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ninoSAFE –
SAFE no matter what

Hurtig og sikker centrifugering

Heidolph-kampagne

Læs mere om vores egne produkter på side 4-5
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Side 16-17



2

Lauda,   fra Tyskland, kan tilbyde et komplet sortiment af vandbade af høj kvalitet,  
og cirkulerende bade i temperaturområdet -100°C til +320°C. Sortimentet er stort  
og opfylder de fleste behov og anvendelser. Lauda tilbyder følgende:

AQUALINE Universal vandbad til laboratoriet  i tempera- 
turområdet +25°C til +95°C, med badvolumen fra 1 til 25 liter.

ALPHA Varme- og køletermostater til økonomisk termo- 
statering ved temperaturer fra -25°C til +100°C. LED-display.

ECO Varme- og køletermostater til økonomisk termostat- 
ering i laboratoriet ved temperaturer fra -50°C till +200°C.  
Brugervenlig og udrustet med kraftfuld cirkulationspumpe.  
LCD eller TFT-display.

PRO Bad- og cirkulationstermostater til professionelle  
temperaturkontrol fra -100°C till +250°C.  
Fleksibel anvendelse og utrolig høj præcision.

PROLINE CRYOMATS Køletermostater til professionel an- 
vendelse indenfor proces industri og materialetest fra -90°C  
til +200°C. Høj kølekapacitet, kompakt størrelse, store bad op  
til 40 liter.

INTEGRAL T, INTEGRAL XT Processtermostater til profess- 
ionel ekstern termostatering over et stort temperaturområde  
fra -90°C til +320°C. Ekstremt fleksibel og hurtig ændring af  
temperaturen.

Altid rette temperatur med Lauda

CRYOHEATER SELECTA Procestermostat til kraftfuld 
professionel temperaturkontrol fra -90°C til +200°C.  
Høj effektivitet, kompakt design og intuitiv anvendelse.

MICROCOOL Cirkulationskølere til en pålidelig kontinu-
erlig drift i laboratoriet og i forskning fra -10°C til +40°C.  
Kompakt design og enkel at anvende i laboratoriet.

VARIOCOOL Cirkulationskølere til forskellige anven-
delsesområder på laboratoriet, pilotplants og produktion 
til temperaturer fra -20°C til +40°C (option op til +80°C). 
Mange funktioner, kompakt design og bruger venlig.

ULTRACOOL Process cirkulationskølere til industriappli-
kationer med kølekapacitet op til 265 kW fra -5°C til +25°C.  
Høj kølekapacitet, kompakt design.

Kontakt Anders for 
rad og vejledning!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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Overlegen beskyttelse af alt det du skal passe på. Asecos har et kæmpe sortiment  
af brandskabe som lever op til de allermest krævende internationale standarder. 
Med garanti på helt op til 10 år så ved du at Asecos holder hvad de lover.

Du har da også brug for den 
bedste sikkerhed?  

Så vælg produkterne fra Asecos.  
Spørg os om priser og udvalg!

Overlegen holdbarhed = Brandskabe fra Asecos

Ved du hvor lang din flugtvej er ved brand? Med Type 90 serien får 
du dokumenteret 90 minutters holdbar ved brand. Arbejder du med 
brandfarlige væsker så er Type 90 skabene det korrekte opbevarings-
sted. GS & CE samt EN 14727 sikrer at Type 90 brandskabet opfylder 
kravene til ethvert moderne laboratorium.

Kontakt Anders for 
rad og vejledning!

Undgå at din autoklave kører tør for vand!

Spar 17%! Vælg SHP autoklaver! 

Mindst muligt forbrug af strøm & vand
Automatisk påfyldning af vand
Vælg model med køling, vacuum og øvrige funktioner efter behov 
Flere størrelser fra 55 til 195 liter – Du finder altid en model som passer 
Kan monteres som gulv- eller bordmodel
Tysk kvalitet produceret med ”Low cost of ownership”
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Mod os pa stand H6170
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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Vores eget datterselskab – Nino Labinteriør AB i Gøteborg – designer, udvikler og produ-
cerer selv en række nye produkter som f.eks. Airshowers, Sikkerhedsbænke klasse II i str. XL, 
Burbyttestationer, Sluser og Isotop arbejdsstationer.

