslutning som standard
•   Finns i storlekarna 368, 490, 651 och 793 liter

8600 serien -86°C boxar 
•   Extremt driftsäker
•   En av marknadens lägsta ljudnivåer
•   Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
•   Rostfritt invändigt
•   Innerlock för att exponera så lite av frysen som möjligt 
    vid locköppning
•   Ergonomiskt handtag - medför enkel öppning
•   Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
•   Extra kraftfulla gångjärn för säker locktätning
•   Minimal frostbildning
•   Extern larmanslutning som standard
•   Finns i storlekarna 85, 360, 481 och 566 liter

Skåpen finns även i det unika  utförandet med delad ytterdörr!

900- och 8600 serien -86°C

USB-anslutning

Här kan ni enkelt ladda ner sparad händelsedata gällande många olika funktioner. 
Exempelvis kan ni här ladda ner upp till 15 års temperaturloggning - loggning av temperaturen sker 
en gång per minut på den stora 3 GB datorn.
Har ni flera frysar som ni önskar samma inställningar på? Då är det bara att spara inställningarna från 
frys 1 på ett USB-minne och installera samma inställningar på kommande frysar.

Användarnivåer

På alla skåpen kan olika användarnivåer programmeras beroende på vilka personer som ska ha tillgång 
till vilka inställningar och uppgifter.

Förvara upp till 118,300 vialer i en frys

Förvara 20% 
fler prover på 
19% mindre 
yta med Forma 
88300.
Förvara 30,000 
2 ml vialer i nya 
88300, jämfört 
med 24,000 i ti-
digare modeller.

Spara 20% utrymme 
med Forma 88400.
I Forma 88400 kan du 
förvara 40,000 2 ml 
vialer i en frys som 
tar upp 20% mindre 
golvyta än tidigare 
modeller

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 88000-serien betydligt fler prover. 
Skåpen har vakuumisolering i kombination med CFC-fri isolering bestående av högisolerande 
polyuretanskum. Detta gör att antalet prover kan maximeras mot att en begränsad golvyta används

Mindre utrymmeskrävande - fler prover kan förvaras!

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



Kylar och frysar
Med eller utan explosionssäker insida (CE Ex ll 3 G c ic llB T6X)

Vändbara dörrar höger/vänster

Låsbara hjul

Kyl och frys  kombination                                                   
159 liter kyl. Temp område +1°C  till  +10°C                                                      
109 liter frys. Temp område -18°C  till -25°C  

Kyl eller frys
151 liter kyl. Temp område + 1°C till + 10°C
288 liter kyl. Temp område + 1°C till + 10°C

151 liter frys. Temp område - 18°C till -25°C
232 liter frys. Temp område - 18°C -till -25°C

                                                                                                                                   

Kylar 400, 700, 1400 liter                                                                      
400 liter kyl. Temp område + 1°C till + 11°C                                         
700 liter kyl. Temp område + 1°C till + 11°C                                      
1400 liter kyl. Temp område + 1°C till + 11°C

Frysar 400, 700, 1400 liter
400 liter frys. Temp område -12°C till -25°C  
700 liter frys. Tempområde - 12°C till -25°C
1400 liter frys. Temp område - 12°C till -25°C
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Digital kontroll med 
temperaturdisplay

Öppning för t.ex. kontroll 
av temperaturen

HC köldmedia (R600a)

Låsbara dörrar

Ergonomiska dörrhandtag

Digital kontroll med 
temperaturdisplayLåsbara dörrar

Innerbelysning 
(endast på kylar)

Vändbara dörrar höger/vänster 
(endast på 400/700 liter)

Glas eller solida dörrar 
(glas endast på kylar)

Våra kylar och frysar 
från Thermo Scientific 
kommer med mängder 
av fördelar, som låsbara 
dörrar för att öka dina 
provers säkerhet och 
digital kontroll med 
temperaturdisplay som 
är enkel att använda och 
se till att en jämn tempe-
ratur erhålls.

