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Agarplattor och medier från PMM för hygienkontroll
i renrum - lång hållbarhet i RT

I sortimentet finns trippelpackade, strålade och enkelpackade plattor, samtliga produceras i Klass A med
”click & safe”-funktion för att låsa locket. Plattorna packas i en termoförpackning som går att lyfta.

www.nordicbiolabs.se info@nordicbiolabs.se ordertel 08-630 85 10

Energisnål och säker förvaring
Labcolds kylskåp för kliniskt bruk är anpassade i design och
enligt de krav som ställs inom svensk sjukvård.
IntelliCold styrenhet registrerar automatiskt intern temperatur, dörröppning,
automatisk avfrosning och är utvecklad för att säkra energiekonomisk förbrukning.
Kylskåpen är designade för att tillmötesgå medicinska standarder och krav på enkel
rengöring. Dörrarna är högerhängda som standard, omhängning sker mot en kostnad
av 800 SEK.
•

Trådlös datainsamling på modeller från 150 liter och uppåt

•

Möjlighet för datainsamling 24/7 med SD-kort

•

Tydlig temperaturdisplay

•

Temperaturlarm vid för hög/låg temperatur

•

”Öppen dörr” alarm

•

Backup till larmen via batterier vid strömavbrott

•

Dörrlås med 2 nycklar

Kontakta oss gärna för mer information.

Modell: RLDG0110A och RLDF0110A

Modell: RLDG1010A och RLDF1010A

Placering

Placering

Kapacitet i liter
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Hyllor
Temperaturområde (°C)
Låstyp

Bord/väggmontering
36
538 x 450 x 510 mm
30 kg
2
+2 till +8
Nyckellås (2 nycklar ingår)

Fristående

Kapacitet i liter

340

Höjd x Bredd x Djup

1500 x 600 x 700 mm

Vikt

91 resp 79 kg

Justerbara hyllor

6

Temperaturområde (°C)
Låstyp

+2 till +8
Nyckellås (2 nycklar ingår)
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Modell: RLDG0210A och RLDF0210A

Modell: RLDG0510A och RLDF0510A

Placering

Placering

Kapacitet i liter
Höjd x Bredd x Djup
Vikt
Hyllor
Temperaturområde (°C)
Låstyp

Bord/väggmontering
66
735 x 450 x 510 mm
35 resp 34 kg
3
+2 till +8
Nyckellås (2 nycklar ingår)

Under bord/bänk

Kapacitet i liter

150

Höjd x Bredd x Djup

835 x 600 x 600 mm

Vikt

54 resp 51 kg

Hyllor

3

Temperaturområde (°C)
Låstyp

+2 till +8oC
Nyckellås (2 nycklar ingår)

Erbjudandena är giltiga t o m den 31 mars 2019 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs AB.
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Combitherm-2 värmer och
kyler samtidigt
Combitherm-2 CH 3-150 är utformad för simultan termal inkubering mellan –3°C
och +150°C. Två oberoende värme- och kylblock i samma hölje, kopplade till
samma elektroniska styrkort minskar den upptagna ytan på lab. Det vänstra,
kylande blocket styrs från vänstra sidan av kontrollpanelen. Det vämande högra
blocket styrs från den högra sidan. Båda blocken styrs individuellt med program
som kontrollerar bl.a. temperature och tid. Kylningen ner till –3°C sköts med Peltierteknologi, uppvärmningen till +150°C med PCB. Separeringen av kyla och värme
ger snabba processer och förlänger instrumentets livslängd.

B2-50

B10-16

B6-25

B23-1,5

Art nr

Beskrivning

BS-010418-AAA

Combitherm-2 CH 3-150

B18-12

B10-13

B5-29

Listpris SEK

Just nu! SEK

14 808

11 498

Tillval
BS-010418-AK

B2-50, 2 hål Ø 48mm djup 58mm

1 310

998

BS-010418-BK

B10-16, 10 hål Ø 16mm djup 56mm

1 310

998

BS-010418-CK

B6-25, 6 hål Ø 25mm djup 40mm

1 310

998

BS-010418-DK

B23-1.5, 23 hål 1,5mL djup 35mm

1 310

998

BS-010418-EK

B18-12, 18 hål Ø 12mm djup 58mm

1 310

998

BS-010418-LK

B10-13, 10 hål Ø 13mm djup 30mm

1 310

998

BS-010418-KK

B5-29, 5 hål Ø 29mm djup 40mm

1 310

998

Reagens och kemikalier från
världsledande Wako Chemicals
Wako - en världsledande tillverkare av reagenser inom klinisk
diagnostik och laboratoriekemikalier med ett omfattande
sortiment av högsta kvalitet. Deras produkter är resultatet av
över 75 års engagemang inom området In Vitro-diagnostik,
när noggranna och snabba resultat krävs.
I vårt omfattande sortiment finns bland annat följande reagenser och kit: NEFA,
CH50 (Total Complement Activity), HDL-C, LDL-C (direkt), Free Cholesterol.
Vi har även ett stort sortiment av antikroppar för forskning t ex;

•
•
•

L-012 - Biochemistry test
Anti Iba1 Rabbit – For Immunocytochemistry
TRX ELISA – Human thioredoxin (TRX) A sandwich ELISA with
two different antibodies

Wakos hemsida: www.wako-chemicals.de

Vi har handskar för laboratorier och
renrum från Shield Scientific
SHIELDskin™, En revolution inom handskteknologi”
•
•
•
•
•
•

Biokompatibel
Inga mätbara rester av acceleratorer eller silicon
Puderfri
Resistent mot mikroorganismer och virus
Ytbeständighet; 108 – 1010 Ω/sq. (ASTM D257-07)
Utökad testning av kemisk permeation

Tillverkad enligt; ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003
Kontakta oss så berättar vi mer!

Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?
Vi kalibrerar och servar alla märken och volymer.
Underhåll och kalibrering (service ingår i priset)
•
•
•

10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2).
I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
Service ingår i priset, exklusive reservdelar.

Kontakt
Åke Wall
ake.wall@nordicbiolabs.se
070 379 35 80

Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby,
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se