Ninolaf Gennemrækningsskabe & sluser 
Forskellige typer af gennemrækningsskabe og sluser – til indbygning i væggen, 
imellem forskellige zoner. Flere varianter og modeller – også med automatisk spray-
funktion, til desinfektion med aerosoler. Fås også med indbygget HEPA filter og 
recirkulerende luft. Interlock for optimal sikkerhed i zonegrænsen. 

Ninolaf® Air Shower 
Med en Ninolaf Airshower, forhindres at uønskede partikler spredes ind i en 
ren zone eller ud fra et kontamineret område. Dette sikres med et ”bad” i ren 
HEPA-filteret luft. Fritstående eller indbygget Airshower, som via egne blæ-
sere og filtre sikrer at anden ventilation ikke påvirkes. Mange typer filtre kan 
vælges til aktuelt behov og dørene er naturligvis med interlock funktion, 
som giver fuldstændig sikkerhed – kan leveres med 3 døre om ønske.

Ninolaf® LAF-enheder 
Ninolaf tilbyder LAF-tage og kun-
dedesignede LAF-units, til kon-
trolleret renhed over produkter, 
pakkelinjer eller fyldemaskiner.  
Hvad med en walk-in klasse II 
enhed, som både yder optimal 
operatør- og produktbeskyttelse, 
samtidig med at sikre omgivelser-
ne imod uønskede partikler.

Vi skræddersyr din løsning til ren luft

Nino Labinteriør tilbyder blandt andet:

Superior Lab Solutionslabinterior

LAF-tage med laminar steril luft til produktbeskyttelse
LAF-stationer med både produkt- og operatørbeskyttelse (burbytte eller vejeopgaver)
Disse findes med tilvalg af anæstesifunktioner og/eller dispensere, til bure på begge  
sider af det hæve-sænkbare, ventilerede arbejdsbord
Gennemræknings-skabe med og uden kemisk dekontaminering
Burbytte stationer
Airshowers med 2 eller 3 døre og justerbare dyser – Spar på vandet!
Kundetilpassede sterilbænke i special mål
Kundetilpassende klasse II & III bænke – special størrelser f.eks. XL og/eller modificeret  
med ekstra lydisolering, specielle blæsere eller unikke total størrelser på bænken
Speciel integration af mikroskoper, i alle typer sikkerhedsbænke
Isotop-sikkerheds bænke klasse II, med mange mulighed for blyinddækninger og  
special design af arbejdsbordet
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ninoSAFE XL er en ægte klasse II sikkerheds-
bænk, bare med meget mere plads – Bygget 
iht. EN 12469 normen, der garanterer alle sik-
kerhedsparametre overholdes. 
 
ninoSAFE XL har altid 900 mm dybde og 1000 
mm højde som indvendige mål og vælges i 
versionerne 1200, 1500 & 1800 mm i bredden –  
Den er bare STØRRE end de fleste.   
 
Ergonomien er på plads, med det elektriske 
hæve-sænkestativ som tilvælges efter behov. 
 
Touchscreen displays til let og intuitiv be-
tjening, samt enkel rengøring gør hverdagen 
let og sikker for alle brugere af ninoSAFE XL.

Endelig en stor klasse II sikkerhedsbænk, her er der plads til det meste!   
Designet og produceret i Sverige af Nino Labinteriør.

Superior Lab Solutionslabinterior

En VERDENSNYHED i størrelse XL 

Ny kolonitæller fra Bioavlee – Quantica 500
Automatisk kolonitæller til mikrobiologiske 
kvantitative analyser 

Ergonomisk design
Brugervenligt software
Automatisk optimering af billeder af software
Automatisk justering af areal og sensitivitet
Automatisk separering af adskilte kolonier ens i størrelse og farve 
Manual udvælgelse og fjernelse af kolonier
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Kontakt  os for et godt til bud  
og mere information!

