
Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

April 2017

Læs mere om vores nyhed på side 6

Til lykke!

Det blev en 

C O 2
-inkubator!
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Vi udfører service med egne teknikere, blandt andet årligt service eftersyn, akut service, installationer 
og uddannelse af brugere.  Vores teknikere er fabriksuddannede hos leverandøren.
Ønsker du at hører mere om vores fryser service eller du ønsker et fordelagtigt  
service tilbud så kontakt Jane på jmi@ninolab.dk eller mobil 31370719.
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Thermo Forma TSX-serien
NB skal din fryser placeres et sted hvor støjniveau skal holdes på et minimum  
så overvej at lytte til ”grønne”.
Støj svag med TSX V-drive – 20 gange mere stille end tidligere generationer  
af frysere.  
Energivenlig – afgiver mindre varme til omgivelser - bruger mindre energi.
Fås i 2 størrelser: TSX400 med plads til 400 stk. 5 cm æsker og TSX600 med 
plads til 600 stk. 5 cm æsker.
Kontakt os gerne – så fortæller vi mere om de frysere vi har og laver tilbud der 
passer til lige netop dit behov. 
 

Ovenstående viser TSX V-drive. Ulig standard kompressorer der kører on – off så justerer TSX V-drive  
kompressorer sig ind efter behov som f.eks. ved dør åbninger eller hvor der er ekstra behov for  
nedkøling. 

88000-serien
Vores -86°C frysere i 88000-serien findes i 5 forskellige størrelser, fra 421 liter til 949 liter.  
Med plads til fra 300 stk. 5 cm æsker til 700 stk. 5 cm æsker.

Kontakt Jane om fryser- service!

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Jane Milbo
3137 0719
jmi@ninolab.dk
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Håndkøb – Omega pipette hjælper fra Biotool

Kontakt os og hør meget mere om hvad PIRO kan hjælpe dig med! Vi tilbyder naturligvis en uforpligtende demonstration  
på dit laboratorie med fokus på ”proof of application” efter dine ønsker.

Skal du også have din egen lille robot?
Så tag lige et kig på vores pipetteringsrobot PIRO fra tyske Dornier LabTech Systems.  
Enkel, let, ligetil, og med fuld sporbarhed.

PIRO - Pipetteringsrobot med høj præcision  
og enkel programmering.
•	 Med sin beskedne størrelse på bare 600x515x470 mm  

optager den minimalt med plads i laboratoriet.
•	 Alsidig, fleksibel, effektiv og pålidelig robot, som du 

kan stole på hver dag.
•	 Overlegen til alt arbejde med qPCR og molekylærbio-

logi med mange krævende pipetteringer. 
•	 Med PIRO sparer du dig selv for en del belastende  

og koncentreret pipetterings arbejde.

Beskeden størrelse –MEN plads til det hele:
•				16	positioner	i	arbejdsfeltet	til	12	SBS	plader	og	4	racks
•				Anvender	50µl,	200µl	og	1000µl	pipette	spidser
•				Når	ned	til	100	mm	i		arbejdsdybde	–	til	deepwell	plader	og	rør
•				Kan	køre	384-plader	uden	at	løbe	tør	for	pipettespidser
•				Footprint	kun:	600x515x470	mm

Alsidig – Klarer mange opgaver:
•				Hurtigt	og	enkelt	at	skift	pipettehoved
•				Dedikerer	forskellige	funktioner	til	en	enkelt	plade/opgave
•				Let	at	ombytte	positioner	og	opsætning	på	arbejdsfeltet
•				Multi	justerbar	pipetterings	volumen	med	unik	 
     “væske niveau detekt”
•				Passer	till	næsten	alle	type	rør	og	plader
•				Et	super	fleksibelt	alternativ	ved	siden	af	dine	STORE	robotter

Enkel at programmere:
•				“Drag-and-drop”-programmering	i	alm.	windows	brugerflade
•				Kan	udføre	normalisering	af	prøver
•				Let	at	ændre	layout	på	arbejdsfeltet	og	modificere	egen	
     programmer
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

•				Vejer	kun	190	gram
•				10	ml	på	1,3	sekund
•				Justerbar	hastighed	med	tommelfinger

Pris 2.950,-kr

Thermo Forma TSX-serien

Kontakt Jane om fryser- service!

