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12% rabatt på alla modeller  
i Alpha-serien  

Lauda Alpha – Kostnadseffektiv termostatering
Lauda Alpha, värme- och kyltermostater för kostnadseffektiv termostatering från 
-25 till +100°C. Enkel LED display, larm för låg vätskenivå i badet och timerfunktion.

Modeller +25°C till +100°C Badvolym liter

A 6 2,5-5,5

A 12 8-12 

A 24 18-24 

Prisexempel: 
Alpha A 12: ordinarie pris 13 835:-  

Kampanjpris: 12 175:-

Alpha RA 12: ordinarie pris 38 730:-  
Kampanjpris: 34 000:-
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Kontakta 
Peter Andersson 
08-590 962 03, 
pan@ninolab.se

12% rabatt

Modeller -25°C till +100°C Badvolym liter

RA 8 5-7,5

RA 12 9,5-14,5

RA 24 14-22

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-08-31

Utnyttja platsen med nya Lauda Loop Cirkulationstermostat

Nyhet!

Temperaturintervall +4°C till +80°C. Peltier system för kylning utan kompressor. Liten och smart,  
passar bra till små laboratorier och applikationer som gel assays som har behov av temperaturreglering.  

Lauda har ett stort utbud av termostater, vattenbad och kylare, tveka inte att fråga oss om råd, vägled-
ning och riktigt bra priser!
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Nya Forma serie 89000 –  
Säker provförvaring i -80°C
 
 Designad för energisnål och hållbar förvaring av prover, med maximal  
förvaringskapacitet. Utrustad med touch-screen för enkel åtkomst till  
drift och säkerhetsinformation. Snabb återhämtning efter dörröppning,  
frysarna är gjorda för daglig användning. Finns i fyra modeller, för för- 
varing av 300, 400, 500 eller 600 stycken 5-centimetersaskar. 
Frysarna i nya 89000-serien är tystgående och har låg energiförbrukning.

Nyhet!

12% rabatt på alla modeller  
i Alpha-serien  

Prisexempel: 
Alpha A 12: ordinarie pris 13 835:-  

Kampanjpris: 12 175:-

Alpha RA 12: ordinarie pris 38 730:-  
Kampanjpris: 34 000:-

12% rabatt

Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-08-31

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 skåp/boxar

Trots att utnyttjande av golvytan minskat tar 89000-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.

Trots att 89000-serien är mindre utrymmeskrävande kan fler prover  
förvaras! Upp till 101 400 vialer kan förvaras i en frys!

Modell 5,1 cm askar 7,5 cm askar 2 ml kryorör Kryobankrör 1 ml

89300 300 225 30 000 50 700

89400 400 300 40 000 67 600

89500 500 375 50 000 84 500

89600 600 450 60 000 101 400

Vi erbjuder även dessa modeller från Thermo Scientific,
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Forma Steri-Cycle i160 och i250 ger dig:
 

Äntligen en CO2-inkubator som har allt –  
Forma Steri-Cycle i160 och i250

I jakten på lägre ljud- och energiförbrukning har Mars-bänkarna  
nu fått ett helt nytt fläktpaket och omgjorda luftpassager m.m.  
I övrigt är den lyckade och smidiga designen oförändrad.  
Ändringarna har medfört betydande sänkning av både ljudbild 
och energiförbrukning. Med modern dimbar LED-belysning är 
energiförbrukningen under 120W! 

Den  populära Scanlaf Mars Klass II –  
nu bättre än någonsin!

I Marsbänkarna ingår bl.a.

•    V-format intagsgaller för att inte blockera personskydd och  

     för att slippa armstöd 

•    Extra stor arbetsyta tack vare det V-formade gallret och det  

     stående bakgallret i arbetsutrymmet 

•    110 mm HEPA-filter som inte behöver bytas p.g.a. igensättning  

     under bänkens livslängd 

•    Enkelt rengöringsbar laminator som skyddar HEPA-filter mot  

     stänk och skador 

•    3-5 st. (beroende av bänkstorlek) tystgående lågenergifläktar  

     vilket ger möjlighet till kompromissfri finjustering av luftflöden  

     för person- och produktskydd  

•    Mars-bänken är servicevänlig vilket medför sänkta driftkostnader

•    180°C -6 logg dokumenterad sterilisering över natt med en enkel     

     knapptryckning, med alla givare kvar i kammaren! 