NYHED!

NYHED!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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Eksperterne i ultralydsbade til dit laboratorie
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Elma er et tysk selskab grundlagt i 1948 og har produceret ultralydsbade 
siden 1965. Ultralydsmetoden er effektiv og blid, og kan nå ind i de mindste 
huller og kroge, derfor er den velegnet til rengøring af laboratorieudstyr.

Stort produktsortiment med masser af tilbehør
Fås i størrelser fra 0,8 l til 90 l med og uden varme
ALTID bedste priser – Spørg os om den størrelse du ønsker dig!
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Fremtidens cryoopbevaring er her! 
Prøv en CBS – den helt rigtige miljøvenlige og absolut sikre 
måde at opbevare dit værdifulde materiale på. Med en CBS 
fryser ved -198°C er der ingen kontakt til flydende LN2, og 
dermed ingen risiko for brugerne når prøverne skal håndte-
res.
 

Sporg Ebba om et godt til bud!

LN2 i dampfase eliminerer al krydskonterminering
Perfekt temperatur stabilitet
Flere modeller – Fleksibel og med stor kapacitet
Minimalt strømforbrug, ingen varmeafgivelse og 
tæt på lydløs
En langtidsholdbar investering som kræver mini-
mal service
Bevist det bedste valg til al langtidsopbevaring
Pharmaindustrien har opdaget CBS  – Har du?











TIPS!

Har I ikke brug for den lidt større V1500 løsning, så har 
vi også de helt traditionelle LN2 tanke. Vi har både den 
lidt dyrere model med display som vist her, samt de helt 
simple basis modeller.

Custom
BioGenic
Systems
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Autoklaver fra HMC
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Bordmodeller fra 16-40 liter
Gulvmodeller fra 50-110 liter
Stort udvalg af programmer
Stort udvalg af options afhængig af behov






Eksperterne i ultralydsbade til dit laboratorie

Vægt tilbud fra Precisa

Ring og få et godt tilbud

Precisa er præcisionsintrumentet til de mest krævende applikationer

 Precisa vægtene er udviklet som præcisions instrumenter til de mest krævende opgaver
Precisa overholder høj standard og investerer kontinuerligt i udvikling af ny teknologi og design
Precisa har kundorienterede løsninger indenfor vægte
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Precisa tilbyder vægte med høje standarder, inden for forskning og investerer løbende i udviklingen 
af ny teknologi og design og har kundorienterede løsninger og komplet service, hvilket resulterer i 
hurtig support.

Mød os på stand H6170

Ring for et godt til bud
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Forma -80°C frysere serie FDE

Model Series Energy Com-
sumption* 

(kW-hr/day)

Peak Variation 
from -80°C 

Setpoint (°C)**

60 Secon Door 
Opening Recovery 

Time (minutes)

Warm-Up Time 
(-80°C to -50°C)

(minutes)***

Noise 
Level 
(dBA)

FDE30086 11.2 +5.9/-3.7 14 248 52

FDE40086 12.3 +5.7/-2.9 17 257 51

FDE50086 12.7 +4.2/-2.9 21 260 50

FDE60086 14.2 +3.4/-2.9 24 297 50
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Når stort skal være STØRRE så vælges CARON

Kontakt os for yderligere information

4 indvendige døre
2 gennemføringer
Udgang til ekstern alarm
Naturlige kølemidler
5 års garanti







Leveres standard med: Fås i 4 størrelser:

422 liter med plads til 300 stk. 5cm æsker
549 liter med plads til 400 stk. 5cm æsker
682 liter med plads til 500 stk. 5cm æsker
816 liter med plads til 600 stk. 5cm æsker






•    Varmeskabe    
•    Klimaskabe     
•    Insektskabe    

Derudover findes der til de enkelte skabe  
et meget stort tilbehørs sortiment.
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

•    Køleinkubatorer
•    Fotostabilitetsskabe
•    CO2 inkubatore
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Transportabel -86°C fryser
  
Stirling Ultracold ULT-25NE
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Brudismaskiner

Kan producere 85 kg brud is 
på 24 timer  
Magasin kapacitet på 26 kg 
Dimensioner: 64x60x90 cm 
(bxdxh) 
Kræver forbehandlet vand 
eller forfilter kit









Ice Queen 135C
Kan producere 135 kg brud 
is på 24 timer 
Magasin kapacitet på 40 kg
Dimensioner: 
Bredde 51,5 cm
Dybde 55,0 cm
Højde 1,355 cm
Kræver forbehandlet vand 
eller forfilter kit






Vil du forkæle dine celler og dyrke dem  
som i den menneskelige krop?