Fryseræsker	i	pap.
Inddeling:	10x10	
Sælges i kasser med 20 stk. 
Så længe lager haves.

Vi rydder op på vores lager med racks & fryseæsker!
A:	133	mm
B:	133	mm
C:	50	mm

20 aesker 240,-kr

Racks til skabsfrysere bl. a. model 88XXX.
Racket har plads til 5x5 stk. 5 cm æsker = 
25 stk. æsker i alt.
Så længe lager haves.

700,-kr
Det er kun 12,-kr/aeske!

Rack vist på billedet er ikke korrekt størrelse men samme type
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Engelske	Asynt	tilbyder	produkter	til	det	kemiske	laboratorium	–	f.eks.:	

Højkvalitetsprodukter fra 

DrySyn varmeblok	til	synteser/kemiske	reaktioner	
Reaktorer til tryk under opvarmning. Enkel eller parallel 
konfigurering som passer alle normale magnetomrører med 
varmeplade  
 

DrySyn 
•				Classic/Maxi	til	rundbundede	kolber	volume	50-5000	ml	 
•				Snowstorm	til	temperaturer	fra	-30°C	&	flow	af	inert	gas	for	at	forebygge	 
     tilisning. 2-20 ml 
•				Parallell	Synthesis	Kit	til	synteser	med	små	voluminer 
•				Passer	Wheaton/Biotage/CEM-rør	samt	andre	små	rør	og	vials 
•				Unikke	varmeisolerende	håndtag 
•				Utrolig	god	varmeoverførsel

DrySyn Scholar  
•				Specielt	designet	til	kursus-/uddannelses	labs	 
•				100	og	250	ml	 
•				Inkl.	inserts	til	250	ml	+	100	ml	og	to	varme- 
     isolerende håndtag  
•				DrySyn	Scholar	Plus	også	til	50	ml	flasker

CondenSyn 
•				Effektiv	Reflux-kondensering	uden	vandkøling	
•				Enkel	montering	og	let	at	gøre	ren	
•				Glasdesignet	giver	god	visuel	kontrol	
•				Ingen	risiko	for	vandlækage

PressureSyn  
”Single Pressure Reactor” sætter højt tryk på 
•				Passer	til	alle	standard	magnetomrøre	med	varmeplade	
•				DrySyn	standard	kombineres	med	højtryksreaktorer	til	på	50	&	100	ml	 
     og kunde tilpassede voluminer som option op til 1000 ml 
•				Højeste	temperatur	+250°C.	Højere	temperaturer	som	option	
•				50	eller	200	bar	 
”Parallell Pressure Reactor” til tryk 
•				10	stk.	celler	á	30	ml	som	standard	
•				Arbejdsstryk	på	50	bar	og	max.	temp.	på	+250°C	
•				Option:	Temperatur	op	til	+350°C	og	variabelt	tryk	op	til	100	bar

Reactomate, reaktorer til volumnier fra 100 ml  
CondenSyn til reflux-kondensering. Luftkølet kondensor  
så du slipper for vandkøling og risiko for lækage.  
Se tilbuddet!

DrySyn Parallel Synthesis Kit:  
Greb	med	varmeresistente	håndtag	 
+	1	kit	med	3	stk.	indsatser	til	forskellige	typer	af	rør	eks.:	

16.20 mm (passer CEM rør for mikrobølgeovn)  
17.40 mm (passer Biotage 2-5 ml rør til mikrobølgeovn)  
20.20 mm (passer ”robot tubes”)  
24.40 mm (passer 24 mm “boiling tubes”)  
25.75	mm	(passer	til	Wheaton	rør)	 
28.20 mm (passer til Biotage 10-20 ml rør

CondenSyn  - Køb 4 betal for 3!
4 stk. CondenSyn med højde 455 mm. 
Findes	med	slib	B19,	24	og	29.

