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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.



Kontakt
Hajer Alm
hajer.alm@nordicbiolabs.se
070 379 35 80

Vi tackar Åke för tiden  
hos oss och hälsar Hajer 
välkommen

Åke Wall  
”Efter över 20 år hos Nordic Biolabs AB 
är det nu dags för mig att gå i pension. 
Tack till alla, kunder, leverantörer och 
kollegor i branschen för en fantastiskt 
trevlig och givande tid. Jag önskar er alla 
en skön sommar.”

Tiden flyger i väg och efter många år tillsammans har det 
blivit dags för Åke att gå i pension. Vi vill passa på att tacka 
för den insats han gjort på Nordic Biolabs och kommer att 
sakna en kär kollega. Vi önskar honom allt gott i livet som 
pensionär och vet att han kommer att vara fullt sysselsatt 
med barnbarn, aktiviteter och projekt. Njut av livet Åke!

Biologiska och kemiska steriliseringsindikatorer 
• Formalin-sterilisering
• Strål-sterilisering 
• CL02-sterilisering

• Ångsterilisering
• EO-sterilisering

• Värme-sterilisering
• VH2O2-sterilisering 

Samtidigt hälsar vi Åkes efterträdare 
Hajer Alm välkommen i arbetslaget. 
Hajer kommer närmast från VWR 
Avantor där hon bland annat arbetat som 
produktspecialist för produktområdena 
personligt skydd och säkerhet, renrum 
samt kemikalier. Här på Nordic Biolabs 
kommer Hajer att arbeta med våra 
produkter inom området renrum/industri-
ell mikrobiologi.



Våra leverantörer

Förbrukning

Isfri beredning och infrysning av prover 

Provtagningspinnar, mikrobiologisk transport 

Rör, provcontainers och förvaring

Racks, provinsamling och lagring 

Glasvaror för mikroskopi och laboratorium

Rör i 96 brunnars format för förvaring 

Robotspetsar, förbrukning för King Fisher

Pipettspetsar, lab filtrering och rening

Nitrilhandskar för personlisgt skydd
 
Kyvetter, certifierat referensmaterial

Steril cellodlingsplast

Molekylärbiologi / Reagens

Epigenetik

Activa Peptider, APIs, aminosyror
 
Antisera, media, bakteriedetektion

Kompetenta celler, enzymer, NGS-kit etc

Buffers och reagenser för DNA/RNA 

RNA för translation i celler

Cellodlingsmedier och serum

Biokemikalier,bioreagenser, antikroppar 

Instrument och IVD märkta DNA-kit 

Teknisk sprit och desinfektionsprodukter

Bibliotek, prepareade kit för RNA

Odlingsmedia och supplement 

Biokemikalier, lysing matrix

Reagens för DNA, RNA och Proteiner

Cellodlingsmedier för CHO, HEK, BHK och 
hybridomceller

Instrument / Kylar och frysar

Centrifuger

pektrofotometrar, plattläsare, platttvättar 

Mindre instrument för lab

Mindre centrifuger 

Nanofotometer och kyvettfotometrar

Kylar och frysar för lab
Plattläsare, cellavbildning, absorbans, 
fluorescens, luminescens
Homogenisering för alla vävnadstyper för att 
extrahera DNA, RNA och protein

Automatiserad cellräkning och analys

Kompakta ULT-frysar 
 
CO2 inkubatorer, säkerhetsskåp, ULT-frysar

”Multimode” läsare, extraktionssystem

Pipetter, vågar, centrifuger, 
vattensystem och luftprovtagar
Racks för alla frysmärken och modeller

Steril sprit i WFI 

Kundanpassade sterila ren-
rumsprodukter

Steriliseringsindikatorer biolo-
giska och kemiska

Torkdukar för renrum
 

Hygienkontroll av renrum 

Steriliseringsindikatorer  
Biologiska

Renrum

Desinfektion, rengöring



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

Vill du prova Pipettdoktorn? 
Låt oss serva och kalibrera era pipetter. 

Vi erbjuder;
• 10% rabatt på service/kalibrering av era enkanalspipetter
• Fri frakt vid inskick av minst 10 stycken pipetter
• Fri upphämtning av pipetter 

(gäller regionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Linköping, Örebro och Malmö/Lund)

Kontakta oss gärna för mer information - 08 630 85 05, pipett@nordicbiolabs.se
Eller besök vår hemsida - www.nordicbiolabs.se / Pipettdoktorn.

Vänligen uppge kampanjkoden P10% vid beställning.

Erbjudandet är giltigt för nya kalibreringskunder t o m augusti 2021 och kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden med Nordic Biolabs AB.