•    Kontinuerlig HEPA-filtrering av kammare - inte bara av CO2-gasen 

     Detta ger samma luftkvalitet som i era LAF-bänkar 

•    Nyutvecklad TC-CO2-sensor, som har nästan samma egenskaper som 

     en dyrare IR-CO2 sensor 

•    Du kan nu välja mellan två storlekar, Forma Steri-Cycle i160 på 165 liter  

     och Forma Steri-Cycle i250 på 255 liter 

•    Loggningsfunktion – kolla dina celler på morgonen och/eller efter helgen 

•    Inbyggd larmsensor för befuktningsvatten 

•    Möjlighet till USB-nedladdning – GMP-krav! 

•    Forma Steri-Cycle i160/i250 finns med högblankt elektropolerat stål eller 

     100% äkta massiv kopparinredning

74 900:-
Elstativ: 14 900:-

Fast stativ: 7 440:-
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Kontakta 
Chris Ulrici
08-590 962 24
cul@ninolab.se

Forma Steri-Cycle i250



5

Äntligen en CO2-inkubator som har allt –  
Forma Steri-Cycle i160 och i250

Små och tysta -85°C frysar från

B 35 
Litet -85°C frysskåp  
på 35 liter. Kompakt  
design och låg ljud-
nivå.

TT 80-55
Frysbox 55 liters 
kapacitet, -80°C.

TS 80-100
Klassisk golv- 
modell av -85°C  
skåp med 100 liters 
kapacitet.

TUS 80-100  
100 liters kapacitet, 
-85°C, lämpligt att ha 
under eller på din  
arbetsbänk.

KBT minifrysar 
Fryka minifrysar, -50°C, 
finns i storlekarna 2, 4  
och 8 liter.

Fryka är experter inom kyl- och frys. Företaget grundades 1967 i Esslingen, Tyskland, och har blivit en av 
landets mest eftertraktade experter inom kyl- och frys. Fryka Kylteknik utvecklar och tillverkar kyl- och  
frysutrustning för laboratorier och inom analysteknik, liksom för forskning och industri.  
Inredning med utdragbara hyllplan finns som tillval för skåpmodellerna.

Behöver du en liten och tystgående frys som säkert förvarar dina prover och tar 
minimalt med plats på laboratoriet? Låt oss presentera Fryka!

Kontrollerade miljöer 

Kontakta Johnny Riise för mer information – jri@ninolab.se, 08-590 962 08

Beroende på er applikation kan handskboxarna utrustas med bland annat kylenhet, fuktkontroll,  
vågstativ samt olika typer av ugnar för värmebehandlingar inne i handskboxen samt kopplat till denna.  
MBraun är världsledande tillverkare av unika anaeroba lösningar för helt kundanpassade applikationer.

Handskboxarna tillhör det absoluta toppskiktet av kvalité i alla detaljer, vilket inkluderar samtliga tillbehör, 
och erbjuder absolut anpassning mot ert behov. Dessa boxar finns i flera standardmodeller och ger en kon-
trollerad atmosfär med <0,5 ppm O2 och <0,5 ppm H20.  

Tyska MBraun har tillverkat högkvalitativa handskboxar sedan 1976

Forma Steri-Cycle i250
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Precisa

Precisa – Kunskap och precision sedan 1935

Kontakta Ralf Moberg för mer information –  
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Precisa är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven. 
De erbjuder hög standard i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av 
ny teknik och design och har kundorienterade lösningar och komplett service, vilket 
resulterar i snabb support.  

15% rabatt

Vilken skak passar dig? 
MaxQ från Thermo Scientific

MaxQ har ett stort program av skakar – analoga, digitala,  
för inkubering, kylda samt bänk- eller golvmodeller.  
Vi ger 5 års garanti på alla skakar och livstidsgaranti på motor-  
enheterna. Kontakta oss så hjälper vi dig att välja rätt skak till  
ditt laboratorium!
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Kontakta 
Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

Kühner är en Schweizisk tillverkare av skakutrustning för bakterie-  
och cellodling, med mer än 50 års erfarenhet på området.  
Kühners produkter är extremt robusta och pålitliga, vilket garanterar  
en näst intill underhållsfri drift. Anledningen till detta är ytterst få rörliga 
delar i skakmekanismen. Dessutom finns inga plastdetaljer vare sig 
invändigt eller utvändigt. 