Vi har även många andra 
modeller för just ditt 
behov, kontakta oss så 
berättar vi mer!
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Handskbox-system för arbeten och forskning 
som kräver förändrad atmosfär
MBraun handskboxar och isolatorer

MBRAUN erbjuder ett brett sortiment av handskbox-system och isolatorer med 
ett stort utbud av tillbehör och möjligheter att bygga ut efter kundens behov.
Handskbox-systemen ger användaren möjlighet att jobba i en O2-fri och/eller fuktfri miljö med inerta gaser 
som omgivande atmosfär.
Bland andra universitets- och industilab använder dessa system vid forskning inom områden som kemi, 
batteriteknik, OLED/PLED teknik och svetsteknik med flera.
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Kontakta 
Rick Johansson
08-590 962 08
rjo@ninolab.se

LABMaster - Dubbelsidig bänk 
med inbyggd ugn

UNILab Pro - Handskbox system för 
eliminering av O2 och fukt. 

(Modellen på bilden har som tillval inbyggd frys)

Isolator system

NYHE T

Vi anpassar lösningarna efter ditt behov!

Premium 1200 
Säkerhetsbänk Klass II
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
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Låsbara hjul

151 liter frys. Temp område - 18°C till -25°C
232 liter frys. Temp område - 18°C -till -25°C

                                                                                                                                   

Ergonomiska dörrhandtag

Digital kontroll med 
temperaturdisplay

Vändbara dörrar höger/vänster 
(endast på 400/700 liter)
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Pa kopet!..

Finnpipett
Köp en E1-ClipTip multikanalspipett och få en F1-ClipTip multikanalspipett på köpet!

Sorvalls  centrifuger är det rätta valet om du 
vill ha en driftsäker centrifug som du kan lita på!
Om du har tankar på att investera i en ny centrifug, kontakta oss på Ninolab så ska ni få ett bra erbjudande!
Sorvall har tillverkat centrifuger i 70 år. Sorvall grundades av en svensk man vid namn Ivan Sörvall som star-
tade tillverkningen av centrifuger i USA, men sedan många år tillverkas dom i Tyskland.  
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

•    Mikro centrifuger
•    Bordscentrifuger
•    Storvolym centrifuger
•    Superspeed centrifuger
•    Ultracentrifuger

Rotorer av karbonfiber

Tryck-knapp för rotorbyte

Kontaminationsfritt 
certifierat enhandsgrepp*

TX-1000 rotor 
4 liters kapacitet 
i 3 liters centrifug

*Biocontainment certification by Public Health England
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Max detektionsgräns 7 500ng/µl(ds DNA)

Min detektionsgränsen 4ng/µl(ds DNA)

Path length Variabel

Minsta provvolym 0,5 µl

Våglängdsområden 260, 280, 360 och 600nm

Absorbans område 0-150Abs

Reproducerbarhet Ca 3% vid 1000ng/µl

Minsta mättid < 5 sekunder

Storlek bxdxh 148x179x110 mm

Vikt 1,4 kg

Fler fördelar:

•    Kan kopplas till PC
•    USB minnessticka kan används för 
     överföring av data
•    Touch färgskärm för styrning av NanoQ
•    Automatisk provstängare

Nyhet från Mecasys – NanoQ nanofotometer
Spektrofotometer med inbyggd mjukvara för mätning av DNA/RNA/proteiner och OD600. 
Kan handha både droppar och kyvetter. Har kontroll av provpositon. Provresultaten direkt på 
inbyggd skärm. Ingen datorstyrning nödvändig. Fasta våglängder 260, 280, 360 och 600 nm.
Med slopalgoritm som gör att man inte behöver blanka proverna.
Via Bluetooth skickas värdena direkt till din mobil med en  Android App. 
 

