
Höst 2015

Vi presenterar stolt – ninoLAF!
Sid 12

Snurrigt centrifugerbjudande
Sid 9

Helt ny, tyst frys
Sid 5

Din leverantör av laboratorieutrustning



2

Ninolab och Forma – 
Sveriges bästa kombination inom -86°C  till +10°C
Ninolab har representerat Forma i mer än 42 år på den svenska marknaden och levererat många tusen 
lågtemperaturfrysar och kylar till svenska laboratorier. 
Under dessa år har vi byggt upp en unik kunskap om kylar och frysar och deras användningsområden. 
Här kan du se vad vi har att erbjuda när det gäller kylar och frysar från Forma.

Forma 88000-serien -86°C
5 storlekar från 421 till 949 liter

Forma 900-serien -86°C

Forma 86000-serien -86°C

Forma 7000-serien -40°C

Laboratoriefrysar -30°C till -20°C

Plasmafrysar -30°C

Enzymefrys -20°C

Laboratoriekylar +1°C till +8°C

Chromatografikylar +1°C till +8°C
Blodbankkylar +1°C till +8°C

Läkemedelskylar +1°C till +8°C

Kryofrys -140°C /-150°C
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Ninolab och Forma – 
Sveriges bästa kombination inom -86°C  till +10°C
Ninolab har representerat Forma i mer än 42 år på den svenska marknaden och levererat många tusen 
lågtemperaturfrysar och kylar till svenska laboratorier. 
Under dessa år har vi byggt upp en unik kunskap om kylar och frysar och deras användningsområden. 
Här kan du se vad vi har att erbjuda när det gäller kylar och frysar från Forma.

Via huvudskärmen kan du 
kontrollera ”hälsan” på frysen:

Frysförvaring från Forma
Med våra frysar i 88000-serien -86°C får du inte bara marknadens bästa kylkapacitet, extra förstärkta 
hyllplan, ny innehållsrik och intuitiv styrenhet 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 omgivnings-
temperatur, service, batteri etc.
Ett rött hjärta indikerar ett allvar-
ligare problem, som temperatur-
larm, öppen dörr, bortfall av spän-
ning eller dylikt

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

Säker frysförvaring får du även med 8600- och 900-serien!

900 serien -86°C skåp
•   Extremt driftsäker
•   Kontrollpanel i ögonhöjd
•   En av marknadens lägsta ljudnivåer
•   Låg energiförbrukning & lång uppvärmningstid vid strömavbrott
•   Rostfritt invändigt
•   Ergonomiskt handtag med expanderfunktion
•   Alla viktiga larmfunktioner finns på displayen
•   Justerbara hyllplan
•   Minimal frostbildning
•   Extern larmanslutning som standard

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

Fyl l frysen med inredning och spar bade plats och pengar!Fö
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Prata frysar med Anders!
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Kylar och frysar från Kirsch
Kirsch är en tysk tillverkare av kylar och frysar av absolut 
toppkvalitet för ert laboratorium!
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Multianvändarkylar
Kylarna finns med 8/10 utdragbara lådor som är individuellt låsbara. Lådorna kan enkelt tas bort för bland annat rengöring.
En kyl för upp till 10 st användare.

Pharmaceutiska kylar och frysar
Kirsch pharmaceutiska kylar/frysar utmärker sig tack vare sin högkvalitativa isolering som garanterar en låg energikonsumtion.

Blodbankskylar och Blodplasmafrysar
Kylar till blodbanker och plasmafrysar uppfyller alla krav enligt DIN 58371/DIN 58375, 
och har en hög pålitlighet bland annat tack vare sin speciella isolering.

Laboratoriekylar och frysar
Tack vare den robusta designen och tekniken, är KIRSCH laboratoriekylar/frysar av toppkvalite,  produkterna finns i storlekar 
från 80 liter till 700 liter.

I Premium ingår bland annat:

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

69 900:-
Ord. pris 106 780:-

Premium 1200
Säkerhetsbänk Klass II

El-stativ

Fast stativ13 800:-
Ord. pris 24 300:- 6 400:-

Ord. pris 7 440:-

Kampanjpriser!
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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 intro-
ducera 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

Nyhet! Asynt!

Multianvändarkylar
Kylarna finns med 8/10 utdragbara lådor som är individuellt låsbara. Lådorna kan enkelt tas bort för bland annat rengöring.
En kyl för upp till 10 st användare.

NYHET!