Kühners skakinkubatorer

Istället för traditionell remdrift använder 
sig Kühner av direkt magnetdrift som 
ger högsta möjliga driftsäkerhet och 
en fullständigt underhållsfri motor och 
skakmekanism.  
Detta och flertalet andra unika egen-
skaper hos Kühners skakinkubatorer 
gör det möjligt för oss att erbjuda 5 års 
garanti. AB Ninolab har lång erfarenhet 
av försäljning och service av skakinkuba-
torer vilket gör Kühners produkter till en 
långvarig och säker investering. 

15% rabatt pa skakar fran 
Thermo Scientif ic och Kuhner..

Gäller alla vågar från
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Precisa är tillverkare av schweiziska precisionsinstrument för de mest krävande kraven. 
De erbjuder hög standard i forskning och investerar kontinuerligt i utvecklingen av 
ny teknik och design och har kundorienterade lösningar och komplett service, vilket 
resulterar i snabb support.  

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 & 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

Kontakta Ralf Moberg för mer information – rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt  
på dessa torkskåp*:

         

Nu erbjuder vi 5 till 10% rabatt  
på dessa bakteriologskåp*:

              

11 900:-
12 800:-

13 590:-

18 800:-

TS 9026                      

TS 9053                       

TS 9135   

B 9025                         

B 9051                          

B 9130  

12 600:-

21 250:-

*Pris efter rabatt visas

CEMs nya rotorer för uppslutning och extraktion: iPrep.
Det mest avancerade kärlet för uppslutning någonsin!

Uppslut svåra organiska material vid högre temperaturer och få klara  
uppslutna prover. Uppslutningar med upp till 2 gånger så mycket material  
per körning. Exakt temperaturmätning av vätskan inuti kärlet med iWave  
systemet i CEMs mikrovågsugn Mars 6 iWave.             

Kontakta Ralf Moberg för mer information,
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Nyhet från CEM – iPrep

15% rabatt pa skakar fran 
Thermo Scientif ic och Kuhner

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

Tydlig display och endast 46 cm bred
Högsta g-tal: 30,279xg
Lägsta ljudnivå: 52 dBA
Temperatur: -10°C till +40°C
15 rotorer att välja på, swing-out och vinkel
För-temperering med ett knapptryck

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

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Okyld

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temperatur:  -10°C till +40°C
Kyld

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Okyld 

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temperatur  -10°C till +40°C
Kyld

Gör det rätta valet 2018 – välj Sorvall!

Sorvall Legend  
Micro 17 (okyld)

Sorvall Legend 
Micro 21 (okyld)  

Sorvall Legend  
Micro 17 R (kyld)    

Sorvall Legend 
Micro 21R  (kyld)

  

KyldOkyld

Sorvall Legend Micro 17/17R och 21/21R
Okylda och kylda mikrolitercentrifuger. Inkl. rotor för 24x1,5/2,0 ml och biotätt lock - ClickSeal 

Sorvall ST 8R
Liten, tyst och kyld bordscentrifug. Inkl. rotor, bägare och 8 valfria adaptrar

Snabba och säkra bänkcentrifuger från Thermo Scientific.  
Stora, små, snabba, kylda och okylda – alla av högsta kvalitet!

Din centrifug är viktig för ditt arbete, väljer du en centrifug från Sorvall ger den dig snabbt och säkert  
de provsvar du behöver. Med Auto-Lock rotor exchange byter du enkelt rotor på ett ögonblick, och med 
ClickSeal Biocontainment Lids kan du utföra lockbyte med bara en hand. Lätta och slitstarka Fiberlite  
Carbon Fiber-rotorer gör arbetet ännu lättare.

