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Ninolab presenterar Sorvall ST 8
Liten bänkcentrifug med stor kapacitet

Sorvall ST 8 med swing-out rotor TX-150, 
4 st runda bägare och 4 st adaptrar. 

Introduktionspris
24 150:-

Nyheter från Lauda
Variocool är Laudas nya cirkula-
tionskylare, effektiv och kompakt, 
med inbyggd pump och arbetsom-
råde -20°C till + 40°C. De mindre 
modellerna kan placeras under 
bänk. 
Variocool finns i 13 olika modeller 
med luft och vattenkylning.
Option: Med värmelement är 
arbetstemperaturområdet 
-20°C till +80°C

Processtermostat Integral XT, olika 
varianter med temperaturområde 
-90°C till +300°C.
Finns i 14 olika modeller med luft 
och vattenkylning. 
Med värme, kyla, pump och ett 
avancerat kontrollsystem som kan 
kopplas till ett överordnat system.
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

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

MSC Advantage
Med MSC Advantage ”Thermo Performance Factor” 
har du full kontroll i arbetskammaren. 
Design och konstruktion med fokus på skydd för både 
operatör och produkt.

Kampanjpris
50 000:-

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

Nytt på 
Ninolab

Laboklav 25B – 
liten & smidig bänkautoklav

•    Rymmer 5 st 1-liters DURAN®-flaskor
•    Temperatursensor som styr 
steriliserings-processen ingår
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Se vårt fina utbud av diskmaskiner från Steelco
Vi har laboratoriediskmaskiner för små och stora behov samt även diskmaskiner för djurburar. 

Ta chansen att köpa våra ultraljudbad 
till extra fina priser!
Prisexempel:

ElmaSonic S30H
2,75 liters bad med värme. 
Baddimensioner: 
240x137x100 mm 

ElmaSonic S60H
5,75 liters bad med värme. 
Baddimensioner: 
300x151x150 mm
 

Vi har även diskmedel 
till alla våra diskmaskiner!

Snygga till ert lab!

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
36 900:-

Kampanjpris
9 850:-

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

5 500:-

Kampanjpris
50 000:-

Utan stativ

Laboklav 25B – 
liten & smidig bänkautoklav

•    Rymmer 5 st 1-liters DURAN®-flaskor
•    Temperatursensor som styr 
steriliserings-processen ingår

Kampanjpris
58 900:-

Absorbansläsare till sommarpris!
Multiskan FC
Artikel nummer 18-51119000

Läser 96-hålsplattor. 
Inbyggd skakfunktion.

Inklusive:
Mjukvara SkanIt samt filter 
405, 450 och 620nm
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Kontakta 
Tomas Kjelsson
08-590 962 07
tkj@ninolab.se

Kampanjpris
39 900:-

9 650:-
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Puralab Flex

Rent och ultrarent 
vatten från ett enda
system
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Vi erbjuder
installation
och service

Vi har även 
brännare från 

Biotool!
Pris från 5 500:-

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

Just nu: 
Premium 1200 
Säkerhetsbänk Klass II

69 000:-
Ordinarie pris 106 780:-

Elektriskt höj- och sänkbart stativ 

istället för det fasta: 9 900:-

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
•    3 st 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

5 års garanti!

Erbjudande 2:
Köp 3 st. Finnpipette F1 

eller F2 enkanalspipetter och 
betala för 2!

Erbjudande 1:
Paketpris på nya F1-ClipTip 

+ ClipTip spetsar!
Upplev problemfri pipettering 

med den enda spetsen 
som ”klickar”.

Känn skillnaden direkt första 
gången du pipetterar 

med F1-ClipTip!

Sodastream på köpet 
vid köp av vattenrenare!
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Kontakta 
Sara Mirpour 
08-590 962 08 
smi@ninolab.se
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Passa På-kampanjer på nya F1-ClipTip 
och Finnpipette F1 och F2!