Kampagnepris: 6 750,-kr 
Norm. pris: 2 250,-kr/stk

Kampagnepris: 4 500,-kr
Norm.pris: 5 100,-kr
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Produkter til varme, køl og klima med miljøet i fokus!
Termaks giver dig en jævnere temperatur, mindre energi forbrug og stor driftsikkerhed.   
Tørreskabe,	inkubatorer,	klimaskabe	og	køleinkubatorer:	 
Flere størrelser - Rustfrit stål indvendigt - Indbygget blæser der sikrer effektiv og jævn temperatur.

Klimaskabe:  
2 forskellige modeller, 182-400 liter  
Temperaturområde	mellem	-2°C	og	+70°C 
Fugtstyring	15%RH	til	96%RH

Tørreskabe: 
4 forskellige størrelser, 26-430 liter  
Temperaturområde op til 250°C  

Inkubatorer: 
4 forskellige størrelser, 26-420 liter 
Temperaturområde op til 100°C

Køleinkubatorer: 
3 forskellige modeller, 182 og 400 liter 
Temperaturområde mellem -9,9°C til 70°C, model med lys -2°C til 70°C
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Vores mest solgte sikkerhedsbænk!
Mars klasse II fra danske Labogene

* Når man går op eller ned i dB-skalaen, udgør 3 dB altid en fordobling eller halvering af lydniveauet.  
Det betyder f.eks. at det dobbelte af 47 dB(A) ikke er 94 dB(A), men 50 dB(A). Når man måler lydniveauet 
i et laboratorium, er det derfor ikke ligegyldigt, om det er på 47 eller 56 dB(A). Samtidig vil en reduktion 
af lyden på 3 dB(A) faktisk betyde en halvering af belastningen på hørelsen og give en markant mere 
behagelig arbejdsplads.

I Mars lafbænkene indgår bl.a.:
•				V-formede	bordplade	som	sikrer	forbedret	personbeskyttelse
•				Laveste	lydniveau	(Mars	1200	<47	dB(A)*og	selvfølgelig	TÜV	
     certificeret
•				Vaskbar	laminator	beskytter	HEPA-filter	og	forbedrer	 
     produktbeskyttelsen
•				110	mm	HEPA-filter	=	50%	længere	levetid
•				2	stk.	el-udtag
•				Huller	i	sidevinduer	til	ledninger	eller	slanger
•				Markedes	laveste	energiforbrug	med	LED-belysning	(option)
•				Potentialfri	kontakt	til	kommunikation	med	den	eksterne	ventilation

Mars	er	et	Klasse	2	Biologisk	Sikkerheds	Kabinet	fuldt	certificeret,	testet	og	flere	modeller	er	TÜV	godkendt	
iht.	EN	12469:2000.	Mars	giver	operatør,	produkt	og	omgivelses	beskyttelse.	Mars	er	udviklet	til	at	give	den	
største sikkerhed og den bedste operatør komfort med et enestående lavt lydniveau på mindre end 47 dBa. 
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Som tillbehør findes blandt andet : 
•				Gastætte	inderdøre	af	glas	
•				O2	kontrol	1-21%	eller	5-90%	
•				Forskellige	stativer	
•				Shakere	”rystere”	til	inkubatorer

SMEG ismaskine – Brud-is til laboratoriebrug

De bedste CO2-inkubatorer – Så er CO2-familien komplet!

•				Forma	Steri-Cycle	findes	i	2	størrelser,	165	liter	og	255	liter	
•				Du	kan	vælge	rustfrit	stål	eller	100%	kobber	indvendigt	
•				180°C	steriliserings	cyklus		
•				HEPA	filtreret	luft	
•				Klasse	ISO-5,	renrums	luft	5	minutter	efter	en	30	sekunders	døråbning
•				Super	let	at	påfylde	vand	og	at	tømme	vandbakke	uden	at	hylder	eller	prøver	skal	flyttes Fo
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

100	kg/døgn	 
Kan placeres under et bord
Dimensioner	496x660x800/850	mm	(bxdxh)

eller

150	kg/døgn	
Dimensioner	741x678x1040/1090	mm(bxdxh)

Pris 23.000,-kr

Pris 25.000,-kr

Justerbare ben medfølger

Velkommen i familien  
til  i250!

