
Din leverandør af basisudstyr til laboratorier

Forår 2021

Din sikkerhed = Forebyggende service
Præcist derfor tilbyder A/S Ninolab et komplet  

program med årligt forebyggende service af:

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvad vi kan  

gøre for dig.  Vi stiller vores hold af erfarne & kompetente 

teknikere til din rådighed. Bare spørg - Vi er klar til hjælpe!

LAF-bænke - Fordi en sikker arbejdsplads er mere  

end blot et spørgsmål om tillidCO2 inkubatorer - Værdien af dit arbejde vokser her

-20°C/-80°C/Cryo frysere - Ubekymret drift og stabil 

opbevaring er uvurderligAutoklaver - Funktionen og operatørsikkerheden skal 

være i orden
Varme-og Klimaskabe - Et vigtigt sted i laboratoriet -  

det skal være under kontrolFiltertest - Fordi et filter ofte er en skrøbelig og væsent-

lig del af noget større
Altid inkl. fuld dokumentation - Hvis det ikke er doku-

menteret, findes det ikke















Ring til os 44911007 eller send en mail på info@ninolab.dk

Kampagne opvaskemaskiner
Side 3

Side 4-7

Vælg  
ninoSAFE -  
Den bedste  
LAF-bænk

Kampagnepriser 
bordscentrifuger
Side 15
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NYHED hos NINOLAB
SUEZ water purification systems startede i 1979 som firmaet Purite og begyndte  
at fremstille vandanlæg til rent vand og ultra rent vand. I 2001 blev firmaet Purite 
købt af SUEZ og senere i 2016 blev GE water tilkøbt. SUEZ er i dag en af de førende 
fremstillere og udviklere af vandbehandlingsanlæg til bl.a. laboratoriesektoren  
og Ninolab er derfor glade for at kunne præsentere deres produkter. 

PURITE FUSION

Purite Fusion er SUEZ løsning på et vandanlæg der kan tilsluttes direkte til vandhane 
vand og kan levere både type 2 (1-10 MΩ/cm) og type 1 vand (18.2 MΩ/cm). Det vil 
sige at 1 vandanlæg kan levere vand til f.eks. en opvaskemaskine eller fremstilling af 
buffere samt ultra rent vand til f.eks. krævende MS analyser. 
FUSION leveres med en integreret 20L tank til opbevaring af Type 2 eller man kan 
vælge at få en ekstern 50 eller 100 L tank hvis man har et meget stort behov for  
Type 2 vand. 
Type 1 vand dispenseres gennem den medfølgende dispenser der som noget helt nyt 
har en ekstra UV beskyttelse indbygget i selve dispenser delen. Selvfølgelig sidder der 
en UV lampe på både 185 nm og 254 nm indbygget i flowet for rent vands produktio-
nen. 
FUSION udemærker sig desuden ved at have ECO funktion der giver en yderligere  
besparelse i vandforbruget. Derudover kan FUSION både placeres på bordet eller 
væggen og man kan vælge en remote dispenser løsning. 
For at ovennævnte ikke skulle være nok har FUSION de største resiner på markedet  
hvilket betyder at de holder op til 50% længere end andre førende mærker. 
FUSION leveres med en årlig forbrugspakke der ikke alene indeholder resiner men 
også nye UV lamper point of use filtre, desinfektions pakker samt desinfektions  
test strips.

PURITE NEPTUN ULTIMATE

NEPTUNE ULTIMATE er et vandanlæg der leverer garanteret 18.2 MΩ/cm ultra rent 
vand (Type 1).
NEPTUNE betegnes som et poleringsanlæg hvilket betyder at det skal bruge forbe-
handlet vand som f.eks. omvendt osmose vand eller destilleret vand.  
Kravet til fødevandet er dog der hvor de fleste installationer kan være med idet det 
bare skal være under 20µS/cm.
NEPTUNE kan ligesom FUSION placeres på enten bordet eller hænges på væggen, 
og der kan også fås et remote dispense point til NEPTUNE.
Ligesom på FUSION har NEPTUNE også et point of use UV lys for den ekstra  
beskyttelse. 
NEPTUNE leveres også med en årlig forbrugspakke med resiner, UV lamper,  
disinfektions pakker osv. 