Sparer på dine gasser
Hurtigt og let opgraderet
Atmosfæren hurtigt genoprettet efter døråbning
Minimerer forstyrrelsen af den optimale atmosfære
Mobile enheder, som kan transporteres til Laf bænk  
eller handskeboks, hvor man hurtigt håndterer cellerne  
og returnerer dem til CO2 inkubatoren







Så tag og sæt dette Hypoxia kammer 
ind i din CO2 inkubator!

Hurtig kold til transport af kostbare  
celler fra A til B 
Tilsluttes i cigaret stik 
-86°C til -20°C  
Plads til 18 fryseæsker 2” 
Kan aflåses
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

•    Køleinkubatorer
•    Fotostabilitetsskabe
•    CO2 inkubatore
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Kontakt os for yderligere information

Med Forma Steri-Cycle i160 og i250 får du:
 

Forma CO2 inkubatoren der har det hele  

Forma Steri-Cycle i250

Er dine celler rystet på plads?
Labwit har et stort program af rystere – analog,  
digital, inkubering, CO2, UV, køl samt bord- eller  
gulvmodeller. 

Rysteinkubator med CO2 og fugt

Steri-Cycle sterilations cyklus ved 180°C 
Kontinuerlig HEPA filtrering af luft i kammer  
Luftstrømme cirkuleres via HEPA filter og opvarmet vandbakke  
så optimal CO2, temperatur og fugt sikres 
Mulighed for at logge data via USB 
Fås i 2 størrelser, 165 liter og 255 liter 
Vælg TC eller IR sensor 
Tilvalg fx kobber interiør, O2, stativ/ roller dolly mv










Kan stakkes op til 3 enheder for maksimal kapacitet 
Rysteinterval 30-300 rpm 
Temperatur i intevallet +4°C til +60°C 
Extra kammerkapacitet på 257 L 
Kammer til flasker op til 5 L 
Kontamineringskontrol: UV-lys og nem rengøring 
Adganskode og fingeraftryk (option) 
Direkte befugtningssytem (option) 
Avanceret CO2-styrning med infrarød (IR) sensor (ekstraudstyr) 
Fotosyntetiske LED-belysninger (ekstaudstyr)
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Kontakt os for råd og vejledning, så hjæl-
per vi dig med at vælge den rette ryster til 
dit laboratorie.
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Kan du sætte hak ved et eller flere af disse punkter?
Hvis JA så er Gram BioLine køle- og fryseskabene det helt rigtige valg til dit laboratorium!

Køleskab, køle-fryseskab, -25°C, -35°C, - 40°C, -60°C, eller -86°C frysere leveres af Gram BioLine.  
Stort udvalg af skuffer, kurve og hylder. Produceret i Vojens i bedste danske kvalitet.

Kontakt os for yderligere information

Små og støjsvage -80°C frysere

B 35 
Lille -80°C skabsfryser  
til placering på bord.
35 liter.
58x77x54 cm (bxdxh) 

TT 80-55
-80°C kummefryser.
55 liter.
76x71x88 cm (bxdxh)

TUS 80-100  
-80°C skabsfryser til  
placering på bord eller  
under bordet. 100 liter.
95x73x75 cm (bxdxh)

KBT minifryser 
-50°C fryser, 8 liter: 
36x49x57 cm
-40°C fryser, 16 liter: 
52x52x58 cm
(bxdxh)

Fryka er eksperter i køl og frys. Firmaet blev grundlagt i 1967 i Esslingen, Tyskland, og er nu et af landets 
mest eftertragtede firmaer inden for køl og frys. Ud over standart sortimentet laver Fryka også specielle 
kundetilpassede løsninger. 