CO2

Ny	serie	Forma	Steri-Cycle	i160	&	nu	også	i250



V1500 isothermal fryser fra CBS

Betina Boel Povlsen, MSc, Laboratorieleder 
Fertilitetsklinikken, Regionshospitalet Skive, 
Hospitalsenhed Midt

”– Vi er utrolig glade for CBS 
systemet. Det er et sikkert og 
meget stabilt system. Vi har 
på nuværende tidspunkt en 
gennemsnitlig overlevelsesrate 
på	90%	på	oocytter,	embryo-
ner og blastocyster. Og det er 
inkluderet det vi har liggende 
i de gamle flydende kvælstof-
tanke. Vi anvender ikke længe-
re flydende kvælstof i forbin-
delse med opbevaring. 
    Jeg sætter stor pris på sikker-
heden i opbevaringen. Ingen  

risiko for kontaminering trods 
anvendelse af åbent system, 
som har de bedste frysere-
sultater og ingen problemer 
med strå der flyder rundt i den 
flydende kvælstof. 
    Mht. samarbejde synes jeg  
Ninolab yder en fantastisk 
service, både når det gælder 
hjælp	til	anskaffelser/indkøb,	
kvalitetskontrolmåling i labo-
ratoriet osv. Jeg får hurtigt svar 
på mine spørgsmål og tilbud 
på anskaffelser”. 

Har	I	ikke	brug	for	den	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.

Opstillingen hos Betina

Vi er utrolig glade for CBS systemet.  
Det er et sikkert og meget stabilt system.”

Ekstra brugersikkerhed da der ikke er direkte kontakt med flydende nitrogen.  
Temperatur som LN2. Den bedste temperaturstabilitet.
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Kontakt
Ebba	Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Custom
BioGenic
Systems

Kundeanbefaling,	Fertilitetsklinikken	på	Regionshospitalet	i	Skive	udtaler:



Sorvall – Flere prøver, mere fart!

Bordcentrifuger- store, små, hurtige, køl og uden køl –
Alle	i	højeste	kvalitet!	Få	dine	prøvesvar	hurtigere!
Din centrifuge er vigtigt for dit arbejde.
Vælger du en universal centrifuge fra Sorvall klarer 
den det hele.

Auto-Lock Rotor skift:  
Funktionen	gør	at	du		kan	skifte	rotor	på	et	øjeblik.

Fiberlite Carbon Fiber Rotorer:  
Letvægt og robust udført.

ClickSeal Biocontainment Lids:  
Lågskift med en hånd.

Sorvall centrifuger

Sorvall Legend micro 17/17R & 21/21R
Microcentrifuger med eller uden køl

Sorvall ST 8/8R med eller uden køl

44.500,-kr
ST 8 (uden køl) inkl. TX150 rotor og 4 adaptorer ST 8R (med køl) inkl. TX150 rotor og 4 adaptorer 

24.500,-kr

Micro 17 (uden køl) inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml
11.500,-kr

27.500,-kr
Micro 17R (med køl) inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

Precisa

Vægt tilbud fra Precisa

•	 Precisa vægtene er udviklet som præcisions instrumenter til de mest krævende opgaver
•	 Precisa overholder høj standard og investerer kontinuerligt i udvikling af ny teknik og design
•	 Precisa har kundeorienterede løsninger indenfor vægte

Lige nu giver vi dig 15% rabat pa al le Precisa va
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dkegtene!