Varenummer: 222L300768/ECO+222M996074

Varenummer 222L300500+222M996036

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

62.780,-kr
Listepris: 73.860,-kr

Intropris

NYHED!

64.930,-kr
Listepris: 76.390,-kr

Intropris
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Varenummer: 222L300768/ECO+222M996074

Kampagne opvaskemaskiner
Det danske firma KEN HYGIENE SYSTEMS har udviklet og produceret en helt nyt  
serie af opvaskemaskiner til brug i laboratorier. Disse opvaskemaskiner sætter  
helt nye standarder for hvad man som laboratorie kan tillade sig at forlange af  
ens opvaskemaskine.

Ninolab er stolte af at kunne præsentere denne serie af IQ opvaskemaskiner fra KEN. 

Den økonomiske IQ3L version 2  
med sidekabinet (varmlufttørring),  
samt Hepa 14 filtreret luft system 

 til en pris på kun 77.225,-kr
(normalt 87.765 kr).  

Bemærk prisen er uden kurve/racks.

Har du større behov end IQ3 kan klare så forhandler 
vi også den større model IQ4. De samme fortræffelige 
egenskaber som IQ3 og endnu flere funktioner til at 
lette din hverdag.  
Kontakt os endelig for yderligere informationer angå-
ende disse forrygende opvaskemaskiner fra KEN og 
vi hjælper gladelig med at konfigurere lige netop den 
model som vil være rigtig for dig. 

IQ3

IQ4

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

Opfylder alle gældende standarder
Let at betjene med det store tydelige  
soft touch betjeningspanel
Virkeligt lavt lydniveau under drift

Store besparelser på vand og strøm
Mindre mængde kemikalier – hvilket også beskytter 
vores natur
Modulær opbyggelse af racks til lige netop dit behov
Design som er en fryd for øjet og sjælen.












77.225,-kr
Listepris: 87.765,-kr

Forårspris

Intropris

Intropris

Af unikke features på IQ serie kan nævnes:
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Ninolabs datterselskab Nino Labinteriør fremstiller sikkerheds- og sterilbænke,  
luftsluser, burbyttestationer (stationær-mobil), kemisluser og isotopbænke.  
Nino Labinteriør tilbyder med ninoSAFE ren luft løsninger  
til alt fra rutine arbejde med potentielt farlige prøver til  
håndtering af cytostatiske prøver. ninoSAFE giver ope- 
ratør, produkt og miljø den maksimale beskyttelse.

Vælg ninoSAFE - Den bedste LAF-bænk

Nino Labinteriør tilbyder:

Home of true innovators 











Klasse I, II og II bænke med alt tænkeligt udstyr

Kundetilpassede sterilbænke med specialmål

Kundetilpassede klasse I, II og III bænke med fx lydisolering

Mikroskop tilpassede bænke

Isotopbænke

LAF-tag med laminar steril luft for produktbeskyttelse

Burbyttestation med produkt og operatør beskyttelse *

Gennemrækningsskabe m/u kemislusefunktion

Indbyggede gennemrækningsskabe med ”susefunktion i barriere væg”

Airshower til ud og indgang af personale
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ninoSAFE Klass II-bænk
ninoSAFE biologiske sikkerhedsbænke er blevet testet og valideret hos kunder  
siden 2015, hvilket garanterer deres ydeevne, pålidelighed, kvalitet og bruger- 
venlighed. Med ny teknologi i kombination med state-of-the-art teknik,  
ninoSAFE tilbyder avancerede produkter, der er nemme at rengøre og nemme  
at vedligeholde. 