Har du behov for en lille fryser til opbevaring af dine prøver og har du ikke så meget plads?  
Så prøv Fryka!

TS 80-100
Klassisk -80°C skabs- 
fryser til placering  
på gulv. 100 liter.
68x73x116 cm (bxdxh)

Forma CO2 inkubatoren der har det hele  

Er kravet i temperatur området fra +20°C til -86°C?
Ønske om et skab i størrelsen fra 125 liter til 1400 liter?
Glasdør/rustfri eller hvid dør?
Skal døren selv lukke?
Skal der lås på døren?
Skal døren åbnes med en fodpedal?
Skal skabet leveres med låsbare hjul, faste ben, 
eller monteret på en sokkel?
Skal der gives alarm ved for høj/lav temperatur?
Vil du selv sætte alarmgrænserne for skabet?
Skal display være med tastatur lås?
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Tenak – Racks til alle modeller frysere og køleskabe

Til skabsfrysere :  
Sidebetjent eller med frontbetjente skuffer. 
Til æskehøjde 32, 40, 50, 75, 85, 100 og 130 mm,  
eller til mikrotiter plader.

Er dine prøver ikke i en fryseæske  
så kan single eller double trays benyttes.

Til kummefrysere :  
Tårne i mange højder – med spring lock/fjeder, 
låsepind eller ingenting. 
Til æske højde 32, 40, 50, 75, 85, 100 eller 130 mm 
eller til mikrotiter plader. 
Med ”clip on label holder” bevares overblikket i 
kummefryseren let.

Opbvevaring til andre hojder
og drojter – kontakt os! 
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

2Mag Magnetomrøring – til næsten alt

Minimums ordre 10 units.

100% vedligeholdelsesfri – Ren magnetisme/induktion
30% mere power end andre systemer
Super-fladt design, sparer plads og kan integreres med f.eks. en robot
Konstrueret til at blive brugt – kan køre non-stop
Kan nedsænkes i vand og udsættes for temperatur op til +200°C
Synkron hastighed i alle positioner
”EasyLift” design til lettere håndtering
3 års garanti
Mere end 40 års erfaring med omrøring og induktion













Lager-/demosalg! Alt skal vaek! Ring og sporg 
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Nyhed – Barnstead ultrarent vand

Thermo Scientific har producereret laboratorie vandanlæg til forskning og industri 
i mere end 130 år. Thermo Scientific Barnstead udmærker sig ved at producere inno-
vative, fleksible og intuitive løsninger. 
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Nyhed – Barnstead Smart2Pure Pro UV/UF

Kan bruges til Type 1 eller Type 2 vand
>20% lavere drift omkostninger, maximal levetid på patroner og minimal brug 
for service
Recirkulering af vand gennem et High Purity Cartridge for højere renhed
Level detektor i tank justerbar, antal liter opbevaret i tank angives i display
UV indikator holder op til 2 år
2 vand outlets, taphane i front og et trykstyret i siden
Aquastop, lukker for både vandforsyning og vandanlæg










NYHED!
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Til begge Multiscan læsere medfølger der ScanIT 
research software uden beregning. Desuden kan 
Multiscan SKY fås med en touch skærm så ekstern 
computer styring ikke er nødvendig. 

Multiscan FC priser fra 43.480,-kr
Multiscan SKY priser fra 85.350,-kr

Multiscan FC fra Thermo Scientific er en microplade læser 
udstyret med 8 filtre for det bedste og mest præcise resultat.  
Der er plads til 8 forskellige filtre i filterhjulet og der er mange 
filtre at vælge imellem. 

Multiscan SKY er også 
en microplade læser men 
udstyret med monochro-
metre i stedet for filtre. 
Dette betyder at alle bøl-
gelængder er tilgængelige  
i udstyret. 

Kampagne! 15% rabat!

