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www.ninolab.dk har fået nyt ansigt!

Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Besøg os på
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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.

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 opbevaringssted.  
GS & CE samt EN 14727 sikrer at Type 90 brandskabet opfylder kravene til ethvert moderne laboratorium.

Du har da også brug for den bedste sikkerhed? Så vælg produkterne fra Asecos.

Sporg os om 
priser og udvalg!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Overlegen holdbarhed = Brandskabe fra Asecos

Forma Steri-Cycle i160 og i250 giver de 
bedste betingelser for dine celler! 
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

•    Steri-Cycle sterilations cyklus ved 180°C med et enkelt tryk 
•    Kontinuerligt HEPA filtrering af luft i kammer. Giver samme luftkvalitet som i vores LAF bænke 
•    Ny udviklet TC-CO2 sensor, som har næsten samme egenskaber som den dyrere IR-CO2 sensor 
•    Indbygget alarm for lav vandstand 
•    Luftstrømme cirkuleres via HEPA filter og opvarmet vandbakke så optimal CO2, temperatur og fugt sikres 
•    Fås i 2 størrelser: i160 på 165 liter og i250 på 255 liter 
•    Mulighed for at logge data via USB 
•    Amerikansk produceret – i Marietta, Ohio
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Vil du kontrollere atmosfæren?
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Varmeskabe – Køleinkubatorer – Klimaskabe – Fotostabilitetsskabe – Insektskabe – 
CO2 inkubatore.
Derudover findes der til de enkelte skabe et meget stort tilbehørs sortiment.

283 liter, 708  liter, 934 liter, 1416 liter og 2124 liter
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Overlegen holdbarhed = Brandskabe fra Asecos Når stort skal være STØRRE så vælges CARON

Kontakt os for  
yderligere information

Handskebokse og lign. systemer til alt 
arbejde samt forskning, som kræver 
kontrolleret atmosfære.

Tyske MBraun tilbyder dig et bredt sortiment af 
handskebokssystemer og isolatorer med et stort 
sortiment af tilbehør og muligheder for at udbyg-
ge systemet efter dine ønsker. 
Handskebokssystemerne gør dig i stand til at 
arbejde i et O2-frit og/eller fugtfri miljø med inerte 

gasser som omgivende atmosfære. MBraun´s store 
produktsortiment dækker alle tænkelige hand-
skebokssystemer lige fra de enkleste modeller af 
Purch-Bokse i akrylplast, til større standardsystem 
med rustfrie kamre. Dette inkluderer cirkulation og 
gasning og muligheden for helt at specialbygge 
løsninger lige efter dine aktuelle krav, behov og 
ønske.
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Vores eget datterselskab – Nino Labinteriør AB i Gøteborg – designer, udvikler  
og producerer selv en række nye produkter som f.eks. Airshowers, Sikkerheds- 
bænke klasse II i str. XL, Burbyttestationer, Sluser og Isotop arbejdsstationer.

Ninolaf Gennemræknings-Skabe & Sluser
Forskellige typer af gennemræknings-skabe og sluser – til indbygning i væggen, imellem forskellige zoner. 
Flere varianter og modeller – også med automatisk sprayfunktion, 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 blæsere 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 kundedesignede 
LAF-units, til kontrolleret renhed over produk-
ter, pakkelinjer eller fyldemaskiner.  
Hvad med en walk-in klasse II enhed, som både 
yder optimal operatør- og produktbeskyttelse, 
samtidig med at sikre omgivelserne imod 
uønskede partikler.

Vi skræddersyr din løsning til ren luft

•    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

Superior Lab Solutionslabinterior

Nino Labinteriør tilbyder blandt andet:
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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ninoSAFE XL er en ægte klasse II sikkerhedsbænk, bare  
med meget mere plads – Bygget iht. EN 12469 normen,  
der garanterer alle sikkerhedsparametre 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-sænke- 
stativ som tilvælges efter behov. 
 
Touchscreen displays til let og intuitiv betjening, 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.

Kontakt  os 
for et godt til bud  

og mere information!
Superior Lab Solutionslabinterior

En VERDENSNYHED i størrelse XL 
Fo

r y
de

rl
ig

er
e

in
fo

rm
at

io
n

Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Nyhed!