F1-ClipTip system är ett ergonomiskt system, där endast en liten kraft 
behövs för att fästa och kasta av spetsarna. Pipetten är enkel, bekväm 
och lätt att använda. Pipettering kan göras länge utan ansträngning.
Pipetten och spetsen bildar ett system för hög noggrannhet och preci-
sion. Den innovativa ClipTip-designen gör att spetsen hålls säkert på 
plats, även på multikanalspipetter.

Vi erbjuder 3 olika paket: 

1.   F1-ClipTip enkanal + 1 fp. ClipTips 
      (10x96/rack, osterila)

3.   F1-ClipTip 12-kanal + 1 fp. ClipTips 
      (10x96/rack, osterila) + 15 st reagens      
      reservoarer

2.   F1-ClipTip 8-kanal + 1 fp. ClipTips   
      (10x96/rack, osterila) + 15 st reagens 
      reservoarer

1 700:-/paket
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Kontakta 
Maria Hidesand 
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

Erbjudande 2:
Köp 3 st. Finnpipette F1 

eller F2 enkanalspipetter och 
betala för 2!

4 000:-/paket 4 600:-/paket

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

Torkskåp 
TS 8056

11 000:-
Prisexempel:
Priserna gäller t.o.m. 2013-09-30

Bakteriologskåp 
B 8054

11 800:-

Kylinkubator
KB 8400

52 000:- Fö
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.se

Erbjudande 1:
Paketpris på nya F1-ClipTip 

+ ClipTip spetsar!
Upplev problemfri pipettering 

med den enda spetsen 
som ”klickar”.

Känn skillnaden direkt första 
gången du pipetterar 

med F1-ClipTip!
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Coola sommarpriser 
från Fryka!
Fryka tillverkar små unika -86°C frysar, skåp och 
boxar. De små -85°C frysarna är idealiska när du 
behöver ha frysen vid din arbetsplats.

Skåp B 35
Ett kompakt -85°C skåp
35 liter
Kan placeras på din 
labbänk

Skåp TUS 80-100
Ett litet -85°C skåp
100 liter
Lämpligt att placera 
under labbänk

Box  TT 80-55
Extremt liten -85°C box
55 liter
Den får plats på 0,5 kvm 
golvyta!

Sommarpris
39 950:-

Sommarpris
46 600:-

Sommarpris
59 850:-
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se

Vågat erbjudande!
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Kontakta 
Maria Hidesand
070-766 72 16
mhi@ninolab.se

Succéerbjudandet 
fortsätter!

18% rabatt 
på alla vågar!

CEM har med den nya MARS 6 (Microwave Assisted Reaction System) skapat 
en intelligent och användarvänlig 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 programva-
ran, 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 be-
stämmer alla de parametrar som 
är nödvändiga för en snabb och 
fullständig reaktion.

MARS 6
Fö
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Kontakta 
Ronnie Jyrell 
08-590 962 25
rjy@ninolab.seFö
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Kontakta 
Kristina Jönsson
0722-007 472
kjo@ninolab.se

Stockholm, Mälardalen och norra SverigeVästra och södra Sverige

Precisa



Vågat erbjudande!

Kalibreringsstandarden ISO 21501-4 innebär kalibrering och verifikation av 
partikelräknare för luftburna partiklar.
ISO 21501-4 introducerades i maj 2007 och med kalibrering enligt ISO 21501-4 
får man en avsevärd förbättring avseende repeterbarhet och reproducerbarhet.
ISO 21501-4 innehåller ett antal nya tester som syftar till att minska variationen 
mellan olika partikelräknare. ISO 21501-4 ersätter den tidigare kalibrerings-
standarden ASTM328. 

En revision av  ISO 14644-1 kommer att träda i kraft 
i slutet av 2014 och ställer krav på att partikelräknare 
som används för klassificering i alla typer av renrums-
klasser måste vara kalibrerade enligt ISO 21501-4.

