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Julpris 69 900:-

Lauda WK Classic Edition – 
Klassikern bland cirkulations-kylare        
•    Kvalitet och effektivitet blir aldrig omodernt
•    Kyler vad som helst – när som helst!

Julerbjudande
Vi erbjuder upp till 20 %  på alla WK modeller

Modell Forma 88500V
682 liter med plats för 500 st. 5 cm askar

•    Få plats med fler askar på 
     mindre yta
•    Storlekar från 421 till 949 liter,
     plats för 300 till 700 st. 5 cm askar
•    Möjlighet att spara data på 
     USB-minne

Kampanjpriser!
Alltid på lager!

Kontakta oss för mer info

Frysinredning
Har du ordning och reda i din frys? Inte? Fyll den med 
inredning och spar både plats och pengar!

Vi har mängder av produkter som 
hjälper dig att hålla ordning i din frys, 
såsom racks, askar och kryorör.

Julkampanj!
25% på all frysinredning

Julpris 
58 900:-

Frysar från 
Thermo Forma-86°C frysar

Modell Forma 813CV
360 liter med plats för 252 st. 5 cm askar
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Forma 3308 

•   140°C sterilisering
•   Ständigt pågående HEPA-filtrering
•   Enkel rengöring
•   IR sensor
•   Ställbar fuktnivå
•   223 liter

Julpris 85 500:-

Forma 381

•   140°C sterilisering
•   HEPA-filtrering
•   IR Sensor

Julpris 62 000:-

CO2 inkubatorer

Svaret på skandinavisk design och kvalitet 
är Termaks!
Modern teknologi med PID regulering av temperaturen på alla skåp. Lätta att underhålla och med stort tillbehörsprogram. 
T.ex finns möjlighet att spara data på PC eller skriva ut dokumentation på printer.
Möjlighet finns för att köra varierande temperaturer över tid.

TS 8000 serien – Torr sterilisator – laboratorieugn.
•    Temperaturområde från +8°C till 250°C, +/-1°C
•    Akustiskt och visuellt larm vid för hög eller för låg temperatur.
•    Inkl. timer funktion
•    Inkl. ventilator som kan ställas in på 4 nivåer
•    Stort tillbehörsprogram

TS 8430        Julpris 32 900:-
430 liter

B 8000 serien – Inkubator – Biologiskt värmeskåp
•    Temperaturområde  +5°C till 70°C, +/- 0,2°C
•    Akustiskt och visuellt larm vid för hög eller för låg temperatur
•    Inkl. timer funktion
•    Inkl. ventilator som kan ställas in på 4 nivåer
•    Med glasinnerdörr
•    Stort tillbehörsprogram

B8420         Julpris 31 000:-
420 liter

KB 8000 serien – Kylinkubator
•    Temperaturområde från -9,9 till 70°C, +/- 0,1°C
•    Akustiskt och visuellt larm vid för hög eller för låg temperatur
•    Inkl. timer funktion
•    Med hjul, RS232 dataport och automatiskt avfrostningsprogram
•    Stort tillbehörsprogram

KB8400        Julpris 53 500:-
400 liter

KB8000F serien – Klimatskåp
•    Temperaturområde från -2°C till 70°C, +/- 0,1°C
•    Fuktighetsområde 15-96% RH (fukt  kan endast styras i temperaturområdet 4°C till 55°C)
•    Finns med och utan ljus i kammaren
•    Akustiskt och visuellt larm vid för hög eller för låg temperatur
•    Med hjul och RS232 data
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Frysinredning

Vi har mängder av produkter som 
hjälper dig att hålla ordning i din frys, 
såsom racks, askar och kryorör.

Julkampanj!
25% på all frysinredning
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Erbjudanden från Heidolph

Magnetomrörare
Vid köp av 1 st magnetomrörare 20% rabatt
Vid köp av 2 st magnetomrörare 35% rabatt

Gäller följande modeller:
MR Hei-Standard
MR Hei-Tec
MR Hei-Con
Package MR Hei-Standard

•    Separat on/off-knapp för 
     visuell kontroll
•    Kera-Disk®, en kemikalieresistent
     och reptålig yta
•    Minskar upphettningstiden upp 
     till 35% med 800 W kapacitet

Modell IQ 45
Liten, behändig granulatismaskin i under-
bänksmodell som producerar ”pärl-is” som är 
mycket torr och mycket, mycket kall.
Lättarbetad is som sluter tätt kring ditt prov 
och håller det på plats!

•   Isproduktion: upp till 40 kg/dygn
•   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 provet. 
Det kommer att ändra din syn på hur is bör vara!