Optizen NanoQ
Introduktionspris

49 300:-
Ord. pris 58 000:-
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Dina fördelar med KIRSCH:

•    Högsta kvalitet och absolut tillförlitlighet
•    Temperaturstabilitet
•    Flexibilitet
•    Maximal säkerhet
•    Robust hölje

Kylar och frysar finns för:

Laboratorier
Blodcentraler 
Läkemedel
Storlekar från 80 liter till 700 liter
Temperaturer från +2°C till – 41°C
15 st modeller med explosionssäker insida
Totalt finns ca 40 st kylar och frysar

Dra nytta av tillförlitlighet och effektivitet !
Varför är det värt att investera i Kirsch kylar och frysar?  
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

NYHE T

Kontaminationsfritt 
certifierat enhandsgrepp*

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

Torkskåp

• 5 olika modeller, 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

Klimatskåp och Kylinkubatorer

• 5 olika modeller, 182-400 liter
• Temperaturområde mellan -9,9°C och +70°C
• Inredning i rostfritt stål
• Inbyggd fläkt för effektiv och jämn temperatur
• Fuktighetskontroll
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Säker kryoförvaring av celler
Med CBS Isothermalfrys hålls era värdefulla celler 
konstant frysta vid -190°C

•    Cellmaterialet förvaras i gasfasen. Ingen kontaminationsrisk
•    Behåller temperaturen under flera dagar i händelse av strömbortfall
•    Automatisk påfyllning med larm för nivå och temperatur
•    Genomtänkt patenterad frysförvaring för optimala frysförhållanden
•    Kompletta system med rack, boxar och kryorör
•    Finns i tre storlekar med olika racksystem beroende på förvaringsbehov

De större modellerna V3000 och V5000 finns nu med karusellsystem!

Custom
BioGenic
Systems Fö
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

•    Enkelt att hitta rätt rack
•    Liten öppning minimerar avdunstningen
•    Fyrkantig öppning för fyrkantiga rack
•    Avtagbar topp för rengöring eller åtkomst av tappade saker i kärlet
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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

Variocool

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

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
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Klarar din partikelräknare av kalibrering 
enligt ISO 21501-4?
Kalibreringsstandarden ISO 21501-4 innebär kalibrering och verifikation av partikelräknare för luftburna 
partiklar och den medför en avsevärd förbättring avseende repeterbarhet och reproducerbarhet. 
Standarden innehåller ett antal nya tester som syftar till att minska variationen mellan olika partikelräknare. 
ISO 21501-4 ersätter den tidigare kalibreringsstandarden ASTM328. En revision av ISO 14644-1 kommer med
all sannolikhet under 2015 och ställer bl.a. krav på att partikelräknare som används för klassificering i alla typer 
av renrumsklasser måste vara kalibrerade enligt ISO 21501-4.
                                                              

METONE 3400 partikelräknare

•    Rapportfunktioner för ISO14644-1 och EU-GMP
•    PDF-rapporter
•    Skapa arbetsstruktur via grupp, area och mätposition
•    Luftflöde: 28.3, 50 eller 100 liter/minut
•    Driftstid batteri: upp till 7 timmar
•    ”Long life laser” ger minst 10 års livslängd

MetOne 3415

95 000:-
Ord. pris 109 000:- Fö
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Forma Steri-Cycle i160 finns med högblankt elektropolerat rostfritt stål, eller 100% ren massiv koppar-
inredning. Extremt lätt att fylla på och tömma befuktningsvattnet, utan att behöva flytta på odlingar
eller hyllor. Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten. Kondensfri innerkammare.

Forma Steri-Cycle i160 CO2

•    Rostfri inredning  
•    Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering
•    HEPA-filter: kontinuerlig rening av odlingskammaren,  
     ISO 5 (den nya beteckningen för klass 100)
•    THRIVE: aktiv luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning 
     av inställda värden
•    iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar                                                                   

                                                   

De bästa förutsättningarna för dina celler!
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Få dina odlingar att utvecklas ännu bättre!
Uppgradera den nya Co2 Steri-Cycle i160 med 

gratis O2 styrning (1-21% O2) inkl. gasbesparande 
tät innerdörr med 3 st. täta luckor!