Ekstraktion og organisk syntese
Med mikrobølgeteknologi kan ekstremt vanskelige materialer opløses i klar  
væske og derefter overføre til analytiske instrumenter.
Disse ovne anvendes også i organisk syntese, hvor mikrobølgerne ikke kun  
repræsenterer en til tider højere reaktionstemperatur, men også virker intramole-
kylært og kan drive reaktioner til meget høje udbytter.

Mikrobølgeovn TOPEX
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

•    Mikrobølge ekstraktion
•    Høj effektivitet, 40 ekstraktioner på 30 minutter
•    Højt udbytte grundet omrøring
•    Synteser, ekstraktion, protein hydrolyse mm.
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IN kit: 

Luftstrøm ledes ho-
risontalt fra bagvæg. 
Ideal til inkubering af 
stiklinger og insekter. 
Giver stor fleksibilitet 
med mulighed for 
at ændre placering/ 
fjerne hylder og juste-
rer lys.

TC kit: 

Luftstrøm ledes via 
bagvæg til den enkelte 
hylde og vertikalt op 
i kammer. Hermed 
fjernes varme fra lamper 
og temperatur holdes 
stabil. Reducerer kon-
densation på petriskåle 
og rør.

PG kit: 

Luftstrøm ledes via 
hylde i bunden af ska-
bet vertikalt op gennem 
kammer og er dermed 
med til at sikre at varme 
fra lamper ledes væk fra 
planterne. Hermed op-
nås mulighed for ”high 
light” stor lys intensitet 
og stor ensartethed.

AR kit: 

Luftstrøm ledes via 
bagvæg horisontalt ud 
over planterne, hvilket 
gør det muligt at ud-
nytte pladsen optimalt 
uden af luftstrøm 
forstyrres.

A1000 – Et vækstskab med flere muligheder 
Et skab til det hele med 4 forskellige kits: Arabidopsis, Cellekulturer, Plantevækst 
eller Inkubation. Hurtigt og let at installere. Betjeningsvenlig styring.
Tilbehør inkluderer bl.a.: LED, “high light”, CO2, køling.
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk til dyrkning C onviron – Forende teknologi 
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Anderledes fryse teknologi –

Stirling Ultracold 
 Stirling Ultracold har lavtemperaturindustriens
mest energieffektive fryseskabe med det laveste 
energiforbrug.

Shuttle™ – Transportabel -86°C fryser
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

•    Forbedret sikkerhed for opbevarede prøver
•    Ingen kompressorer
•    Ekstrem temperatur stabilitet
•    Temperaturområde fra -20°C til -86°C
•    Størst lagerplads pr. kvadratmeter

Kabinetterne fås i to størrelser, 105L og 780L

•    Shuttle ™ kan bruges med et almindeligt bilbatteri!
•    Transporter patient prøver fra et hospital til et andet
•    Transporter biologiske prøver mm 
•    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

A1000 – Et vækstskab med flere muligheder 

til dyrkning

Håndkøb – Omega pipette hjælper fra Biotool

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

Letvægts, ergonomisk, UV-resistent serologisk pipetter til nøjagtig reproducerbar
fyldning og dispensering af glas- og plastpipetter fra 1-100mL.

2.950,-kr
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Brudismaskiner fra ITV
Ice Queen 135C

•    Producerer 135 kg brud is på 24 timer 
•    Med lager kapacitet på 40 kg
•    Dimensioner:         
     Bredde 51,5 cm
     Dybde 55,0 cm
     Højde 1,355 cm

Ice Queen 85C  
 
  

De moderne skabe fra Termaks giver dig en stabil temperatur, mindre energifor- 
brug og stor driftsikkerhed. Tørreskabe, inkubatorer, klimaskabe og køleinkubatorer i 
flere forskellige størrelser, indretning i rustfrit stål, indbygget ventillation for effektiv 
og jævn temperatur og mange andre smarte funktioner.

Viste pris er rabatprisen

Varme & klima med miljø i fokus!

Nu tilbyder vi kampagnepriser med 10% rabat på normale lave priser!