Multiscan fra Thermo Scientific –
Microplade læser med absorbans
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Hurtig og sikker centrifugering

Thermo Scientific Sorvall X4R Pro med TX-1000  
Cell Culture Package

Thermo Scientific Sorvall ST4R Plus med TX-1000  
Clinical Package
Trykknapfunktion og høj kontrast LCD interface med op til 
6 separate programmer, enkel betjening for rutinemæssig 
applikationer. Med kapacitet op til 4 liter gives plads til 196 
standard 5/7 blod tube eller 148 standard 10 ml blod tube.
AutoLock for hurtig rotorskift og 12 tilgængelige rotorer.

Indimellem snurrer hjulene hurtigt, men de snurrer endnu hurtigere og sikkert  
med den nye centrifuge fra Sorvall eksempelvis med:

Pro-seriens touchsscreen interface for enklere og hurtigere 
programering, samt adgang til og mulighed for at spore alle 
kørsler, rotorlevetid og centrifugetilstand.
Med kapacitet op til 4 liter gives plads til 40x50ml koniske rør 
eller 96x15 ml koniske rør. 
AutoLock for hurtig rotorskift og 17 tilgængelige rotorer.

NYHED!

NYHED!

Introduktionsrabat 15%
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Kvalitetsprodukter fra Termaks

Termaks B – Biologiske inkubatorer 
TS – Tørreskabe

Temperatur op til 100/250°C
Fås i 4 størrelser fra 25 til 430 liter.
Timerfunktion der starter når set punkt er nået
Kan justeres til kontinuerlig drift
Med justerbar blæser
Med rustfri trådhylde
Med mulighed for at køre 2 temperaturer fx dag og nat









by Nino Labinterior Made in Scandinavia

Kontakt os for  
et godt til bud!
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Temperatur op til 100/250°C
Fås i 4 størrelser fra 25 til 430 liter.
Timerfunktion der starter når set punkt er nået
Kan justeres til kontinuerlig drift
Med justerbar blæser
Med rustfri trådhylde
Med mulighed for at køre 2 temperaturer fx dag og nat

FReactor

Smart lille flow reactor der kan teste f.eks. multifase reaktioner eller 
single fase reaktioner i lille størrelse. Utrolig velegnet til test hvor der 
kun er små mængder prøvemateriale tilgængelige. Lav f.eks. væske-
væske reaktioner, gas-væske reaktioner og mange andre. 

DRYSYN – I stedet for oliebade

DRYSYN fra Asynt er reaktionsblokke der eliminerer de risici der kan 
være forbundet med at bruge oliebade. Der er tale om et virkelig 
modulært system der kan bruges i stort set alle laboratorier hvor der 
foregår en opvarmning og DRYSYN kan samtidig bruges til alle slags 
varmeplader. Samtidig er det muligt at bruge omrøring som de fleste 
varmeplader også er udstyret med. Derudover åbner DRYSYN systemet 
op for muligheden af at udføre flere reaktioner på samme tid. 
DRYSYN Complete Multi-E systemet består af en base plade til mon-
tering på varmplade samt 3 insatse til 25 ml. flasker, 3 insatse til 50 ml. 
flasker og 3 insatse til 100 ml. flasker. Andre kombinations muligheder 
og større flasker er også en mulighed. 

CODENSYN

CODENSYN fra Asynt er luftkøling når det bedst. Takket være de store 
overflader på kondenserne sker kondensering nemt og effektivt. 
Samtidig får CODENSYN i flere forskellige længder, lige fra MINI på 
200 mm over 350 mm og op til 450 mm. 3 forskellige slags slib der 
kan vælges i mellem, så det passer til stort set enhver kolbe.
CONDENSYN 350 mm er en af de mest populære længder og finde i 
mange reaktionslaboratorier verden over. 

Produkter fra Asynt
NYHED!