 Justerbart LED-lys kommer som standard sammen 
med bemærkelsesværdigt lave lydniveauer.  
Nino Labinteriør’s motto er ”Special is our stan-
dard”, hvilket betyder at alle vores produkter kan 
tilpasses og konfigureres til at opfylde alle specifik-
ke krav inden for rimelig tid og budget. Vi arbejder 
tæt sammen med vores kunder for at skabe og 
udvikle biologiske sikkerhedbænke, der tilbyder 

uovertruffen kvalitet, præcision og pålidelighed 
med højeste renhed. Kompakt design, men stadig 
med største arbejdsflade. Ingen indvendig vin-
duesrammer, og nye typer bordplader - gør bæn-
kene ekstremt rengøringsvenlige. 
Standard størrelser Class II: Nyhed 600, 900, 1200, 
1500 & 1800 mm.

Cabinet A - Length B - Work Height C - Top cabinet D - Highest point E - Work opening W - Weight

ninoSAFE 600 600 mm 700-1050 mm 1973-2223 mm 1998-2248 mm 540 mm 100 kilo

ninoSAFE 900 1003 mm 700-1050 mm 1953-2203 mm 1978-2228 mm 900 mm 190 kilo

ninoSAFE 1200 1303 mm 700-1050 mm 1953-2203 mm 1978-2228 mm 1200 mm 220 kilo

ninoSAFE 1500 1603 mm 700-1050 mm 1953-2203 mm 1978-2228 mm 1500 mm 250 kilo

ninoSAFE 1800 1907 mm 700-1050 mm 1953-2203 mm 1978-2228 mm 1804 mm 280 kilo

ninoSAFE specifikationer

Home of true innovators 
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En verdensnyhed i størrelse XL
Endelig kan vi tilbyde dig en stor Klasse II sikkerhedsbænk som har plads 
til det meste! Designet og produceret af Nino Labinteriør.

ninoSAFE XL er en ægte Klasse II sikkerhedsbænk, 
forskellen er bare at den har meget mere plads. 
Bygget efter EN 12469-normen, som garanterer  
at alle sikkerhedsparametre overholdes. 
ninoSAFE XL er altid 900 mm dyb og 1000 mm høj 
indvendig, og findes i størrelserne 1200, 1500 og  
1800 mm bred altså større end de fleste! 
 

For den bedste ergonomi findes elektrisk hæve/
sænk stativ som tilvalg. Touchscreendisplay for let 
adgang til justering af lys og service menuer gør 
hverdagen på laboratoriet enkelt og sikker for alle  
brugere af ninoSAFE XL.

nino SAFE XL specifikationer

Cabinet A - Lenght B - Work height C - Top Cabinet D - Highest point E - Work opening W - Weight
nino SAFE 1200 XL 1303 mm 700-950 mm 2350-2600 mm 2375-2625 mm 1200 mm 310 kilo
nino SAFE 1500 XL 1603 mm 700-950 mm 2350-2600 mm 2375-2625 mm 1500 mm 350 kilo
nino SAFE 1800 XL 1907 mm 700-950 mm 2350-2600 mm 2375-2625 mm 1804 mm 390 kilo

Home of true innovators 
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Ninolaf sikkerhedsbænk til isotoper
Ninolaf sikkerhedsbænke og stinkskabe til isotophåndtering er konstruerede  
og bygget i Sverige - tilpasset de skandinaviske behov, og konfigureres helt  
efter de unikke krav hos den enkelte bruger.

Home of true innovators 

Ninolaf sikkerhedsbænke og stinkskabe til isotop-
håndtering kan forsynes med stråleskjold i bag-
væg, sider og bund med op til 50 mm bly ækvi-
valent, og har et beskyttende, let flytbart, vindue 
monteret på en glideskinne. Dette giver optimal 
brugerbeskyttelse samtidig med et godt kig ind  
på selve arbejdsfladen.
ninoLAF sikkerhedsbænke og stinkskabe til  
isotophåndtering kan leveres med integrerede 
dosiskalibratorer, fladskærm i bagvæggen af  
bænken, samt integreret affaldscontainer.

ninoLAF sikkerhedsbænke til isotophåndtering 
kan leveres med integreret opbevaring og elevator 
til dobbelt Tc-generatorer, med 50 mm bly ækvi-
valent strålebeskyttelse og indbygget kamera til 
ergonomisk aflæsning ved eluering af nøjagtige 
mængder.