13 200:-

33 600:-    

16 700:-

36 500:-

46 400:- 61 990:-

58 100:- 78 300:-

33 600:- 51 500:-
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61 990:-

78 300:-

Högpresterande rengöringsmedel från RBS

RBS A 156: Ett lågskummande flytande alkaliskt 
rengöringsmedel, fosfatfritt 

Speciellt utvecklad för automatisk rengöring av glas 
och laboratorieutrustning tillverkad av rostfritt stål, 
plast och porslin. I kombination med användning av 
det neutraliserande medlet RBS A 375, erhålles per-
fekt resultat och optimal renhet utan spår eller filmer.

RBS A 375: Neutraliserande medel, baserat på  
organiska syror 

Avlägsnande av kvarvarande spår av olösliga karbonater  
och oorganiska salter både på de rengjorda artiklar och  
de inre komponenterna hos maskinen.

Kampanjpris
380:- 

Kampanjpris
450:- 

Kampanjpris på lilla effektiva och flexibla Lab500 från

Kompakt liten diskmaskin, endast 60 cm bred, utan inbyggd varmluftstorkning. Torkning kan ske med  
värmeelement. Stativ finns som tillbehör för bättre ergonomi. Dörr i rostfritt stål, samt LCD-display. 
2 st. inbyggda doseringspumpar för flytande disk-/sköljmedel. Kan diska upp till +90°C (termisk desinfek-
tion). Diskning kan ske i två diskplan med injektorvagnar som ansluter i bakväggen för matning av vatten 
genom dysrör.  
Dimensioner (BxDxH): Utvändigt 600x630x850 mm, kammare 540x500x540 mm. 
Kammaren är tillverkad i syrafast rostfritt stål (AISI 316L) kch och utvändigt AISI 304.  
Maskinen är CE-märkt. 

Vi håller ditt lab skinande rent!

C721 C716

Kampanjpris
52 900:- 

Vi erbjuder ett komplett sortiment av högpresterande rengöringsmedel från RBS! 

Högkvalitativa produkter som uppfyller de särskilda behoven på laboratorier, vid analys, forskning och 
utveckling. RBS produkter är främst avsedda för vattenbaserade rengöringsprocesser av glas och labora-
torieutrustning: manuell rengöring, immersion, ultraljudsrengöring och automatiska tvättmaskiner.  
Vi ger dig fortsatta introduktionspriser!

I kampanjpriset ingår:

•    2 st. pumpar för automatisk dosering av skölj/diskmedel
•    3 anslutningar för vatten (kallt, varmt samt avjoniserat/destvatten)
•    1 st. övre diskvagn C721 med spolarm 
•    1 st. dysrörsvagn  C716 med 25 st. dysrör för placering i nedre  
     diskplanet

Passa pa att kopa rengoringsmedel!.. ..
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Nino Labinteriör AB utvecklar, designar och tillverkar produkter som luftduschar, säkerhetsbänkar,  
fasta och mobila burbytesstationer, kemslussar och isotopbänkar.   
Skräddarsydda renluftlösningar enligt kundernas önskemål, med installation och valideringsservice.

Nino Labinteriör erbjuder bland annat: 

Ninolaf® genomräckningsskåp

Olika typer av genomräckningsskåp att placeras i vägg för slussning mellan olika zoner.  
Finns tillgängliga i flera varianter och storlekar – med automatiserad sprayfunktion för desinficering  
med aerosol eller slussning med HEPA filtrerad recirkulerande luft alternativt passivt utförande.  
Interlock för fullständig säkerhet i zongräns.

Ninolaf® Air Shower

Förhindrar att oönskade partiklar sprids in till ren zon eller ut från kontaminerad zon genom 
duschning i HEPA-filtrerad luft. Det är en fristående enhet som recirkulerar luften genom 
för- och H14-huvudfilter utan att påverka rummets ventilation. Kan konfigureras för olika ty-
per av förfilter beroende på behov. Dörrar med interlock för fullständig säkerhet i zongräns. 
Kan även fås i tredörrarsutförande. 

Ninolaf® LAF-enheter

Ninolaf erbjuder ett komplett pro-
gram av kundspecifika LAF-enheter, 
exempelvis LAF-tak för kontrollerad 
renhet över t.ex. en fyllningsmaskin 
men även walk-in klass II-enheter 
med kontrollerad miljö som dess-
utom skyddar såväl operatör som 
omgivning.