•   Isbinge med kapacitet 26 kg
•   Isproduktion: 85 kg/dygn
•   Justerbara ben, höjd 100 mm
•   Vikt 75 kilo
•   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.

•    Isproduktion: upp till 135 kg/dygn
•    Isbinge: 60 kg

Ismaskiner
Ninolab erbjuder flingismaskiner och 
granulatismaskiner från ITV. 
Ismaskinerna är enkla att handha och har 
en stor kapacitet, upp till 135 kg/ dygn.

Nu erbjuder vi 15% rabatt 
på ismaskiner!

CBS Isothermal-
frysar
•    Prov i LN2 gasfas -190°C
•    Stor temperaturhomogenitet,
     -190° till -195°C
•    Platsbesparande design
•    Automatisk påfyllning
•    Kapacitet: 9100 kryorör

Custom
BioGenic
Systems

Gnistsäkra kyl-/frysskåp

Julpris 9 900:-

NINOLUX

Modell V1500

Julpris 99 000:-

•    Gnist- och explosionssäkra
     kyl- och/eller frysskåp
•    Finns också i små modeller för
     placering under bordet och 
     med digital temperaturläsning

Modell 33-KA 
349 liter, analog

4
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HeiVap Advantage
•    Intelligent indunstning
•    Upp till 30% tidsbesparing 210°C och 5 liter
•    Lång livslängd på alla reservdelar
•    Stor display som kan placeras utanför dragskåpet
•    Unik användarsäkerhet!

Julpris från 23 275:-

Termomixer HLC från Ditabis
Termomixer TH21 inkl. timer med temperaturområde 3°C + rumstemperatur  
till +135°C för 2 st. provrörsblock.

Introduktionspris 10 300:-
Ordinarie pris 12.000:-

Välj till block för mikrotiterplattor upp till 50 ml Falconrör.
Prisexempel: Block för 0,5 till 2,0 ml Eppendorfrör: 2.630:-

Förutom TH21 erbjuder Ditabis termomixrar i temp. intervallet =
rumstemperatur  -16°C till +135°C. Orbital eller linjär skakrörelse.

Laboratorieugn 
modell ELF
•    Modell 11/6 till max. 1100°C
•    Finns i storlekarna i 6, 14 och 23 liter
•    Stort sortiment av alla typer av ugnar

Julpriser från 16 900:-

•    Separat on/off-knapp för 
     visuell kontroll
•    Kera-Disk®, en kemikalieresistent
     och reptålig yta
•    Minskar upphettningstiden upp 
     till 35% med 800 W kapacitet

Ismaskiner

Lauda Eco – Vattenkyld med 
miljövänligt köldmedium
Ekologisk som aldrig förr. Ekonomisk som alltid.

ECO 420 GWN

Upp till 
35% rabatt!

Vattenkyld
Miljövänligt köldmedium

Vattenkyld
Konventionellt 
köldmedium

Luftkyld
Miljövänligt köldmedium

Luftkyld
Konventionellt 
köldmedium

ECO 420 GW

Upp till 
30% rabatt!

ECO 420 GN

Upp till 
25% rabatt!

ECO 420 G

Upp till
20% rabatt!
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Kontakta 
Sara Mirpour 
08-590 962 08 
smi@ninolab.se

Stockholm, Mälardalen och norra Sverige
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Kontakta 
Kristina Jönsson
0722-007 472
kjo@ninolab.se

Västra och södra Sverige

Arbetsområde: -20°C till +200°C, noggrannhet +/- 0,02°C, volym 4 liter, max cirkulationflöde 22 l/min.

Julpris 9 900:-

NINOLUX 4 modeller – samma pris 28 700:-
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Finnpipette F2-erbjudande

Nya innovativa F1-ClipTip system!
Problemfri pipettering är äntligen här, med den enda spetsen som "klickar". 

Secure Seal minimerar ojämn anslutning av spetsarna och ger optimal precision.
Secure Tip Attachment gör att spetsarna aldrig kan lossna under pipettering.
Spetsarna fäster direkt utan någon extra kraft.
Den ergonomiska designen på F1-ClipTip systemet gör det säkert och enkelt 
att pipettera.

Introduktionspris på F1 Clip Tip 8-kanal: 4 500:- 
Prisexempel: introduktionspris ClipTip 300 (10x96/rack): 350:-

Nytt på
Ninolab

Marknadens modernaste dragskåp!
Vi är stolta över att kunna erbjuda marknadens mest innovativa dragskåp där ergonomi, flexibilitet och säker 
skyddsventilation står i fokus.