Byt upp dig!
Nu erbjuder vi

15 000:-
i inbytesrabatt vid beställning

 av den portabla partikelräknaren
METONE 3400

Prisexempel:
Ord. pris METONE 3415: 102 000:-

Pris med inbyte: 87 000:-

AB Ninolab har över 30 års erfarenhet 
av kalibrering och service av partikel-
räknare. Vi erbjuder kalibrering enligt 
ISO 21501-4 i egen regi.  
Tecknande av serviceavtal innebär korta 
servicetider och en lägre prisnivå!

Vi kan erbjuda innoGUARD i två grundutföranden av dragskåp:

Standarddragskåpet Value Fullutrustade dragskåpet Ultimate

Nu kan vi även erbjuda innoGUARD HAciR (Heat and Acid resistent) - 
ett dragskåp för tuffa applikationer som är värmetåligt och syraresistent. 
Perfekt för applikationer där man t.ex kokar och hanterar syror.

I sortimentet finns även innoGUARD Isotope, dragskåpet för dig som arbetar med radioaktiva material. 
Olika nivåer av blyinklädnad och i sidled skjutbar blyglaslucka.

Nytt på 
Ninolab

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

Marknadens modernaste dragskåp!
Vi är stolta att 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. 

•    Integrerad kontrollpanel innoGUARD Control för VAV-styrning, luckstängning, 
förregling, aktivitet m.m. En enda kontrollpanel för alla de funktioner du behöver!

•    Dragskåpen levereras med färdigmonterat stativ och stickpropp för anslutning 
till 220 V eluttag samt går även igenom en vanlig dörrpost på 900x2100 mm och 
är därmed mycket enkla att installera.
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

METONE 3400
•   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

Klarar din partikelräknare av kalibrering enligt 
ISO 21501-4?

Vi bjuder på 
luftflödeslarm, 
värde 4 950:-

vid beställning av 
innoGUARD Value 

före 31 augusti

MARS 6

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

Stockholm, Mälardalen och norra Sverige
Inbyteserbjudandet gäller portabla 

partikelräknare oavsett fabrikat.
Erbjudandet gäller t.o.m. 2013-08-31

Precisa



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. 2013-08-31 om inget annat anges. 
Samtliga redovisade priser i Ninonytt gäller exklusive moms & eventuella frakter. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Forma Steri-Cult och Forma Steri-Cycle CO2 inkubatorer
CO2 inkubatorer med ett unikt system mot kontamination

•    Kontinuerlig HEPA filtrerad luft, klass 100-kvalitet i odlingskammaren
•    Hetluftsterilisering +140°C
•    IR-sensor
•    Steri-Cult finns i två storlekar, 232 och 322 liter
•    Steri-Cycle finns i storleken 184 liter

Kampanjpris
98 900:-

Kampanjpris
59 000:-
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Kontakta 
Anders Rothman
08-590 962 22
aro@ninolab.se
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Forma Steri-Cult CO2 inkubator 3308
Denna CO2 inkubator har en garanterad kontaminationskon-
troll för odling av stora volymer.
Steri-Cult har sofistikerade komponenter för bl.a: CO2 sensor, 
exakt mikroprocessor, aktiv fuktkontroll, HEPA-filtrerad luft och 
+140°C hetluftsterilisering.

Forma Steri-Cycle CO2 inkubator 381
Steri-Cycle har en mycket bra kontaminationskontroll och 
driftsäker långtidsprestanda.
Detta beror till stor del på HEPA- filtrerad luft i kammaren, vilket 
ger kontinuerligt skydd mot luftburen smitta, samt +140°C 
hetluftsterilisering.

Frysförvaring från Forma
Våra frysar i 
88000-serien -86°C 
ger dig marknadens 
bästa kylkapacitet, 
extra förstärkta hyll-
plan, ny innehållsrik 
och intuitiv styren-
het samt en smart 
energisparfunktion 
och mängder av 
andra fördelar. Du får 
även Ninolabs över 
40-åriga erfarenhet 
av Forma frysar!

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

Modell 905

66 900:-
Modell 813CV

59 400:-

Läs mer om våra frysar på vår hemsida, www.ninolab.se

Modell 88400

75 900:-