Tørreskab TS 9135 

Bakterie skab B9025 

Bakterie skab B9130

Bakterie skab B9051

10.935,-kr 
Tørreskab TS9026

Tørreskab TS9053

11.484,-kr 

16.997,-kr 18.486,-kr

11.502,-kr 

12.488,-kr
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Kontakt
Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

Filter kit til begge modeller fås.

•    Producerer 85 kg brud is på 24 timer
•    Med lager kapacitet på 20 kg   
•    Dimensioner:    
     Bredde 46,5 cm   
     Dybde 59,5 cm   
     Højde +/- ben 78,4 til 93,9 cm
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

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.

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?

Kontakt os for yderligere information!

Nu tilbyder vi kampagnepriser med 10% rabat på normale lave priser!

Bakterie skab B9025 

Bakterie skab B9130

Bakterie skab B9051

18.486,-kr

12.488,-kr

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 minifrysere.
2 liter: 27x40x48 cm
4 liter: 34x40x50 cm
8 liter: 36x49x57 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)
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Ud over det store udvalg af racks der findes i dag har vi nu specielt fremstillet en indretning til Formas  
fryser program. Denne indretning maksimerer det totale antal æsker der kan være i fryseren og øger  
kapaciteten med 20% i de respektive Forma frysere. Dette medfører at i stedet for at have plads til fx  
700 stk. 5cm æsker har fryseren nu plads til 840 stk. 5cm æsker. Rack systemet findes til 5 og 7.5 cm  
æsker til frysere i Forma serie 89000 og Forma serie TSX.
Spørg efter racksystem til mikrotiterplader eller andre æske størrelser.

Model Volymen  
(liter)

Antal standard racks 
(enl. ovan)

Antal 5 cm æskar  
(i std rack)

Med optimerad indretning  
(Maksimalt antal  

5 cm askar)

8930086V 422 12 300 360

8940086V 549 16 400 480

8950086V 682 20 500 600

8960086V 816 24 600 720

TSX40086V 549 16 400 480

TSX50086V 682 20 500 600

TSX60086V 816 24 600 720

TSX70086V 949 28 700 840

Maksimer din opbevarings kapacitet med 20%

Maksimer din fryser kapacitet

Dansk produceret

Nyhed!

Andre rack systemer til skabsfrysere:

Fordele med det optimerede opbevaringssystem:

•    Består af udtrækkelige hylder
•    Alle hylder er nummeret hvilket skabet overblik og struktur i fryseren
•    Minimal opbygning af is i fryseren da kun begrænset luft vil trænge ind i fryseren ved døråbning
•    En mindre fryser kan benyttes hvilket mindsket energiforbruget
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Amerikansk produceret i Marietta, Ohio

Spar energi!

Nyhed!

TSX-serien fra Thermo Scientific med naturlige kølemidler 
 

Med V-drive teknologi der yder 
efter behov har TSX serien:

model set punkt kWh/24h set punkt kWh/24h liter antal 5 cm 
æsker

antal 5 cm æsker med 
optimal indretning

TSX400 80°C 7,9 70°C 6,5 549 400 480

TSX500 80°C 8,3 70°C 7 682 500 600

TSX600 80°C 8,7 70°C 7,8 816 600 720

TSX700 80°C 9,6 70°C 8 949 700 840

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Personlig -85°C fryser på 93 liter
Prisen er skruet helt i bund! 
Køb den for kun 

25,000,-kr

•    Temperatur logger med USB-port
•    Høj/lav temperatur alarm
•    Døralarm
•    50 T batteri backup

•    Med nyt større intuitivt display kan hændelses log og temperatur log 
     let hentes ned med USB 
•    Gemmer temperatur og hændelses forløb i hele sin drift tid
•    Mulighed for at lave bruger profiler og indstille bruger rettigheder 
•    Mulighed for at vælge mellem 2 energi niveauer og meget mere

•    Et lavere strømforbrug 
•    Afgiver 50% mindre varme til omgivelserne 
•    Larmer mindre end konventionelle fryser



Lauda,   fra Tyskland, kan tilbyde et komplet sortiment af vandbad 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:

Altid rette temperatur med Lauda

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

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

ECO Varme- og køletermostater til økonomisk termostatering  
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 temperatur- 
kontrol fra -100°C till +250°C.  
Fleksibel anvendelse og utrolig høj præcision.

