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Roušky

Stříkačkové pumpy New Era
řady NE-1000

      

Peristaltické pumpy 
Shenchen 

15% sleva

AKČNÍ NABÍDKY
ČERVEN-ČERVENEC-SRPEN

Stříkačkové pumpy New Era se vyznačují 
vysokou přesností dávkování a robustní 
konstrukcí. Jsou plně programovatelné 
a jejich použití lze přizpůsobit konkrétní 
aplikaci. 

Pozor: Akce se nevztahuje na příslušen-
ství a pumpy nižší řady.

Sleva na pumpy řady M1, M3, M6, N1, N3, 
N6, V1, V3, V6 a F1, F3 a F6.

Peristaltické pumpy pro laboratorní 
a průmyslové využití s možností kombina-
ce s různými hlavami a příslušnými 
hadičkami dle požadovaného průtoku.

Brýle

110,- bez DPH
Kč

    - bezpečnostní ochranné brýle modré 
       barvy
    - CE dle EN166 a EN 170
    - ultra lehký anti-alergenní materiál
    - integrované boční čočky
    - nastavitelné v délce a sklonu
    - hmotnost: 34 g
    - čočka: čirá, speciálně upravená 
        proti poškrábání, 100% UV ochrana 
       (do 380 nm)

 

 650,- Kč

Rouška pro opakované použití. Vyrobená
z netkané textilie zpevněná mechanicky 
vpichováním a tepelným kalandrováním. 
Látka obsahuje stříbro.

bez DPH

kat.č. 9006001

                                    PROMO KÓD: SH15

10% sleva
                                  PROMO KÓD: NE1000

kat.č. RET12382566458 – 10 ks v balení

m: +420 604 931 771

za  1 ks 

Odběrové soupravy

Univerzální produkt pro odběr vzorků 
různých typů virů, chlamydií 
a ureaplasmat.
- návin odběrové tyčinky je vyroben ze 
syntetického hedvábí, nulová inhibice 
PCR
- tento produkt je vhodný pouze pro in 
vitro diagnostiku

kat.č. YVJ-TE klasická soupravakat.č. 9006001 kat.č. RET12382566458 – 10 ks v balení

kat.č. ERANE-1000-ES

OCHRANNÉ POMŮCKY

 2 990,-
bez DPH

kat.č. YVJ-TE klasická, YMJ-TE inaktivovaná

Kč

Ruční dávkovače Accumax 
pro široké spektrum chemikálií

od 3 978,- 

Plně autoklávovatelné dávkovače 
Accumax  ve dvou variantách:
– s recirkulačním ventilem, který zabraňu-
je úniku kapaliny z dávkovací trysky
– bez recirkulačního ventilu

Kč
bez DPH

za  50 ks 
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Spotřební materiál pro SPME
Agilent

Agilent Captiva EMR-lipid 

AKČNÍ NABÍDKY
ČERVEN-ČERVENEC-SRPEN

SPME  vlákna a šipky. Různé typy fází pro 
různé aplikace (PDMS, Polyakrylát, PEG, 
PDMS/DVB, CAR/PDMS, PDMS/DVB, 
CAR/PDMS, DVB/CAR/PDMS).  Manuální 
držák pro vlákna a šipky - kat.č. 5191-5877.

Sleva na SPE kolonky 1, 3 a 6 ml a 96ti 
pozicová plata, pro efektivní odstranění 
lipidů ze vzorku. 

25% sleva

                                   PROMO KÓD: EMR

25% sleva

Přejete si jednoduše vyčistit širokou škálu 
vzorků od interferujicí matrice?

Použijte před analýzou extrakční nebo 
disperzní QuEChERS kity od AT.

Agilent QuEChERS kity

25% sleva
                                   PROMO KÓD: ATQu

m: +420 604 931 771

                                   PROMO KÓD: ATSPME

Stříkačky Hamilton 

15% sleva
PROMO KÓD:  HAM15

Sleva na stříkačky určené pro GC a LC 
přístroje, manuální i autosamplerové.

Pozor: Akce se nevztahuje na stříkačky 
pro Microlab 600 

Agilent Captiva Filter vials

bez DPH
Kč

Vialky s membránovým filtrem pro filtraci 
málo objemových vzorků (max. 1.0 ml) 
před LC a GC analýzou. Různé typy 
membrán (PES, regenerovaná celulóza, 
PTFE, nylon), barevná víčka dle materiálu 
membrány. Porozita 0.2 a 0.45 µm.

5 688,-

vzorek zdarma!

                                    PROMO KÓD: 1571

za 100 ks  

7 584,- Kč, sleva 25%

Akce Try&Buy
Agilent

GC/LC kolony, spotřební materiál pro 
přípravu vzorků, vybrané produkty 
Crosslab a OneNote. 

Vyzkoušení produktů ZDARMA!

Lhůta 50 dnů na vyzkoušení bez platby 
předem. V případě nespokojenosti vrácení 
produktů zpět.

50 dnů na vyzkoušení
PROMO KÓD:  8642


