
Det 
kompletta 
DISKRUMMET

Din leverantör av laboratorieutrustning



DISKMASKINER 
PIPETTDISKMASKINER 

AUTOKLAVER

Vi har ett komplett sortiment från små bänk-
modeller för det lilla laboratoriet till stora fri-
stående autoklaver.

Vi har allt från små underbänkmodeller till stora in-
dustridiskmaskiner. Inklusive diskmedel naturligtvis.

Sedan 1965 har AB Ninolab försett den svenska 
laboratoriemarknaden med utrustning till disk-
rum. Vi har ett brett sortiment av diskmaskiner, 
autoklaver, torkskåp, ultraljudbad och vatten- 
renare samt service och valideringstjänster för 
diskrum.
För att göra det enklare för er när ni vill förnya ert 
diskrum eller bygga helt nytt så har vi på Ninolab 
tagit fram konceptet :”Det kompletta diskrum-
met”.
Vi har erfarenhet och kunskap som kan hjälpa 
er att snabbt och effektivt få diskrummet i drift. 
Oavsett om det är i det lilla laboratoriet eller i 
en större verksamhet.

Det kompletta 
DISKRUMMET



ULTRALJUDBAD

Vi har små bordsmodeller upp till industri-
modeller från ELMA

TORKSKÅP 
TORRSTERILISERINGSSKÅP

Vi har ett komplett sortiment av torkskåp och 
torrsteriliseringsskåp i storlekar mellan 23 liter 
och upp till kubikmeterstora skåp från våra 
leverantörer Termaks, Lytzen, Carbolite-Gero 
och Thermo Scientific.

VATTENRENING

Vi har vattenrening från ELGA för Typ III vatten till autoklaver  
och diskmaskiner, Typ II vatten för enklare laboratorieapplikatio-
ner samt Typ I vatten för känsliga och krävande applikationer.  
Från de större modellerna kan man även bygga loopsystem  
som förser hela diskrummet samt även resten av laboratoriet 
med renvatten.

by Nino Labinterior Made in Scandinavia

Vi har även komplett inredning till diskrummet genom vårt dotterbolag 
Nino Labinteriör. Vi kan nu erbjuda er kostnadsfri rådgivning och installation* 
av maskinutrustning till diskrummet när ni köper minst tre utrustningar från oss
avsedda för diskrummet. Oavsett var i Sverige ni befinner er. 
Passa på att kontakta oss för mer information och råd.

*Gäller inte framdragning av matarel, matarvatten och avlopp, rördragning, ombyggnationer av lokaler eller valideringar.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2020-12-31



Läs mer om våra produkter på vår hemsida 
www.ninolab.se

Kontakta våra produktspecialister för mer 
information

Ralf Moberg
rmo@ninolab.se

Tomas Kjelsson
tkj@ninolab.se

Robert Kern                                                     
rke@ninolab.se                                      
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