•    Med en minsta benhöjd på 820 mm och marknadens bredaste öppningsbredd i förhållande 
     till totalbredd, erbjuder innoGUARD ett mycket användarvänligt dragskåp. 
•    Dragskåpen är moduluppbyggda vilket ger en betydande förenkling av service och uppgradering 
     vid behov.
•    Den specialtillverkade sidospoilern för styrning av luftflödet ger minimal turbulens och därmed 
     inget utläckage.
•    Den integrerade kontrollpanelen innoGUARD Control ger en helt ny dimension avseende kontroll 
     av ventilation, luckstängning, förregling, aktivitet m.m. 
     En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver!
   

En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver!
innoGUARD Control erbjuder funktioner som tidsfördröjd 
luckstängning för energibesparing, VAV-styrning, kollisionsde-
tektering, mjukvarustyrt stoppläge, mekaniskt klämskydd med 
slirkoppling, förregling av el, gas och media, detektering av 
aktivitet m.m. 
Välj till det som passar just din applikation.
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Kontakta 
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

Komplett dragskåp från 29 200*:-
Direkt från lager!
*Value, 1200 mm, 2 eluttag, rostfri arbetsyta och vask

Standarddragskåpet Value

Artikelnummer Beskrivning Ordinarie pris Kampanjpris

77-4701440 GLP Kit F2 8-channel 1-10 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 10 sterile 
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 210:- 5 780:-

77-4701450 GLP Kit F2 8-channel 5-50 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 200 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 070:- 5 780:-

77-4701460 GLP Kit F2 8-channel 10-100 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 200 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 070:- 5 780:-

77-4701470 GLP Kit F2 8-channel 30-300 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 300 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 070:- 5 780:-

77-4701480 GLP Kit F2 12-channel 1-10 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 10 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

9 060:- 6 400:-

77-4701490 GLP Kit F2 12-channel 5-50 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 200 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 920:- 6 400:-

77-4701500 GLP Kit F2 12-channel 10-100 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 200 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 920:- 6 400:-

77-4701510 GLP Kit F2 12-channel 30-300 μl + 2 packs of 10 x 96 Finntip-Flex 300 sterile
+ 1 multichannel stand + 15 reagent reservoirs (in 3 sizes)

8 920:- 6 400:-

Köp en Finnpipette F2 Multikanal i det nya GLP-kit formatet och spara över 28%!

Priserna gäller t.o.m. 2013-03-31
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Vågar från Precisa
•    Ny modern design med touch screen 
•    Lätt att rengöra
•    SCS  ( automatisk intern kalibrering )
•    USB utgång
 

Prisexempel:

LX320A  SCS   Analysvåg, 320 gram, 4 decimaler / utläsning 0,1mg 

LX920M SCS  Precisionsvåg, 920 gram, 3 decimaler / utläsning 1mg
 
LX4200C SCS  Precisionsvåg, 4200 gram, 2 decimaler / utläsning 0,01g 

Julpris 21 600:-
Julpris 19 200:-
Julpris 14 400:-

Nytt hos
Ninolab

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

•    Ny design med glaslucka
•    Soft touch LED display
•    2 st doseringspumpar ingår

Julpriser från 49 500:-      

Steelco LAB 500 GD
Laboratoriediskmaskin

Steelco LAB 600 serien Laboratoriediskmaskiner

•    Flera storlekar och möjligheter
•    Diskning i 3,4 eller 5 nivåer
•    Soft touch LED display och glaslucka
•    2 st doseringspumpar ingår

Julpriser från 98 000:-

Laboklav 25

•    Inbyggd ånggenerator
•    Kylning/vakuum som tillval
•    Automatisk låsmekanism utan 
     användning av pneumatik

Julpris 58 900:-

Rent vatten
Elga Purelab Ultra

•    Model Genetic
•    Ultrarent vatten18,2 Mohm
•    Ultralågt endotoxin <0.001 EU/ml
•    Designad för att kunna placeras 
     överallt
•    Extra tappkran med slang kan 
     monteras

Julpris från 49 700:-

Elga Purelab Flex 3

•    Ultrarent vatten 18,2 Mohm
•    Kräver inget förbehandlat vatten
•    Unik design
•    Mycket låga driftkostnader

Julpris 41 000:-

Marknadens modernaste dragskåp!
Fö
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se
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Vi har tagit fram en PREMIUM-bänk!