Ni sparar: 38 800.- ! 
(gäller både for IR och TC–Co2 sensor)

NYHE T

Antligen en C O 2
 inkubator 

med akta dokumenterad 180°C 

sterilisering med f lakt!
..

....
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Klarar din partikelräknare av kalibrering 
enligt ISO 21501-4?
Kalibreringsstandarden ISO 21501-4 innebär kalibrering och verifikation av partikelräknare för luftburna 
partiklar och den medför en avsevärd förbättring avseende repeterbarhet och reproducerbarhet. 
Standarden innehåller ett antal nya tester som syftar till att minska variationen mellan olika partikelräknare. 
ISO 21501-4 ersätter den tidigare kalibreringsstandarden ASTM328. En revision av ISO 14644-1 kommer med
all sannolikhet under 2015 och ställer bl.a. krav på att partikelräknare som används för klassificering i alla typer 
av renrumsklasser måste vara kalibrerade enligt ISO 21501-4.
                                                              

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

Forma Steri-Cycle i160 CO2

•    Rostfri inredning  
•    Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering
•    HEPA-filter: kontinuerlig rening av odlingskammaren,  
     ISO 5 (den nya beteckningen för klass 100)
•    THRIVE: aktiv luftflödesteknik för extrem stabilitet och återhämtning 
     av inställda värden
•    iCAN: ljusskärm för alla inställda värden, larm, USB-nedladdningar                                                                   

                                                   

Flexibel och snabb reningsmetod 
av era DNA/RNA och proteinprover
KingFisher erbjuder en patenterad plattform för:
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

•    Rening med magnetiska kulor och färdiga kit 
     för helblod, cellsuspensioner, vävnader, viralt NA 
     och växtmaterial
•    Provvolymer upp till 5 ml
•    Elueringsvolymer ned till 20 µl
•    Hög yield och renhet
•    Hög reproducerbarhet

Kontakta oss för en demo. Under demon bjuder vi på ett provkit. Testa oss!

MixerMill, MM 400 
En snabb och effektiv kvarn och homogenisator 
för små volymer.
Perfekt för torr-, våt- och kryogenmalning liksom 
sönderdelning av vävnad och cellprover för DNA/RNA-
rening.
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Har du Ninolabs äldsta produkt? 
Skicka in en bild med modellbeteckning och serienummer 
och var med i utlottningen av en ny motsvarande produkt!
Glöm inte dina kontaktuppgifter!
AB Ninolab fyller 50 år den 12 oktober 2015 då dras vinnaren!
Skicka in ditt bidrag till aldstaprodukt@ninolab.se
Vinnaren publiceras på vår hemsida, 
Facebook samt meddelas personligen.
Vi ser fram emot att få se vilka gamla 
godingar som finns därute på labben!

Ninolab
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Nino Labinteriör är en 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.

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 drag-

                                                           skåp 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 mark-
nadens bästa öppningsbredd i förhållande till totalbredd. 
Benhöjd på minst 820 mm.
innoGUARD finns i två grundutföranden - standarddragskåpet Value och 
det fullutrustade dragskåpet 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.

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2015-05-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. Box 137 - 194 22 Upplands Väsby  -  Tel. 08-590 962 00 - Fax: 08-590 962 10 
info@ninolab.se - www.ninolab.se

Home of true innovators 

innoGUARD Ultimate

innoGUARD Isotope innoGUARD PP

innoGUARD HAciR

Gå in på vår hemsida www.ninolabinterior.se 
och läs mer om oss, våra dragskåp och de 

andra produkter och tjänster som vi kan erbjuda. 
Du når oss på telefon 0300-358 50 eller 
via mailadress info@ninolabinterior.se
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