Normal listepris: 25.300,-kr

Normal listepris: 6.100,-kr

Lige nu fås der er gratis 
holder med til ethvert købt 

DRYSYN Complete kit

Normalpris CODENSYN 350 mm: 1.820,-kr

Intropris  20.240,-kr

Forarspris  5.150,-kr

Kob 5 stk. og fa den 6 med gratis
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk
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Magnetomrører med varme

Digital indstilling af hastighed fra 100-1400 o/min. Temperatur 
op til 300°C med en nøjagtighed på 2%. Temperatur oversikring 
og meget andet. Kan udvides med bl.a. PT1000 temperaturføler.

Omrøring – stabilt og kraftfuldt

En stabil og kraftfuld omrører til de krævende opgaver.
Hei-Torque udmærker sig bl.a. ved en kraftfuld gnistfri motor, hastig-
heder på op til 2000 o/min og en volumenkapacitet på helt op til 50L. 
Desuden kan de frit downloades Hei-Control software der opgraderer 
til automatisering af samtlige processer. 

Pakketilbud der indeholder:

Mikroplade ryster

Titramax 100 har plads til 4 mikroplader, og har desuden 
hastighedskontrol fra 150 til 1350 o/min samt timerfunk-
tion fra 1 til 120 minutter, eller kontinuerlig rystning hele 
dagen eller natten over. Titramax 100 kører med 1.5 mm 
udsving.

Produkter fra Heidolph

Normal listepris: 5.485,-kr

Forarspris 3.950,-kr

Forarspris 13.495,-kr

Forarspris 5.885,-kr

 Hei-Torque Precision
Teleskopstang
Stand – der i sig selv vejer 6 kg og dermed er yderst stabil




Normal listepris: 16.810,-kr

Normal listepris: 7.620,-kr
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Rotationsfordamper HEI-VAP EXPERT

I den nye rotationsfordamper serie fra Heidolph findes bl.a, Expert versionerne. Expert er kendetegnet 
ved deres store 5” touchskærm der gør betjening af udstyret til en leg. 
Alle glasdele i Heidolphs rotationsfordamper er med fedtfri sammenkoblinger, så man ikke skal have 
nogen som helst bekymringer for krydskontaminering og glasbrud. Desuden kan alle glasdele fås med 
plast-coating for at beskytte yderligere.
Dele der har direkte kontakt med medie er naturligvis FDA kompatible og designet til en lang levetid, 
bl.a. den helt unikke vakuum seal der sikrer perfekt vakuum hver gang og ikke er grund til evt. utæthe-
der.
Alt styring af Expert rotationsfordampere forgår fra displayet, og der kan desuden opgraderes til en 
control version hvor styring af en eventuel chiller også indgår. Desuden kan man vælge mellem manuelt 
eller motorbetjent lift.
Men det stopper ikke her. Med en yderligere opgradering til Ultimate får man ikke alene den samme 
høje kvalitet af en rotationsfordamper men et endnu større display på 7” som også er forberedt til at 
samarbejde med LAB-Management systemer. 

Ring til produktspecialist Steffen Petersen for at få hjælpe til at konfigurere din rotationsfordamper så 
den passer til lige netop dine behov og applikationer. 

Kampagne! 20% rabat! 
Normalpriser fra 29.520,-kr for 

manuelt betjente Expert versioner.
Forårspris: 20% på alle Heidolph 

Rotationsfordampere, både Core, 
Expert og Ultimate serierne.

NYHED!

Heidolph Danmark LinkedIn Gruppe

Tilmeld dig LinkedIn-gruppen Heidolph Danmark og modtag tips og tricks til dine produkter, 
samt mulighed for at stille spørgsmål om produkterne til andre Heidolph brugere samt adminis-
trator. Modtag også her eksklusive nyhedsbreve om Heidolphs produkter. 
Tilmeld dig her: https://www.linkedin.com/groups/12332016
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk
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Nyt agentur hos Ninolab

Thermo Scientific Savant 
 

NYHED!

Vi kan nu også være behjælpelige med en ny fermentor! Ninolab er så heldige  
at få lov til at sælge de fine innovative fermentorer fra Solida Biotech i Tyskland.

Se den nye generation af en kompakt bioreaktor. Fleksibel og intui-
tivt bioreaktor system, designet til fermentering og cellekulturer.