Skräddarsydda renluftslösningar – Ninolaf®

•    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

Home of true innovators 

Kontakta oss så berättar vi mer om våra produkter och hur vi kan anpassa dem för just dina behov! 

Superior Lab Solutionslabinterior
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Home of true innovators 

ninoSAFE XLär en äkta Klass II säkerhetbänk,  
skillnaden är bara att den har mycket mer plats.  
Byggt enligt EN 12469-normen, som garanterar  
att alla säkerhetsparametrar efterföljs.

ninoSAFE XL har alltid 900 mm djup och 1000 mm  
höjd invändigt, och finns i storlekarna 1200, 1500  
och 1800 mm bredd. Alltså större än de flesta!

För den bästa ergonomin finns höj- och sänkbart  
stativ som tillval.

Touchscreendisplay för lättillgänglig åtkomst,  
samt enkel rengöring, gör vardagen på labbet  
enkel och säker för alla användare av ninoSAFE XL.

En världsnyhet i storlek XL från

Äntligen kan vi erbjuda dig en stor Klass II säkerhetsbänk som har plats för det mesta! 
Designad och producerad med stor stolthet av Nino Labinteriör.

Kontakta oss för mer information, och självklart  
ger vi dig ett riktigt bra pris!  
Nino Labinteriör når du på 0300-358 50 eller via  
mail på info@ninolabinterior.se 

Nyhet!

För 200/8 tums analyssiktar!

      

Kontakta Ralf Moberg för mer information, 
rmo@ninolab.se, 08-590 962 04

Ny siktskaksapparat från Retsch

•    Siktning med 3D effekt
•    Kalibrerbar för att garantera bästa resultat år  
     efter år och med olika laster
•    För siktar upp till 203 mm (8 tum)
•    Alla siktparametrar ställes in och avläses digitalt
•    Mikroprocessorstyrd
•    Lätt att använda och med ergonomisk design
•    2 års garanti (som alla Retsch apparater) 

Nyhet!

Superior Lab Solutionslabinterior
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Läsare och tvättare för mikrotiterplattor
Vi saluför och utför service på läsare och tvättare för mikrotiterplattor på den svenska marknaden  
från Thermo Scientific. Vi har gjort detta sedan 2004 och har en gedigen utbildning och erfarenhet  
på området. Här följer ett litet axplock av vårt produktprogram för läsare av mikrotiterplattor.

Luminiscens och fluorescensläsare med filter inklusive programvara 
 
Fluoroskan FL – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor. Våglängds- 
område Luminiscens 270-670nm. Fluorescens Excitation 320-700nm, Emission 360-800nm. 
 
1655200220 – Fluoroskan FL utan dispenser  
1655200221 – Fluoroskan FL med en dispenser  
1655200222 – Fluoroskan FL med två dispensorer 

Luminiscensläsare med filter inklusive programvara 
 
Luminoskan – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor.  
Våglängdsområde 270-670nm. 
 
1655300330 – Luminoskan utan dispenser  
1655300331 – Luminoskan med en dispenser  
1655300332 – Luminoskan med två dispensorer

Fluorescensläsare med filter inklusive programvara 
 
Fluoroskan – Med skakning och inkubering. För 6- till 384-håls plattor.  
Våglängdområde Excitation 320-700nm, Emission 360-800nm. 
 
1655200110 – Fluoroskan utan dispenser  
1655200111 – Fluoroskan med en dispenser  
1655200112 – Fluoroskan med två dispensorer

Absorbansläsare utan filter (Monokromator) inklusive programvara 
 
Multiskan Sky – Med skakning och inkubator för 96- och 384-håls plattor.  
Våglängdsområde 200-1000nm.  
 
16551119500 – Multiskan Sky utan Touch-Screen, styrs enbart från dator  
16551119600 – Multiskan Sky med Touch-Screen  
16551119700 – Multiskan Sky med Touch-Screen samt med kyvettport för en kyvett

Absorbansläsare med filter inklusive programvara 
 
Multiskan FC – Med skakning för 96-håls plattor inkl filter 405nm, 450nm och 620nm.  
Med plats för upp till 8 filter i ett filterhjul. Våglängdsområde 340-850nm. 
 