PROLINE KRYOMATS Køletermostater til professionel anvendelse  
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 professionel  
ekstern termostatering over et stort temperaturområde fra -90°C  
til +320°C. Ekstremt fleksibel og hurtig ændring af temperaturen.

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

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

VARIOCOOL Cirkulationskølere til forskellige anvendelsesområder  
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 industriapplikationer  
med kølekapacitet op til 265 kW fra -5°C til +25°C.  
Høj kølekapacitet, kompakt design.

Kontakt Michala for rad og vejledning!
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Kontakt
Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk
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Kontakt
Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

Labwit har et stort program af inkubatorer, analog, digital, ryste funktion, CO2, 
UV, køl, samt bord- eller gulvmodeller.
Kontakt os, så hjælper vi dig med at vælge den rette inkubator til dit laboratorie.

Kontakt Michala 
for rad og vejledning!

Cel-følgelig skal du investe i det rigtige udstyr

Hurtigt brug Bluetooth app downloades til din mobiltelefon 
og du kan aflæse resultatet, samt gemme til senere brug.

Har du brug for at måle PH eller vandkvalitet?
Så har Vi nu denne lille smarte sag!

•    Bluetooth opkobling til din mobil
•    Til daglig brug
•    Vandtæt IP67
•    6 forskellige PH/Temp, 
     konduktivitet/salt mfl.

Nyhed!

Nyhed!
Din egen lille private centrifuge
Nyhed fra Gyrozen – ARA mini 6

•    6500 rpm
•    2234 x g (1,5/2,0 ml rør)
•    2182 x g (pcr strip)
•    Størrelse 15x15x9 cm
•    Vægt 650 gram 1 495,-kr
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Køb den for kun



Nyhed – Heidolph HEI-VAP Core

Hei-Vap Core erstatter Hei-Vap Value, 
Value Digital og Advantage. Core 
modellen fås med håndløft (HL) eller 
motorløft (ML). Med en ganske lille 
opgradering af Core modellen, vil du 
have en high end rotationsfordamper 
til en yderst fordelagtig pris (tilføjelse 
af en Hei-Vac Control).
Hei-Vap Core har en enkel justering af 
både rotationshastighed og
badtemperatur via ”LED ring light” sys-
tem, som viser at den valgte funktion 
er aktiv.

 
Patenterede PTFE tætninger muliggør en stabil fordampningsproces. Hastighedsre- 
gulerede vakuumpumper samt den seneste generationen kondensorer, med høj  
præcision på inddampningen.
Sammenfattet øger disse detaljer levetiden på rotationsfordamperen og vakuumpum-
pen og mindsker mængden af gasser til omgivelserne.
Flere forskellige alternativer og tilvalg gør Heidolph rotationsfordampere til den bedste 
løsning til individuelle behov. Udrustet med en XL-kondensor, som øger fordampnings-
hastigheden op til 40%, opnåes yderst rene resultater og er derfor perfekt ved farma-
ceutisk eller kemisk rensning. Heidolphs rotationsfordampere udvikles og produceres i 
Tyskland og er kendt for kvalitet, præcision og pålidelig med en produktgaranti på hele 
36 måneder.

Nyhed!

Nyhed!Hei-MIX-serien tilbyder flere alternativer med forskellige rotation, lastkapacitet og muligt tilbehør til ryst 
og blandning. Udtrykket ”Made in Germany” betyder meget mere end bare markedsføring. Det indebær at 
Heidolph, med sine 36 måneders produktgaranti, producerer pålideligt laboratorieudstyr. Med en gen-
nemsnitlig levetid på 10 år eller mere. For vores kunder betyder dette at hvert indkøb er en god investering 
for fremtiden. Alle Heidolph produkter gennemgår kvalitetskontroller i flere trin under produktionen, dette 
garanterer et godt resultat og forhindrer stop og dyre reparationer.