Lille footprint – kun behov for 200x300 mm
Nyeste generatilon PLC kontroller med ultra moderne HMI touch panel
Brugervenligt åben software
Let at koble til labtop, smartphone, iPad eller netværk
Nemt at udskifte reaktorer fra 50 ml op til 75 liter







Kompakt, integreret  bordmodel
Tør ved ambient/ lav varme for at beskytte prøverne
3 brugerdefineret programmer for bedre brugervenlighed
Download data i realtid ved hjælp af USB port
Indikator for låg lås
Rotor inklusiv (til 36x1,5-2.0 ml rør)
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Vacuum Concentrator

Carbolite har lige lanceret en række nye rør ovne. Ikke alene er det 
gevaldigt opdateret i design, men deres specifikationer har også 
fået en opdatering. 

Nye rør ovne fra Carbolite

Ring til vores produktspecialist Steffen Petersen 
og høre mere om de nye ovne og få hjælp til at 
finde lige netop den ovn der passer til dig. 

De nye ovne kan fås allerede nu!

NYHED!
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Horizontale
Vertikale
Til at stille i vinkler
Med 1 eller flere varmezoner 
Og meget meget mere!







Der er rør ovne til enhver smag:



19

Produkter fra Retsch
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Kontakt
Birte Asmussen
20111514
bas@ninolab.dk

Miksermølle MM 500  

Knivmølle GRINDOMIX GM 200

Sigteapparat AS 200 control

Effektiv formaling med både slag og friktion påvirkning –  
op til 35 Hz
Formaling af to prøver samtidig ned til nano område <0,1 μm
Formalingsbægre i tre størrelser: 50, 80 og 125 ml
Bægrene leveres i fire slags materialer: Hærdet stål, rustfri stål,  
wolfram karbid og circonia oxid








Ensartethed af det formalede materiale sikrer repræsentative, individuelle 
prøver
3 forskellige beholder typer, plast, glas eller rustfrit stål kan leveres
Standardafvigelse for analyseresultaterne er 10 gange mindre end for prøver 
formalet i en husholdningsblender
Alle dele som kommer i kontakt med prøven kan autoklaveres
Reproducerbare analyseresultater med 3 hukommelser med tids- og hastig-
hedsindstilling








Sigtning med 3D effekt
Kan bruges til sigtestørrelserne 100, 200 mm og 8”
Præcise, reproducerbare resultater i henhold til DIN 66165.
Analog justering af sigtehøjde og digital justering af tid med intervaldrift
Kan anvendes til både våd og tør sigtning
Simpel betjening, ergonomisk design
Lavt støjniveau og vedligeholdelsesfri













INFO!

COVID-19

Vi tager ansvar – og følger retningslinjerne.
Efter at have fulgt Statsministerens pressemøde forleden aften, vil vi  
i Ninolab gøre alt for at følge de nye retningslinjer for at undgå spred-
ningen af corona-virus/covid-19. 
Alle vores sælgere arbejder hjemmefra, indtil det er ansvarligt at møde  
på arbejdspladsen igen – Har du brug for deres support sidder de klar. 
 
Vi vil servicere alle kunder der har brug for dette og ønsker vores besøg:
•     Har du er planlagt besøg som kan udskydes, så giv os straks besked
•     Har du en akut opgave – Så er vi klar til at hjælpe

Vores kontor og lager er bemandet så vi fortsat kan sende varer ud & tage 
imod alle henvendelser. I skal vide at vi gør vores bedste, for at ”gøre det 
nemt for dig” - som vi jo er kendt for.
Tøv derfor ikke med at kontakte os – vi sidder klar på telefonerne, mail 
osv. som Statsministeren siger, så må vi alle stå sammen i denne særlige 
tid – blot lidt på afstand.
Så ring og skriv – vi er her stadig & klar til at hjælpe.

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 2020-08-31. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter.  
A/S Ninolab, Cordozasvinget 6, 2680 Solrød Strand, Tel. 44911007, email: info@ninolab.dk, www.ninolab.dk