16551119000 – Multiskan FC  
16551119010 – Multiskan FC, IVD-modell   
16551119100 – Multiskan FC med inkubering och skakning för 96- och 384-håls plattor
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Vi fortsätter att erbjuda exceptionellt förmånliga priser på hela frystork- 
och indunstningsprogrammet från Labogene!

20% rabatt på alla frystorkar/indunstare och tillbehör!

CoolSafe frystorkserie består av ett stort 
urval modeller, från den minsta med 4 liters 
kondensorvolym upp till den största laborato-
riemodellen med en volym på mer än 60 liter. 
Iskapaciteten går från 2,5 kg per dygn upp till 
10 kg per dygn och kan uppnås med ett brett 
tillbehörssortiment.

Bland de många fördelarna:
•   Lägsta kondensortemperatur -110°C
•   Integrerad vakuumventil
•   Tryckreglering
•   Elektrisk avisningsfunktion
•   Många tillbehör

CoolSafe Touch 110-4 – säker, snabb och pålitlig, med en ”touch” av elegans!

Därför ska du välja den nya Cool Safe Touch:
Enkelt gränssnitt - Starta din Cool Safe Touch och följ anvisningarna på skärmen.
Lätt att programmera - Kontrollera avläsningstemperatur och peka på skärmen.
Bästa styrning via medföljande programvara och dator, gör det lätt att samla data.
Snabb överblick av processen - skärmen visar till exempel temperatur och tryck.
Ny touchkontroll - läs snabbt av t.ex. temperatur, tryck och tid.
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Roger Araskoug
070-556 21 24
rar@ninolab.se

20%  rabatt!

20%  rabatt!

Undvik att din autoklav kör torrt!
– Välj autoklaver från SHP! 

•    Minsta möjliga förbrukning av vatten och ström

•    Automatisk påfyllning av vatten

•    Välj modell med kylning, vakuum och övriga funktioner efter behov 

•    Flera storlekar från 55 till 195 liter – Du hittar alltid en modell som passar!

•    Kan monteras som golv-eller bordsmodell

•    Tysk kvalitet producerad med ”Low cost of ownership”
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Centra R 200 producerar ca 200 liter/h omvänt osmosvatten av kvalitet Typ III, och kan kompletteras  
med jonbytare för att få högre kvalitet som Typ II eller Typ I. Enheten har inbyggd tank på 350 liter och  
en cirkulationspump som är tryckstyrd. När vatten behövs från något av tappställena går pumpen upp  
i varv för att tillse att rätt mängd vatten finns tillgängligt.  
En UV-lampa och ett inmonterat bakteriefilter i loopen ger en låg bakterienivå i systemet.  
Enheten har ett inbyggt saneringsprogram för sanering av Centra och loop. Loopens längd kan vara  
upp till 250 meter.

Renvattensystem för laboratoriet
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Purelab Flex 2 
Ultrarent vatten Typ I från RO-vatten  
eller liknande. 
 
Typiska applikationer Typ I vatten: Elektro- 
kemi, elektrofores, GFAAS, HPLC, IC, ICPAES,  
ICPMS, molekylärbiologi, mammalieceller,  
plantceller och kvalitetsanalys 
Producerad vattenmängd: <10 liter/dag  
Tapphastighet: Upp till 2 liter/minut  
Producerad vattenkvalitet:  
•    Joner/Oorganer 18.2 MΩ-cm 
•    Organiska ämnen som TOC <5 ppb 
•    Bakterier </CPU/10 ml med installerat  
     PoU filter

Variabelt tappflöde - från droppvis upp till  
2 liter/minut
Visar vattenkvalitet och TOC i real-tid direkt  
vid tapp
Inställbar upptappning av volymer
Inbyggd 7 liters tank
Tappfilter och fotswitch finns som tillbehör
Vattenkvalitet som Flex 2

CENTRA R 200 – en kompakt vattenrenare för att förse hela laboratoriet med renvatten 
till tappkranar, diskmaskiner och ultra-renare från ett cirkulerande loopsystem. 

20% sommarrabatt! 20% sommarrabatt!

Purelab Flex 3
Ultrarent vatten 18.2 MΩ-cm direkt 
från kranvatten till ett förmånligt pris.  
Komplett enhet från Elga med RO-
membran, tank, avjonisering, UV- 
lampa och flexibel tapp-pistol.