Ninolab er dansk distributør af alle Heidolphs produkter. Vores produktspecialist 
har været på hands on træning på Heidolphs fabrik i Swabach og har en tæt knyttet 
kontakt person, så du som kunde altid er sikret hurtigt svar.
Mød den nye lækre Hei-Vap Core. Heidolph Hei-Vap Core er Rolls Royce modellen  
af rotationsfordampere, der nu har fået nyt instrumentbræt med touch funktion.
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Kontakt
Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

Hei-MIX-serien
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Nyhed!

Ninolab har fået ny leverandør – Barnstead 
ultrarent vand fra Thermo Scientific
Thermo Scientific har producereret laboratorie vand-
anlæg til forskning og industri i mere end 130 år.  
Thermo Scientific Barnstead udmærker sig ved at  
producere innovative, fleksible og intuitive løsninger. 

Barnstead er yderst konkurrencedygtige på pris. Alle patroner er 
enkelte de skiftes let og individuelt af hinanden. Derved maximerer 
man patronernes levetid, sparer service på anlægget og sikrer en 
besparelse på over 20% på driftomkostninger. Alle patroner indike-
res med antal timer til udskift, samt alarm når tiden er gået.  
UV indikeres yderligere med % intensitet, som beregnes ud fra TOC 
forskel på in/outlet.

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

Nyhed!

Nyhed – Barnstead Smart2Pure Pro UV/UF

Vægt tilbud fra Precisa
Precisa - præcisions instrumenter 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 teknik og design
•    Precisa har kundeorienterede løsninger indenfor vægte

Lige nu giver vi dig 15% rabat 
på alle Precisa vægtene!
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Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk
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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 kundeorienterede løsninger og komplet service, hvilket resulterer 
i hurtig support.
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Sorvall ST 40/40R
Universal centrifuge med og uden køl

Sorvall ST 16/16R
Universal centrifuge med og uden køl

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Uden køl

Maxkapacitet: 4 x 750 ml 
Maxhastighet: 5300 rpm
Max RCF: 5590 x g 
Temperatur:  -10°C til +40°C
Med køl

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g
Uden køl

Maxkapacitet: 4 x 400 ml 
Maxhastighet: 5500 rpm
Max RCF: 5580 x g 
Temperatur  -10°C til +40°C
Med køl

Sorvall Legend Micro 17/17R 
og 21/21R
Mikrocentrifuger med og uden køl.  

Gør det rigtige valg i 2019 – vælg Sorvall!

Sorvall ST8/8R
Lille bordcentrifuge 
med og uden køl.

Hurtige og sikre bordcentrifuger fra Thermo Scientific. 
Store, små, hurtige, køl og uden køl – alle af højeste kvalitet!  
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

20% på alle centrifuger og alt tilbehør!

Eksperterne i ultralydsbade til dit laboratorie

•    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
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Auto-Lock  rotor

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.

Din centrifuge er vigtig for dit arbejde, vælger du en centrifuge fra Sorvall giver den 
dig hurtigt og sikkert de prøvesvar du behøver. Med Auto-Lock rotor, bytter du rotoren 
på et øjeblik, uden brug af værktøj.



Eksperterne i ultralydsbade til dit laboratorie

Auto-Lock  rotor

Undgå at ødelægge dine celler ved nedfrysning

Flere forskellig størrelser fra 9.000 til 45.000 rør  
i 2” (5 cm) fryseæsker. Kontakt os for et godt tilbud!

Så opbevar dem i vores patenterede LN2 tank ved –195°C. 
Med de unikke produkter fra amerikanske CBS, får du som bruger  
disse klare fordele:

Er dine celler vigtige?

•     Ingen flydende kvælstof i opbevaringskammeret
•     Ingen LN2 der kan trænge ind i rørene og få dem til at eksplodere
•     Ingen fare for krydskontaminering
•     Ingen brugere der risikerer at komme i kontakt med flydende kvælstof
•     En tank der er udstyret med automatisk fyldning og alarm
•     Går strømmen kan man manuelt fylde tanken; og uden åbning kan den  
      holde temperaturen lav i flere døgn   

Custom
BioGenic

Systems

En måde at reducere risici forbundet for dette på er, prøvehåndteringsprotokoller, der minimerer mu-
ligheden for fejl. Custom Biogenic Systems tilbyder to forskellige typer kontrollerede hastighedsfrysere: 
Serie 2101 og High Capacity.