Julklappspris: 59 000:- (Premium 1200)
Elektriskt höj- och sänkbart stativ istället för det fasta: 7 800:-

Fråga oss om våra fantastiska priser på övriga storlekar och 3-filtersbänkar 
för Cytotox-/Antibiotika-/Virushantering m.m.

Omgående 
leverans 

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

Bestäm arbetshöjden själv

Stabilt höj- och sänkbart stativ

Bra belysning

Du arbetar avslappnat vid bänken

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
•    3 års garanti
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Julklappspris: 59 000:- (Premium 1200)
Elektriskt höj- och sänkbart stativ istället för det fasta: 7 800:-

Fråga oss om våra fantastiska priser på övriga storlekar och 3-filtersbänkar 
för Cytotox-/Antibiotika-/Virushantering m.m.

Omgående 
leverans 

från lager!
Upptagen?
– spar tid och gör det bekvämt, 
placera inkubatorn och frysen vid din arbetsplats

ScanCell CO2/O2 Inkubator

•    170 liter
•    IR Sensor
•    90°C vid dekontaminering med 
     torkningscykel

Julpris 35 400:-

Antivibrationskit

•    Placera din CO2 Inkubator 
     på din frys

Julpris 3 200:-

ScanCool -90°C Frys

•    Din personliga frys i laboratoriet
•    90 liter
•    Låg ljudnivå<45dBA
•    Låg energiförbrukning

Julpris 35 400:-

Scancell CO2 Inkubator

Antivibrationskit

ScanCool Snowbird -90°C frys
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Omgående 
leverans 

från lager!
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ScanShake, ScanVac
Skakar, pumpar och frystorkar

Scanna koden och se Orbiter 500 i bruk

Liten modell (Orbiter 100) 45° vinkel med timer

Julpris 7 200:-

Julpris 5 395:-

Shaker – kan placeras i inkubatorn

Stor model (Orbiter 500) med rörelse i 0-30° vinkel
Justerbara vinklar för optimal blandning

Komplett frystorkning
•    CoolSafe 55-9 Pro med digital utläsning av temperatur och tryck
•    Frystorkning -55°C
•    Inkl. kammare med 3 hyllor med värme, 8 ventiler

Julpris 54 900:-
(Exklusive vakuumpump)

Scanna koden och se VacSafe i bruk

Vi erbjuder frystorkning eller vakuumkoncentrering med fullt flexibelt tillbehörsprogram.

Vakuumpump till alla vakuumapplikationer

VacSafe

•    Miljövänlig
•    Kapacitet på 2 x 10 l/min
•    Underhållsfri
•    Lätt att transportera
     (4 kg inkl. vatten)

Julpris 4 195:-
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Nytt på
Ninolab

Omgående 
leverans 

från lager!
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ScanSpeed 
Centrifuger

Minicentrifug
•    Blå, vit eller rosa
•    12 x 2ml mikrotubes
•    Adaptorer för 0.2 ml rör medföljer

Julpris 3 395:-

Scanna koden och se Orbiter 500 i bruk

Scanna koden och se VacSafe i bruk

Universalcentrifug
•    Swing out rotor med 4 bägare passar till t.ex. 48 st.
     15 ml provrör
•    Hastighet 4.000 rpm / 3.134 x g

Modell 1248
Julpris 33 600:-

Kylcentrifug
•    Snabb nedkylning till 4°C på 5 min
•    24 pos. rotor för mikrotubes 1.5 ml
•    Hastighet 17.000 rpm / 27.279 x g

Julpris 19 900:-
Modell 1730R
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se Fö
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Västra och södra SverigeStockholm, Mälardalen och norra Sverige

Omgående 
leverans 

från lager!

Omgående 
leverans 

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

Alla kampanjer gäller t.o.m. 2013-01-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R

Okylda och kylda mikrolitercentrifuger
Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal 

Okylda: Sorvall Legend Micro 17:    12 500:-
                Sorvall Legend Micro 21:     15 500:-

Kylda:  Sorvall Legend Micro 17 R:    25 500:-    
               Sorvall Legend Micro 21R:    28 500:-

Julpriser på utvalda Sorvall-centrifuger

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

Okyld: 54 500:-

Kyld: 73 500:-

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

Okyld: 43 600:-

Kyld: 58 200:-

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

Rotor TX-400
Maxkapacitet 4x400 ml

Rotor TX-750
Maxkapacitet 4x750 ml
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Västra och södra Sverige
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Stockholm, Mälardalen och norra Sverige

ClickSeal

Läs mer om vårt stora utbud av centrifuger 
på vår hemsida www.ninolab.se

Priserna gäller t.o.m. 2013-03-31