Den nya Forma TSX är upp till 20 gånger tystare än vår 
tidigare generation av frysar. 
Vår nya V-driveteknik i kombination med överlägsen 
isolering begränsar ljudet i Forma TSX till minde än 46 dB, 
ungefär som ett konventionellt kylskåp.
Naturliga kylmedier – (R170 – Etan och R290 Propan).
Drar mindre energi, snabbare återhämtningstid 
vid dörröppning!

Stor lagringskapacitet
• 600 Boxkapacitet (2” rör)
• Lagra upp till 60.000 2 ml rör
• Lagra upp till 101.400 1 ml rör

Ny frys - Thermo TSX  
Bättre miljö inifrån och ut!
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

NYHET!

Fast stativ
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Handskboxar 
Handskboxar från Plas-Labs 

Amerikanska Plas-Labs tillverkar handskboxar 
i en mängd olika storlekar och modeller. 
Samtliga modeller är byggda i transparent akryl som 
gör det möjligt för användaren att se samtliga utrymmen 
i handskboxen från alla vinklar samt fördelen att akryl är 
en väldigt hållbar och slitstark plast. 
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Kontakta 
Rick Johansson
08-590 962 08
rjo@ninolab.se Priser fran 67 400:-

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. 
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

Se var hemsida for 

Fler fördelar:
•    Kan kopplas till PC
•    USB minnessticka kan användas för 
     överföring av data
•    Touch färgskärm för styrning av NanoQ
•    Automatisk provstängare

NanoQ nanofotometer
Spektrofotometer med inbyggd mjukvara för mätning av DNA/RNA/
proteiner och OD600. Kan handha både droppar och kyvetter. 
Har kontroll av provposition. 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. 
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

..

aktuel la pipett-kampanjer!

Kampanjpris 
49 300:-
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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

•    Nu med lätt uttagen vattenbehållare för enkelt byte av befuktningsvattnet
•    Steri-Run: +180°C hetluftsterilisering över natt
•    HEPA-filter: kontinuerlig rening av odlingskammaren,  
     ISO 5 (den nya beteckningen för Class 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

Antligen en C O 2
 inkubator 

med akta dokumenterad 180°C 

sterilisering med f lakt!
..

....

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

Värmeskåp 400-600°CMuffelugn/
Inaskningsugnar

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

Produkter från Carbolite

NYHET!

Forma Steri-Cycle i160 
med odlingskammare i 
rostfritt stål inklusive gastät 
tredelad innerglasdörr

Kampanj!

74 900:-
Ord. pris 117 317:-
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Autoklaver och diskmaskiner från Steelco
Steelco tillverkar autoklaver och diskmaskiner för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Storlekar finns från 
ca 100 liter till stora genomgångsmodeller på upp till 1200 liter. Det finns även möjlighet att designa sin 
egen maskin samt tillbehör!
Produkterna är tillverkade i högpolerat rostfritt stål och har effektiv isolering av kammare och rör. 
Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme. Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- 
och energiförbrukning
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

MARS 6 - Intelligent och användarvänlig
CEM har med den nya MARS 6 (Microwave Assisted Reaction System) skapat en intelligent och användar-
vänlig mikrovågsugn för provberedning. MARS 6 har en helt ny design med en imponerande lista av 
funktioner och möjligheter. Den har utvecklats för att göra provberedning med mikrovågsugn nästan helt 
utan ansträngning.

I hjärtat av MARS 6 är CEM’s nya One Touch™-teknik, en enastående 
kombination av mer än 30 års mikrovågsugnsexpertis med den 
mest avancerade programvaran, sensorer och pekskärmsteknik. 
Det är som att ha en CEM-kemist inbyggd i systemet. 
Välj helt enkelt en One Touch-metod och MARS 6 gör resten, 
automatisk igenkänning av kärltyp, räknar kärlen och bestämmer 
alla de parametrar som är nödvändiga för en snabb och fullständig 
reaktion.
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

Laboratoriediskmaskin LAB 500 GD

Snygg design med glaslucka, tork, soft touch 
LED-display, 2 st. doseringspumpar och 3 vatten-
kopplingar.

69 500:-!
Just nu
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Steelco tillverkar autoklaver och diskmaskiner för lab, sjukhus samt pharmaindustri. Storlekar finns från 
ca 100 liter till stora genomgångsmodeller på upp till 1200 liter. Det finns även möjlighet att designa sin 
egen maskin samt tillbehör!
Produkterna är tillverkade i högpolerat rostfritt stål och har effektiv isolering av kammare och rör. 
Valbar sida för kontrollpanel och tekniskt utrymme. Optimerade steriliseringscykler för minskad vatten- 
och energiförbrukning

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

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

Säker kryoförvaring av celler

De större modellerna V3000 och 
V5000 finns nu med karusellsystem!
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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

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

50-årsfest! Snurrigt värre!
Med anledning av att AB Ninolab fyller 50 år så erbjuder vi alla kunder – 
gamla som nya – ett pris som är snurrigt värre! Passa på att byta ut/upp 
er centrifugpark mot den nya generationen centrifuger från Thermo Sorvall.

