
Spotřební materiál
a laboratorní vybavení NABÍDKA

2022
září-říjen-listopad

      

NABÍDKA
září-říjen-listopad

 

m: +420 776 082 462

Inovativní zásobní láhev 
na rozpouštědla (Purging Bottle)

Spotřební materiál 
pro PFAS analýzy

25% sleva
                                    PROMO KÓD: PFAS25

                                   PROMO KÓD: 3za2

Kompletní řešení pro PFAS analýzy se 
zaměřením na produkty pro úpravu 
vzorku, HPLC kolony, nebo vialky a další 

spotřební materiál 
neobsahující PFAS 
kontaminanty.

Spektroskopický
spotřební materiál

25% sleva
                                    PROMO KÓD: SPEC25

kat.č. 2140-0813

kat.č. G3280-67040

Spotřební materiál pro AAS, UV, VIS, NIR, 
ICP-MS, ICP-OES, lampy pro HPLC detek-
tory včetně anorganických standardů.

Seznam produktů naleznete na
eshopu v záložce: Akce promo kody

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

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

3za2
33% sleva na produkty Agilent 
pro přípravu vzorků, LC a GC kolony 

nabídka platí do: 30. 11. 2022
PROMO KÓD: 3za2

Při koupi 3 a více položek z vybraných skupin produktů
(GC kolony, LC kolony, SPE kolonky, SPME vlákna, 
stříkačkové filtry...) získáte slevu 33% na každou položku. 

Nabídka pla� pro libovolnou kombinaci produktů. 
Nabídka nepla� na produkty vyrobené na zakázku.

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

NOVINKA: 
rozšířené portfolio preparativ-
ních kolon, které jsou nově 
k dispozici také ve formátu 
Poroshell kolon s velikostí 
částic 4.0 µm 

kat.č. 5043-1340

kat.č. 5043-1222

Bezkonkurenční ceny standardů!
Poptejte nás!
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                                   PROMO KÓD: AUS

10% sleva

NEW ERA pumpy

m: +420 776 082 462

Macherey-Nagel HPLC kolonyHamilton stříkačky

Stříkačkové pumpy New Era vyznačující se 
vysokou přesností dávkování, nyní v akční 
ceně pro dvě nejčastěji používané varianty – 
model pouze pro dávkování NE-300 
a model pro infuzi i dávkování NE-1000, 
který lze ovládat i přes PC.

Honeywell produkty HYDRANALCole-Parmer SPEX D2 lampy

Deuteriové lampy s dlouhou  životností, 
2 000 h. OEM ekvivalentní lampy do 
přístrojů 90% známých výrobců.

Více v našem letáku 

NE-300  za 12 000 Kč bez DPH  
NE-1000-ES za 24 000 Kč bez DPH

Akce 20% sleva na kolony i předkolony! 
Kolony Nuceloshell se skládají z pevného 
jádra o průměru 1.7 µm obklopeného 
0.5µm částicemi a celkovým průměrem 
2.7 µm. Na výběr jsou k dispozici fáze RP 
18, RP 18 plus, Bluebird RP 18, PH, BP, PFP 
a HILIC.
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Další informace načerpáte 
z našeho českého webináře 

Přehledný průvodce stříkačkami 
HAMILTON 

20% sleva
                                    PROMO KÓD: HA20 

model: NE-300

20% sleva
                                    PROMO KÓD: MN20 

Získejte třetí balení vybraných termode-
sorpčních sorbentových trubiček při 
nákupu 2 balení zdarma.

Platí pro následující skleněné/nerezové/
inertní: Tenax TA, Universal, Universal 
1000, Air toxics, Air toxics 1000, Bio-moni-
toring, Carbograph 5TD, Graphitised 
carbon, Graphitised carbon universal 
Hydrophobic, Material emissions/Soil gas, 
PAH,SVOC, PFAS.

                                    PROMO KÓD: MKS 

jen do 30. září!

Speciální ceny!Akce 3za2

jen do 31. října!

Speciální ceny!

Honeywell nabízí širokou škálu Karl-Fischer 
činidel pro volumetrické i coulometrické 
titrace, včetně standardů. Jejich základem 
je použití imidazolu namísto škodlivého 
pyridinu. 

Nahlédněte do letáku

Nejpřesnější injekční stříkačky na trhu 
vyrobené z materiálů špičkové kvality 
pro spolehlivé analýzy ve Vaší laboratoři.
20% sleva na stříkačky série 700, 800, 
900, 1000, 1700, 1800. 

https://www.labicom.cz/prodejni-akce/strikacky-hamilton
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=185
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/pumpy-new-era-ne-300-a-ne-1000-es
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/macherey-kolony-nuceloshell-20-z-cenikovych-cen
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=187
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2022/08/HYDRANAL-03.08.2022_upr.pdf
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/akcni-ceny-na-hydranale
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2022/08/Cole-parmer-lampy-D2_26.7.2022_small.pdf
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/sorpcni-trubicky-markes-international-akce-3za2

