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Macherey-Nagel

Vybrané vialky 
a příslušenství pro GC, 

Headspace a SPME

Skleněné krimpovací (N11, N20) 
a šroubovací (N9, N18) vialky,
inserty s/bez nožiček, víčka. 
Krimpovací a odkrimpovací kleště
(N11, N20).

promo code: MN2018
nabídka platí do: 30.11.2018 

%

 s
le

va 15
výhodná nabídka !

200 Kč
bez DPH za 100 ks

Agilent Technologies

Agilent CrossLab 18mm magnetická 
víčka do headspace vialek, 
PTFE/silikon, 100 kusů v balení. 
Kat.č. 8010-0139.

Headspace magnetická víčka

nabídka platí do vyprodání zásob!

za 903,60 Kč bez DPH

Agilent Technologies

Spotřební materiál 
pro plynovou chromatogra�i

Samoutahovací matice, stříkačky, 
těsnění, septa, linery, ferule a spojky.

promo code: GC2018
nabídka platí do: 30.11.2018

Při nákupu spotřebního 
materiálu pro plynovou 
chromatogra�i %

 s
le

va 25

   

J.G. Finneran

Nástřiková septa pro GC

Teplotní rozsah 250-400 °C
pro všeobecné použití,
„low bleed” septa od 100 až
po 450 nástřiků, rozměry:
9; 9,5; 11 a 17 mm.

promo code: FinnGC 
nabídka platí do: 30.11.2018

%

 s
le

va 20

Agilent Technologies

promo code: 3 za 2

Produkty pro přípravu 
vzorků (SPE, QuEChERS, 
filtrace)

LC kolony GC kolony

+ +

Při koupi 3 a více položek z vybraných skupin produktů získáte slevu 33% na 
každou položku. Nabídka platí pro libovolnou kombinaci produktů. Nabídka 
neplatí na produkty vyrobené na zakázku.

OBLÍBENÁ AKCE 3 ZA CENU 2 

nabídka platí do: 31.10.2018

%

 s
le

va 33

VÝPRODEJOVÁ  CENA

pouze do konce    

října

GC



Sampling SystemsHoneywell

Rozpouštědla 
pro GC

nabídka platí do: 30.11.2018 
promo code: GCSolv

Kompletní seznam produktů 
v akci naleznete na eshop.labicom.cz 
v kategorii Akce (promo kódy). 

nabídka platí do: 30.11.2018
promo code: HYDRO

Nádoby na teleskopické tyči 
(TeleScoop)
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Modely řady HG generátorů zajišťují
průtoky do 1.3 L vodíku za minutu 
o čistotě vyšší než 99.9999%.

Generátory vodíku

Sleva na plastové a nerezové nádoby
a naběráky, planktonní síťky
pro odběry vzorků vod a suspenzí.
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Hydro-bios

Vzorkovače  typu VanVeen, Lenz 
a Ekman-Birge. 

Sorpční trubičky a trapy

nabídka platí do: 30.9.2018
promo code: MARKES

%

 s
le

va 20

Bagry na sediment

%

 s
le

va 15
nabídka platí do: 30.11.2018
promo code: Sampling

Vybrané sorpční trubičky a trapy pro 
analýzu PAH, těkavých a semi-
těkavých látek. Více na:
https://www.labicom.cz/akce/prodejni

%

 s
le

va 10%

 s
le

va 20

nabídka platí do: 30.11.2018 
promo code: GENH2

LNI Swissgas
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Tedlar (PVF), vícevrstvé s hliníkovou 
fólií, te�onové (FEP), kynar (PVDF), 
EVOH, polyester. Standardní objemy 
0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 40 L.
11 typů ventilků.

Možnost výroby vaků na zakázku.
Pro výběr vhodného vaku pro Vaši 
aplikaci nás neváhejte kontaktovat.

NOVINKA!

Markes International
pouze do konce 
září

GC

%

 s
le

va 15