Sorvall har tillverkat centrifuger i 70 år, grundaren var en svensk man vid namn Ivan Sörvall.  Centrifugtillverkningen startade 
i USA, men sedan många år tillverkas de i Tyskland.

Sorvallcentrifuger är det rätta valet om du 

vill ha en driftsäker centrifug du kan lita på!
*Rabatten avser endast modellerna Legend micro 17/R, 21/R, ST8/R, ST16/R, ST40/R, X1/R, XT1/R, 
dvs. bordsmodeller - ej ultra eller högvarvscentrifuger eller andra golvmodeller.

30% rabatt 
pa al la centrifuger!*

40% rabatt 
pa al lt til l behor!..
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Produkter från MBraun
Kontrollerade miljöer 

Tyska MBraun har tillverkat handskboxar i sin fabrik utanför 
München sedan 1976. 
Handskboxarna tillverkas med en insida av rostfritt stål och 
med en genomgående väldigt hög kvalitet. 
De har egen invändig cirkulation samt eliminering av O2 och 
H20. Elimineringen sker med Koppargranulat som oxiderar O2 
och med molykulärsikt som absorberar H20. 
Detta innebär i praktiken att miljön inne i handskboxen är 
<0,5 ppm O2 och <0,5 ppm H20. 
Beroende på er applikation så går handskboxarna även att 
utrusta med bland annat kylenhet, fuktkontroll, vågstativ samt 
olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen.

Isolatorer

En undergrupp inom MBraun som heter MECALAB tillverkar handsk-
boxar i form av isolatorer. Dessa system byggs efter era behov för att 
säkerställa användarens och produktens säkerhet vid arbeten med 
bland andra läkemedel, bioteknik, medicinska arbeten samt arbeten 
med radioaktiva substanser. 
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Kontakta 
Rick Johansson
08-590 962 08
rjo@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
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Världsledande inom 
kontrollerade miljöer
Conviron är ett av de ledande företagen för tillverkning och installation av klimatskåp med kontrolle-
rad 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.

Klimatkammare och rum

Conviron Growth HouseTM

Växthus för forskning

Växthus med kontrollerad atmosfär

Kundanpassade lösningar

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

Inkubatorer

• 5 olika modeller, 25-420 liter
• Temperaturområde upp till 100°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

Isolatorer

En undergrupp inom MBraun som heter MECALAB tillverkar handsk-
boxar i form av isolatorer. Dessa system byggs efter era behov för att 
säkerställa användarens och produktens säkerhet vid arbeten med 
bland andra läkemedel, bioteknik, medicinska arbeten samt arbeten 
med radioaktiva substanser. V i hjalper dig hitta den bastamil jon for dina prover!

..

..
.. ..
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Lauda är bara cool...
Variocool Cirkulationskyl

Ny och annorlunda läcker design gör Lauda´s helt nya Variocool- 
serie till det självklara valet när du ska välja en ny cirkulationskyl!

•    Stort utbud och många storlekar, kompakt design
•    Klarar de flesta uppgifter med kylkapacitet från 600W upp till 10kW
•    Valfritt tillbehörsprogram
•    Enkelt underhåll
•    Sparar plats och energi
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Al ltid basta pris!
Fraga oss om ett bra pris pa 

den model l som hal ler dig cool!

..

Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverkningen 
enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luftduschar, LAF-
tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräckningsskåp, Kemslussar och 
Isotopbänkar. 
Nino Labinteriör AB (en del i Ninolabgruppen) utvecklar, designar och till-
verkar produkterna under varumärket ninoLAF och har sitt säte i Kungsbacka 
strax söder om Göteborg.

•    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 arbets-
     bordet som flyttar upp/ner djurburar vartefter burarna bearbetas
•    Genomräckningsskåp, finns även med kemslussfunktion 
•    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

Vi presenterar stolt – ninoLAF
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

NYHET!

Home of true innovators 
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Titramax 100 
Idealisk skak till dina mikrotiterplattor
•    För upp till 4 mikrotiterplattor
•    Kompakt och platsbesparande
•    Utan värmeöverföring – perfekt till känsliga prover

MR-Hei-Standard
Säker uppvärmning och omrörning
•    Magnetomrörare med värme 
•    800 W ger snabb uppvärmning
•    Bästa säkerhet för användaren 
•    Inkapslad elektronik ger lång livslängd

RZR 2021 omrörarmotor 
Kraftfull omrörning
•    Robust och stark med digital display
•    2 växlar - för alla uppgifter
•    För höga viskositeter upp till 60 000 mPa s

Lauda är bara cool...
Variocool Cirkulationskyl

Ny och annorlunda läcker design gör Lauda´s helt nya Variocool- 
serie till det självklara valet när du ska välja en ny cirkulationskyl!