•    Kontrolleret indfrysning       •    Kontrollerede protokoller       •   Fleksibilitet

En korrekt fryseprofil er afgørende for en vellykket frysning. Custom Biogenics Systems anbefaler en 
grundig gennemgang, af de tilgængelige protokoller og profiler, inden du begynder din proces.  
Det er vigtigt at have en kontrolleret hastighedsfryser, der giver fleksibilitet til at foretage ændringer  
i dine programmer.
Når fryseren er færdig, skal du sørge for at have passende tilbehør, til opbevaring i efter frysning. 
Fo

r y
de

rl
ig

er
e

in
fo

rm
at

io
n

Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Standardiserede trin, er afgørende for at sikre konsistent cryopreservering af bio-
logiske prøver. Kontrolleret indfrysning, er designet til at kontrollere prøver, under 
fryseprocessen, hvor de overgår fra væske til en frosset tilstand. Den hastighed, 
hvormed prøver afkøles, kan påvirke den hastighed hvor molekyler nedbrydes.
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Endelig en celletæller der kan  
meget mere end blot at tælle! 

Countstar IC 1000 celletælleren leveres i flere udgaver og kræver 
PC tilslutning – IC 1000 kan også anvendes til svampe, gær, bio-
masse og filament tællinger.

•     Image baseret platform med 4 lystyper og 13 fluorescense kombinationer
•     Kan anvende næsten alle typer mærkninger og bølgelængder
•     Patenteret autofocus
•     Præ-installerede programmer – et tryk på skærmen og du har et resultat
•     Oplagt valg til dem som eksperimenter meget med forskellige fluorescent typer

Nyhed!

Countstar FL er en af de mest komplette celletællere – 
og så alligevel så simpel at anvende. 

Countstar FL har bl.a.:

Nyt Agentur hos Ninolab – ANTECH

Cryo Matrix 13K til 128K 
Fra 13.000 og op til 128.350, 2 ml rør
(m indvendigt gevind) på lille footprint

Ønsker du at opbevare dine prøver i gas fasen, men er ok med en gradient, 
så kan vi nu også tilbyde disse tanke.

•    Tør opbevaring ca. -180°Ci toppen
•    Automatisk fyldning
•    Mange varianter af opbevaring
•    Unik vacuum teknologi
•    Lav fordampning af LN2
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pH-metrer og titratorer fra Thermo Orion!
Nu sælger vi Thermo Scientifics sortiment af Orion serien, og vi vil gerne fejre 
det med specielle priser på nogle af deres pH metre og titratorer i pakker med 
alt hvad du behøver!

Orion Star™ A211 pH Meter
•    For nøjagtig og pålidelig pH, mV, ORP og temperaturmåling  
     ideel til en bred vifte af applikationer og avanceret pH analyser  
     i laboratoriet.  
•    Op til fem point pH-kalibrering, log op til 2000 datapunkte tid/ 
     dato stempel nemt at overføre kalibrerings- og datalogninger  
     via USB eller RS232 til en printer eller computer med Orion™  
     Star Com-softwaren.   
•    Brug det medfølgende elektrodestativ nemt at placere.

Inkluderet i pakken: Star A211 pH-meter, 8302BNUMD ROSS Ultra Triode  
glaslegeme pH / ATC elektrode, 810199 ROSS pH buffer kit, elektrode stativ,  
strømadapter, litteratur-cd, hurtigstartguide, datakabel og testcertifikat

Orion Star™ A329 Bærbar pH / ISE / konduktivitets-
måler / Opløst oxygen
•    Målinger med høj nøjagtighed, hvor du har brug for det.  
•    Designet til en bred vifte af pH, ionkoncentration, lednings- 
     evne, opløst oxygen mm.  
•    Undersøg prøver på de mest krævende steder, ved hjælp  
     af ved hjælp af denne vandtætte føler med IP67.  
•    Brug de tre kanaler til at måle pH, ledningsevne og DO  
     samtidig eller se hver kanal separat.  
•    Log op til 5000 datapunkter med tid/ datostempel og  
     overfør til en printer eller computer.