Micro 21 (uden køl) inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml
14.500,-kr

Micro 21R (med køl) inkl. rotor 24x1,5/2,0 ml

30.500,-kr
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Model ZWYR-200D
Rysteinkubator der er utrolig populær i Europa

Model ZXSD-R1090 Køleinkubator på 90 liter
Masser	af	fordele	som:	

Rysteinkubatorer med attraktive priser

•			4.3’’ LCD 480x272 touch screen panel der klart viser alle parametre i samme display
•			Kan programmeres til 9 segments med både temperatur og rystehastighed
•			Lydsvag induktionsmotor med hastighed op til 600 rpm
•			Mulighed for niveau justering fra 1 til 50 mm
•			Vedligeholdelsfri AC induktionsmotor
•			Password	beskyttede	parametre
•			Hørbare	og	visuelle	alarmer	for	både	overtemperatur	og	motor	overophedning,	 
     og automatisk sluk
•			Softstart langsom og rolig acceleration efter lukning
•			Standard platform med for-borede huller medfølger – tilvælg selv kolbe clamps  
     i de størrelser du ønsker

•			P.I.D.styret mikroprocesser sikrer nøjagtig og meget præcis temperatur kontrol –  
     både ved en fast indstilling og under kørsler af ramper og programmer
•			4.3’’	TFT	touch	panel	-	viser	alle	parametre,	let	betjent	og	tydelig	aflæsning	af	
     kontrol værdier 
•			3-dimensionelt varmesystem sikrer hurtig respons og god uniformity på  
     ±1.0°C ved 37°C
•			Kølesystem	med	CFC	frit	kølemiddel	og	automatisk	afrimning
•			Real-time elektronisk timer – 0-999 minutter
•			Alarmer	for	sensor	fejl,	høj/lav	temperatur	og	strømsvigt
•			Password	beskyttet	display	forhindrer	utilsigtet	programmering
•			Memory funktion husker program ved strømsvigt
•			Egen sikkerhedskreds monitorerer overtemperatur og strømfejl
•			Standard konfigureret med isoleret dobbelt glas inspektionsvindue i yderdøren
     inder glasdør, tvungen luftcirkulation, 50 mm gennemførings port og printer
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Kontakt
Ebba	Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Verdens hurtigste autoklave!
Microjet Medie Sterilisatoren fra Enbio – steriliserer op til 500 ml. væske på max. 15 min.
Så	slipper	du	for	at	vente	–	Se	mere	her:

•				Plug	&	Work	–	Kun	strøm	kræves,	så	er	du	i	gang
•				Placeres	let	på	bordet	ved	din	arbejdsplads
•				PERFEKT	til	hurtig	sterilisering	af	special	medier	i	små	flasker
•				7-15	minutters	procestid	=	Super	hurtig	til	de	mindre	mængder
•				Datalog	med	dokumentation	på	hver	kørsel
•				Fås	i	6	valgfrie	farver

Se her – fantastisk at man kan  
sterilisere til den pris –  
KUN 14.790,- kr.  
Prøv en Microjet og bliv selv 
overbevist – Lån vores demo  
model i en uge!

NYHED

14.790,-kr
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Sorvall – Flere prøver, mere fart!

Bordcentrifuger- store, små, hurtige, køl og uden køl –
Alle	i	højeste	kvalitet!	Få	dine	prøvesvar	hurtigere!
Din centrifuge er vigtigt for dit arbejde.
Vælger du en universal centrifuge fra Sorvall klarer 
den det hele.

Auto-Lock Rotor skift:  
Funktionen	gør	at	du		kan	skifte	rotor	på	et	øjeblik.

Fiberlite Carbon Fiber Rotorer:  
Letvægt og robust udført.

ClickSeal Biocontainment Lids:  
Lågskift med en hånd.

44.500,-kr
ST 8R (med køl) inkl. TX150 rotor og 4 adaptorer 

•	 Precisa vægtene er udviklet som præcisions instrumenter til de mest krævende opgaver
•	 Precisa overholder høj standard og investerer kontinuerligt i udvikling af ny teknik og design
•	 Precisa har kundeorienterede løsninger indenfor vægte
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Kvalitetsprodukter fra tyske

2

Varme- og køletermostater til rigtig mange forskellige applikationer

(2)	Alpha	basis	termostater	til	både	køl	og	varme	i	området	-25°C	til	+100°C

(3)	ECO-serien	med	Silver/Gold	termostaterne	dækker	området	-50°C	til	+200°C

(4)	Ekstern	temperaturstyring	med	cirkulationskøler	mange	forskellige	valg	i	området	-90°C	til	+	320°C

How P RO are you?