•    Stort utbud och många storlekar, kompakt design
•    Klarar de flesta uppgifter med kylkapacitet från 600W upp till 10kW
•    Valfritt tillbehörsprogram
•    Enkelt underhåll
•    Sparar plats och energi
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

Ninolabs festyra!
Att Ninolab fyller 50 år i år måste firas 
ordentligt, och det gör vi bland annat 
genom att ge tillbaka till er alla – nya 
som gamla kunder – med exceptionellt 
förmånliga priser på hela frystork och 
indunstningsprogrammet!

25% rabatt pa al la 
frystorkar/indunstare 

och til l behor!Fö
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

NYHET!

..

Kvalitetsprodukter till kampanjpriser!
Användarvänliga och prisvärda produkter från Heidolph, alla med 3 års garanti!

Reax Top 
Mixer för alla dina rör 
•    5mm orbital
•    Kontinuerlig eller momentan drift 
•    Upp till 2.500 rpm

Kampanjpris 

Kampanjpris Kampanjpris 

Kampanjpris 
4 250:-

2 270:- 7 100:-

6 950:-
Ord. pris 5 300:-

Ord. pris 2 850:- Ord. pris 8 820:-

Ord. pris 8 700:-



LAUDA - The Right Temperature Worldwide

Lauda Ultracool 
Robusta industrilösningar till alla behov  
Processkylning till krävande uppgifter 

•     Kylkapacitet upp till 265 kW
•     Kan placeras överallt - robust design som tål
      placering i tuffa förhållanden

25% rabatt pa al la

Fraga efter pris

Lauda Aqualine AL 25 
Upp till 25 liter
Klassisk universellt vattenbad 
•     Användarvänlig tydlig LED display 
•     Lätt att rengöra och tar minimalt med plats

Lauda iVisc 
Viskositetsmätning på enkelt sätt
För många olika applikationer

•     Automatisk mätning och beredning
•     Plug & Play system med intuitivt software

Aqualine model ler!

Schweiziska kvalitetsvågar från Precisa!

Serie 321 LX/LS-SB
Kapacitet 6200g -0,01 g  
Omröring 100 – 1000 rpm
Volym 1-3 liter
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

NYHET!
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Kontakta 
Kristina Ohenry
0722-007 472
koh@ninolab.se

Precisa

Otroligt men sant!
Vägning och omrörning i samma steg. 
Upplösning under vägning, kortare process och 
större effektivitet, utan påverkan på noggrannheten.

Gratis sjalvkalibrering pa 
Precisavagar model 321 LS och LX!

..
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Fraga efter pris

Behöver du förvara brandfarlig vätska på ett tryggt sätt?

Är låg energiförbrukning viktigt?

Vill du att kylarna ska vara automatavfrostande?

Är det viktigt att kylen/frysen har låg ljudnivå?

Är det viktigt att produkten är miljövänlig?

Vill du kunna avläsa temperaturen i skåpet på ett smidigt sätt?

Vill du förvara prover i temperaturer från +10°C till -25°C?

Önskar du ett skåp/box i storlek från 91 liter till 485 liter?
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Experterna på ultraljuds-
bad till ditt laboratorium
•    Stort produktsortiment med massor av tillbehör
•    Storlekar från 0,8 l till 90 l med och utan värme
•    Alltid bästa pris – Fråga oss om den storlek du önskar dig!
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Kontakta
Katrin Boström 
08-590 962 21
kbo@ninolab.se

Vi kan erbjuda Ninolux kyl-/frysskåp och boxar i många olika modeller och storlekar.
Kontakta oss så berättar vi mer och ger dig ett riktigt bra pris!

Kan du bocka för en 
eller flera av dessa punkter?
Om svaret är ja så är Ninolux gnistfria kyl-/frysskåp 
och frysboxar  det rätta valet för ditt laboratorium!

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

14% rabatt pa ultral jud bad for siktrengoring!



Oöverträffad standard med innoGUARDS 
dragskåp!

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 – standarddrag-
skåpet 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. 2015-11-30  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

Traffa oss pa LabInnovationsmassan 23-24 september!

..

..

Ansvarig utgivare: Niclas Nordin    Layout: Marie Westerlind    Tryck: KPH Trycksaksbolaget AB