Tekniska fakta:
Producerad vattenmängd ca 200 liter/h
Flöde i loop ca 35 liter/min
Producerad vattenkvalitet:
Joner upp till 18,2MΩ-cm (beroende på typ av jonbytare)
TOC <10ppb
Bakterier <5CFU/ml
Partiklar 0,2µm filtrering
Allt i ett – kompakt med minimalt platsbehov:
Höjd 1820 mm, bredd 730 mm och djup 890 mm
Ansluts till dricksvatten
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Nyhet från Asynt – DrySyn Octo

Vi är stolta över att kunna presentera nya DrySyn OCTO och OCTO+ 
från Asynt! Parallell syntes i liten skala på ett enkelt sätt! 

Kraftfull magnetomrörning och uppvärmning i kontrollerand atmosfär med reflux,  
perfekt anpassad för småskaliga arbeten med parallell syntes.  
OCTO passar perfekt när du jobbar med volymer upp till 6 ml. Den passar även  
perfekt för 8 parallella reaktioner, men du kan också använda upp till 3 DrySyn  
OCTO Reaction Stations med valfri DrySyn MULTI-bas, och därmed kunna köra  
upp till 24 st. parallella reaktioner på en standard magnetomrörare.

•    8 parallella positioner

•    Upp till 3 DrySyn OCTO enheter kan användas tillsammans på en magnetomrörare vilket  
     möjliggör att 24 st. parallella reaktioner kan utföras samtidigt på en liten yta

•    Tillåter användning av kostnadseffektiva reaction-rör

•    Rörens stora glasarea tillåter luften att kondensera och en skonsam reflux skapas 

•    Gastät förslutning bidrar till kontrollerad atmosfär 

•    Designad för att fungera med vilken omrörare som helst

•    Kraftfull magnetomrörning

•    Kompakt storlek

•    Provvolym upp till 6 ml per rör 

•    Alternativa anslutningspositioner för gas inlet-/outlet
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V3000ABC med kapacitet för 16 800 st. 2 ml kryorör
V3000EHABC förhöjd, med kapacitet 21 000 st. 2 ml kryorör
V5000ABC med kapacitet för 36 400 st. 2 ml kryorör
V5000EHABC förhöjd, med kapacitet 42 000 st. 2 ml kryorör

Vår populära Isothermalfrys för provförvaring –  
nu med karusellsystem för att enklare nå provracken.

Iskall förvaring i gasfasen

Isothermalfrysarna från CBS, där all förvaring av prover  
sker i gasfas ned till -190°C, har fått efterföljare!  

•    Karusellsystem för att enklare nå provracken från framsidan 

•    Unikt rotationssystem – enkelt att vrida fram aktuellt rack 

•    Fyrkantig lucka i toppen – minimerar exponering till rumstemp

Custom
BioGenic
Systems Fö
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ISO Certifiering
Nu har vi tagit ytterligare ett steg i miljö- och kvalitetsarbetet genom att vi nu 
är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015 och kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2015.  
Certifieringen innebär att arbetet med miljö och kvalitet nu sker enligt inter-
nationellt accepterade standarder. Tack vare detta kan vi utveckla vårt arbets-
sätt, mäta och analysera det vi gör och arbeta aktivt med förbättringar. Vi har 
nu de bästa förutsättningarna för ökad kvalitet i vårt arbete och en bra grund 
för hållbar utveckling.

Vi vill presentera de senaste tillskotten bland våra pro-
duktspecialister – Martina Laussen, Johnny Riise och 
Andreas Almlén. Här iförda sina fina nybörjar-hattar.

Martina är ett bekant ansikte för våra trogna kunder, 
då hon till vår stora glädje har valt att återvända till  
oss efter några år på annat håll. Hon utgår från vårt 
kontor i Kungsbacka och har västra och södra Sverige 
som arbetsfält.

Johnny har varit hos oss ett tag nu, så det är säkert 
flera av er som träffat på honom. Han utgår från vårt 
huvudkontor i Upplands Väsby.

I Upplands Väsby hittar ni även vår allra nyaste pro-
duktspecialist, Andreas. Vi är så glada att ha knutit 
honom till vårt team!

Vi välkomnar nya Ninolabbare