Sporg Thomas om et godt til bud!

1

3 4

(1) Nyhed! Lauda PRO!

Når du kræver den allerbedste og mest pålidelige temperatur  
kontrol, så er det den helt nye Lauda PRO-serie som løser opgaven.
PRO serien har touch-display som kan tages med uden for stink- 
skabet for let og sikker kontrol af processen.
PRO serien findes i forskellige modeller med temperaturområde  
fra	-100°C	op	til	+250°C.

Transparant bad tåler op til +100°C.
ECO-serien findes også i rustfrie op til +200°C.
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

NYHED
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How P RO are you?

NYT hos Ninolab – 
Tyske brandskabe fra anerkendte

Asecos har et kæmpe stort sortiment, som lever op til de allermest krævende  
standarder.	Gå	ikke	på	kompromis	–	Derfor	giver	Asecos	garanti	på	helt	op	til	10	år.
Med Type 90 serien får du et dokumenteret 90 minutter intakt skab!  
Prøv et tjekke dette imod hvad du ellers kan finde på markedet – Ingen andre matcher 
dette, og arbejder du med brandfarlige væsker så er Type 90 skabene det helt korrekte 
opbevaringssted.	GS	&	CE	samt	EN	14727	sikrer	at	Type	90	brandskabet	opfylder	kra-
vene til ethvert moderne laboratorium.

Har du brug for den bedste sikkerhed? Intet problem –  
Den har Asecos klar til dig. Spørg os om priser og udvalg!

CoolSafe frysetørreserien består af et stort udvalg af modeller, fra den 
mindste med 4 liters kondensorvolumen, til den største laboratoriemodel 
med	en	volumen	på	mere	end	60	liter.	Iskapaciteten	går	fra	2.5	kg/24	timer	
op	til	10	kg/24	timer	–	Tilvælg	selv	tilbehør	fra	det	store	sortiment.

Nogle af de mange fordele:
•			Laveste	kondensortemperatur	-110°C
•			Integreret	vakuumventil
•			Trykregulering
•			Elektrisk	af-isningsfunktion
•			Meget	tilbehør

CoolSafe-serien fra Labogene
CoolSafe Touch – Nu med helt ny touchskærm – du kan hurtigt og enkelt  
aflæse f.eks. temperatur, tryk og tid. 
CoolSafe Touch – Sikker, hurtig og pålidelig, med et ”touch” af elegance!

Derfor skal du vælge den nye CoolSafe Touch:
Enkel betjening – Start din CoolSafe Touch og følg anvisningerne på skærmen
Let at programmere – Intuitiv og let forståelig brugerflade
Optimal	styring	via	medfølgende	software	–	gør	det	let	at	indsamle	data
Hurtigt	overblik	over	hele	din	proces	–	skærmen	viser	dig	f.eks.	temperatur	og	tryk
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Alle bør grundigt overveje sikkerheden i deres laboratorium. 
Vælg derfor et kvalitets brandskab fra Asecos – overlegen tysk 
kvalitet kombineret med ekstrem høj sikkerhed.  
Perfekt beskyttelse af det du vil passe på!

NYHED
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Tysk kvalitet til dit laboratorie  
Se	her	–	Vi	har	lige	nu	forårskampagne	på	ALLE	Heidolph	produkter,	 
og	tilbyde	dig	15	%	rabat	på	vores	normale	konkurrencedygtige	priser.	
BLAND SELV HEIDOLPH……. ALT er med 15 % rabat!
Vælg og mix blandt alle vores Hei-Vap Rotationsfordampere med 
tilbehør, MR-Magnetomrører med varme, Hei-TORQUE Omrøremotorer 
med tilbehør, samt det store udvalg af Shakere med tilbehør.

15% rabat! 15% rabat!15% rabat! 15% rabat!


