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Stříkačky HAMILTON
Využijte žádost o grant!

QuEChERS
od Macherey-Nagel
Speciální ceny na vybrané produkty
QuEChERS

Společnost Hamilton vyhlásila grantovou výzvu na podporu vzdělávacích a vědeckých institucí. Granty jsou pravidelně udíleny
takovým vzdělávacím zařízením a výzkumných laboratořím, které
stříkačky Hamilton běžně používají nebo je používat chtějí, a to na
základě předložené aplikace.
Výherce obdrží stříkačky a jehly Hamilton v hodnotě 1 000 USD.
Žádosti lze podat kdykoliv elektronicky pomocí následujícího
odkazu (klik)
JEN DO 30. 9. 2022

Přihlášky jsou přijímány každý
poslední pátek v měsíci!

Speciální ceny!

Nabídka společnosti Behr

Chemikálie ARMAR

Společnost behr Labor-Technik GmbH
nabízí komplexní řešení v podobě:

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

• destilačních aparatur pro stanovení
dusíku dle Kjehdala
• extrakčních aparatur dle Soxhleta,
Randalla a Twisselmana
• systémů pro stanovení chemické spotřeby kyslíku a dalších
Brožurka Kjehdal
Brožurka pro CHSK

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

Hledáte náhradní díly
do Vašeho HPLC či MS?

Nabízíme kvalitní příslušenství
firmy Sciencix. Pro cenovou
nabídku nás neváhejte oslovit.
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PROMO KÓD: 8642

50 dnů na vyzkoušení
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HPST webináře
Všechny webináře v českém jazyce, aktuálně připravované i záznamy již
proběhlých, naleznete na naší platformě https://eshop.labicom.cz/webinare

Záznamy webinářů jsou rozděleny do kategorií dle zaměření
Konference (NPI, Laborexpo, atd.)
Analyzátory a všeobecné laboratorní vybavení
Příprava vzorků (spotřební materiál, drobné laboratorní vybavení a instrumentace)
Kapalinová chromatografie a kapilární elektroforéza
Plynová chromatografie
Atomová a molekulová spektroskopie
Molekulární a buněčná biologie, mikroskopie
Laboratorní nábytek Waldner

PROMO KÓD: GC721

25% sleva

Vyzkoušejte bez rizika
Try & Buy

Anorganické standardy
Ultra Scientific

Spotřební materiál
pro PFAS analýzy

Kompletní sortiment GC a LC kolon,
spotřebního materiálu pro úpravu vzorků
a vybrané produkty Crosslab a OneNote.

Hledáte standard pro Vaši prvkovou
analýzu?

Rozmanitá skupina produktů od
úpravy vzorku, přes HPLC kolony
a rozpouštědla až po vialky a HPLC
materiál neobsahující PFC kontaminanty.
leták zde (klik)

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

Podívejte se na stránky:
www.agilent.com/chem/standards

PROMO KÓD: 1754

TRY &BUY

m: +420 776 082 462

PROMO KÓD: USSTD

25% sleva

PROMO KÓD: PFAS25

25% sleva