Inkluderet i pakken: Star A329 pH / ISE / Conductivity / RDO / DO meter 
med batterier; 8107UWMMD ROSS Gel-fyldt Epoxy pH / ATC Triode med 3 meter 
kabel; 013010MD DuraProbe Epoxy 4-Probe (K = 0,475) ledningsevne probe med 3 
meter kabel; 087010MD RDO Optisk DO Probe med 3 meter kabel; buffer kit og hård 
transportkasse.

Orion Star T910 pH Titrator 
Brug Orion Star T910 pH titratoren til dedikerede syre base 
titreringer, herunder
•    Titrerbar surhedsgrad i saft og vine, surhed i mad, alkaliet i vand
•    Surhedsgrad og alkalitet af forbrugerprodukter, totalt syreantal 
     (TAN) total
•    Total  basenummer (TBN)
•    Mulige titreringsteknikker omfatter ækvivalenspunkts titreringer
•    Forud installerede pH-endepunkt titreringer til alsidig prøveanalyse

Inkluderet i pakken: 172BNWP ROSS Sure-Flow pH-elektrode, 927007MD ATC 
probe, 20 ml burette, surround tube probe.

Normalpris: 19 615,-kr

15 760,-kr

5 375,-kr
Normalpris: 6.725,-kr

Normalpris: 23 985,-kr

18 985,-kr

Nyhed!

Nyhed!

Nyhed!
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Cryo Matrix 13K til 128K 
Fra 13.000 og op til 128.350, 2 ml rør
(m indvendigt gevind) på lille footprint

•    Tør opbevaring ca. -180°Ci toppen
•    Automatisk fyldning
•    Mange varianter af opbevaring
•    Unik vacuum teknologi
•    Lav fordampning af LN2
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Vores kunder skal ikke kun nøjes med  
gode produkter –
Vi skal også tilbyde dem en helt  
unik service!

Ninolabs serviceorganisation – Vi dækker bredt geografisk  
– Vi er klar til at hjælpe

•    Ninolab har en stor serviceorganisation og dækker bredt geografisk. På vores svenske  
hovedkvarter i Upplands Väsby samt lokalkontorerne i Kungsbacka, Lund og Solrød Strand, 
består den samlede serviceafdelingen af mere end 25 personer, hvoraf mindst 5 medarbej-
dere har special uddannelse og viden om køl & frys.

•    Ninolabs serviceteknikere er under kontinuerlig videreuddannelse og er altid i tæt  
kontakt med vores leverandører, hvilket garanterer det højeste vidensniveau.

•    Vi har et større reservedelslager i både Upplands Väsby og Solrød Strand, som kombi- 
neret med korte leveringstider fra vore leverandører, altid sikrer kortest muligt driftsstop  
i akutsituationer, og altid til yderst konkurrencedygtige priser.

•    Vi arbejder løbende med udvikling af vore leverandørrelationer for at reducere omkost- 
ninger samt afkorte ekspeditionstiderne. Adgang til reservedele garanteres i minimum 10 år.

Serviceaftale på dit udstyr & apparatur? Læs her hvorfor det er vigtigt for dig:

Driftsforstyrrelser og utilsigtet slitage forebygges ved at tegne en serviceaftale med  
f.eks. et årligt servicebesøg. Ved det årlige besøg kontrolleres bl.a. kritiske sliddele,  
sikkerhedskomponenter, generel visuel inspektion foretages og alt verificeres.  
Hvis der findes indikationer på slitage på særlige dele, udbedres dette præventivt i  
samråd med brugeren og/eller den serviceansvarlige.

Ninolab tilbyder også uddannelse af brugerne. Ved denne uddannelse gennemgås  
emner som f.eks.:

Kontakt os helt uforpligtende og hør meget mere om, hvad en god servicepartner kan betyde for dig.

•    Daglig brug & håndtering
•    Gennemgang af software  
•    Sikkerhedsspørgsmål
•    Generelle råd gældende nem fejlafhjælpning og alm. forebyggende regelmæssigt  
     vedligehold


