
Spotřební materiál
a laboratorní vybavení NABÍDKA

2023
únor-březen

      

NABÍDKA
únor-březen

 

m: +420 776 082 462

Inovativní zásobní láhev 
na rozpouštědla (Purging Bottle)

Kolony s pevným jádrem 
Poroshell 

HPLC a UHPLC kolony s povrchově 
porézními částicemi a pevným jádrem. 
Téměř 20 unikátních fází a velikosti
částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm umožnuje 
široký výběr selektivity od tradiční HPLC 
až k UHPLC, včetně preparativních kolon.

InfinityLab Quick change 
inline filtry

30% sleva
                                    PROMO KÓD: Inline 

Proplachovací láhev (kat.č. 5043-1339) 
s více hrdly až pro 4 kanály HPLC 
systému, doplněná o sadu bezpečnost-
ních uzávěrů eliminuje riziko kontami-
nace čistých rozpouštědel na 
minimum.

30% sleva
                                    PROMO KÓD: Safe30

kat.č. 5043-1340

Produkty pro úpravu vzorku 

25% sleva
                                    PROMO KÓD: PVAT25

NOVINKA: 
SPE kolonky Carbon S 
k odstranění pigmentů 
a dalších nežádoucích 
reziduí z potravinářských 
vzorků při analýze 
pesticidů.

Rozmanitá nabídka produktů pro úpravu 
vzorku před analýzou (SPE kolonky, SPME 
vlákna, QuEChERS, filtrace), včetně 
manifoldů a dalšího příslušenství jako 
komplexní řešení i těch nejnáročnějších 
analýz pro vaši laboratoř.

25% sleva
                                    PROMO KÓD: SHELL25

NOVINKA 
Poroshell Aq-C18
Vylepšená separace polárních 
i nepolárních analytů na jedné koloně.
 

Spotřební materiál 
pro PFAS analýzy

25% sleva
                                    PROMO KÓD: PFAS25

Rozmanitá skupina produktů od 
úpravy vzorku, přes HPLC kolony 
a rozpouštědla až po vialky a HPLC 
materiál neobsahující PFAS kontami-
nanty.

Naše české webináře

eshop.labicom.cz
Horní lišta/webináře

Přehled HPST webinářů ze záznamu/
aktuálních na jednom místě! 

SEKCE: Konference (NPI, Laborexpo, atd.)
Analyzátory..., Příprava vzorků (spotřební 
materiál, drobné laboratorní vybavení)
Kapalinová chromatografie a další.

NOVINKA 
SPE kolonky PFAS WAX 
se sorbentem speciálně 
vyvinutým pro PFAS 
analýzy 

Chraňte svoji kolonu před nežádoucími 
nečistotami pocházejícími z různých 
částí systému (vzorky, znečištěné mobil-
ní fáze) a používejte Agilent InfinityLab 
Quick Change inline filtr, který vychytává 
drobné nečistoty před vstupem do 
kolony.

https://eshop.labicom.cz/webinare
https://eshop.labicom.cz/webinare
https://www.agilent.com/cs/library/flyers/public/flyer-poroshell-aq-c18%20column-5994-5547en-agilent.pdf
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/kolony-s-pevnym-jadrem-poroshell
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/akce-na-infinitylab-quick-change-inline-filtry
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/inovativni-zasobni-lahev-na-rozpoustedla-purging-bottle
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/produkty-pro-upravu-vzorku-agilent
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/spotrebni-material-pro-pfas-analyzy-agilent
https://www.agilent.com/cs/library/brochures/brochure-bond-elut-pfas-wax-spe-cartridge-5994-4996en-agilent.pdf
https://www.agilent.com/cs/library/applications/an-carbon-s-5994-4770en-agilent.pdf
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Nástavce k peristalitickým pumpám Shenchen

NOVINKY

                                   PROMO KÓD: AUS

10% sleva

Vícepozicové míchačky

m: +420 776 082 462

Víceplatformová kývačka 
QuadRocker

Velkokapacitní míchačky 

Vícepozicové míchačky Benchmark 
umožňují současné míchání a zahřívání 
až pro 10 x 1L vzorků. Horní deska je 
z odolného a chemicky rezistentního 
bílého keramického povlaku, který  dispo-
nuje rovnoměrnou regulací teploty až do 
120 °C. 

Víceplatformová kývačka QuadRocker 
BR5404-E společnosti Benchmark 
disponuje jedinečným stupňovitým 
systémem uchycení až čtyřech platforem 
s celkovou pracovní plochou až 4 800 cm2. 
Umožňuje nastavení rychlosti 5 – 80 rpm, 
naklonění 6 – 22°.
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10% sleva 10% sleva
                                    PROMO KÓD: BM12

kat. č. IPS7101-50-E

Instrumentace pro míchání velkých 
objemů s velmi odolnou, chemicky 
rezistentní bílou keramickou deskou, 
vhodná i pro viskózní kapaliny.
Model HSC-50L (kat.č. IPS7101-50-E) pro 
míchání objemu až 50 L s nastavením 
rychlosti od 50 do 1500 otáček za minutu 
a model HSC-150L (kat. č. IPS7101-150-E) 
pro míchání objemu až 150 L s nastave-
ním rychlosti od 50 do 1200 otáček za 
minutu. 

                                    PROMO KÓD: BM10 

10% sleva
                                    PROMO KÓD: BM11 

kat. č. IPS7000-10-E kat. č. BR5404-E 

Nová generace snadno montovatelných a obsluhovatelných nástavců (hlav) k peristaltickým 
pumpám Shenchen – EasyPump a AMC.

Nový design, který je ještě praktičtější! Horní blok se velmi lehce zvedne, což umožňuje 
snadnou instalaci hadic různých průměrů a materiálů a fixaci vnitřní svorkou pomocí 
asistenční boční páky. Tyto nástavce se vyznačují nízkou pulzací a vysokou přesností dávková-
ní. K dispozici jsou i nástavce umožňující použití dvou kanálů současně. Modely III, IV  a VI mají 
možnost nastavení tlaku.

EasyPump AMC

Chemikálie ARMAR

ARMAR Isotopes, nyní součást firmy HPC, 
je výrobcem a distributorem deuterova-
ných rozpouštědel, činidel pro NMR 
spektroskopii a NMR kyvet.

V nabídce jsou látky s isotopickou čistotou 
98–99.98 %D v různých baleních.

https://www.labicom.cz/prodejni-akce/velkokapacitni-michacky-benchmark
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/vicepozicove-michacky-benchmark
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/viceplatformova-kyvacka-quadrocker
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/24318
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/chemikalie-armar
https://eshop.labicom.cz/hledani?s=ips7000&_submit=Odeslat&do=searchForm-submit
https://eshop.labicom.cz/hledani?s=ips71&_submit=Odeslat&do=searchForm-submit
https://eshop.labicom.cz/270842-quadrockertm-with-four-non-slip-rubber-mat-platforms-230v-with-eu-plug