Vi har mange erfaringer fra følgende projekter:
•    Større rammeaftaler med flere svenske regio-
ner, og har i 2015 blandt andet levereret mere end 
20 stk. unikt konfigurerede sikkerhedsbænke og 
stinkskabe til isotophåndtering til Sahlgrenska´s 
nye Diagnostik- og Innovationscentrum.
•    I løbet af 2016, levererde vi mere end 40 
stinkskabe og sikkerhedsbænke till det nye Karo-
linska Sjukhuset, hvoraf over 10 stk. er unikt konfi-
gurerede enheder til isotophåndtering.

Vil du vide mere om de mange muligeheder med 
Ninolaf og stinkskabe, så kontakt os straks for en 
præsentation og et godt tilbud!

ninoSAFE - En komplet serie, 
findes også i disse modeller:

ninoSAFE plus (EN12469, DIN12980)
ninoSAFE B2 
ninoSAFE XL (EN12469)
ninoSAFE XL plus (EN12469, DIN12980)
ninoSAFE sterile (Clean bench) 
ninoSAFE class I (EN12469)    
ninoSAFE horisontal
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk



MULTI REAX:

Den lette og kraftfulde vortexer hvis du skal ryste mange prøver af gangen
Der kan bruges rør fra 10-32 mm i diameter som f.eks. Falcon rør eller Geri-
ner rør, samt Eppendorf kopper med snap on låg. 
Med sin kraftige udslagsvibrator på hele 3 mm og en hastighed på  
mellem 150 og 2000 rpm klarer denne vortexer alle dine behov.  
Ydermere sørger den integrerede timer for at dine prøver bliver  
rystet lige netop i den tid du gerne vil have det.  
Findes også i versioner som single tube vortexer.
Varenummer: 1275451000000

Biokemi – Vi gør forskning letter

TITRAMAX 101: 

Kraftfyld ryster til mikrotiterplader med en udslagsvibration på hele 3 mm.
Ryster op til 4 microplader af gangen, og med en hastighed mellem 150 
og 1350 rpm. Integreret timer der let stilles til lige netop dit behov, og med 
akustisk signal der fortæller hvornår Titramax er færdig med at ryste.
Findes også i en udgave med mindre orbit på 1,5 mm hvis der  
f.eks. skal ryste celler, samt en større model med plads til  
6 mikroplader af gangen.
Varenummer: 1275441130000

DUOMAX 1030: 

Vipperyster med 5° hældning til brug ved de fleste standard applikationer, 
eller med 10° hældning hvis der ønskes en kraftigere bevægelse. 
Hastigheden kan sættes mellem 2 og 50 vipninger pr. minut og der er selv-
følgelig timer med akustisk signal når prøverne er rystet færdig. 
Prøver placeres let på den store anti slip gummi måtte der sørger for  
at de ligger sikkert og ikke glider af, selv ved den stor hældning og  
ved fuld hastighed. Andre former for tilslutninger kan påsættes så  
der f.eks. kan vippes erlenmeyer flasker eller seperations kolber.
Varenummer: 1275433220500

POLYMAX 1040:

3D platform ryster der ryster i 8 tals form og sørger dermed for at er der er kontinu-
erlig bevægelse på alle punkter i ens prøve. Særdeles velegnet til f.eks. blodprøver.
Kan fås i versioner med enten 5° hældning eller 10° hældning og hastigheder på 
mellem 2-50 fulde bevæglser pr. minut og selvfølglig med indbygget  
timer. Findes også i en endnu større version med et areal på hele  
1326 cm2(polymax 2040) så der er plads til endnu flere prøver. 
Der medfølger antislipmåtte til de fleste prøver, men der er et  
stort tilbehørsprogram der sikrer at mange forskellige  
beholdere kan rystes effektivt og sikkert. 
Varenummer: 1275434220500

8.475,-kr
Listepris: 11.295,-kr

Forårspris

5.720,-kr
Listepris: 7.620,-kr

Forårspris

9.075,-kr
Listepris: 12.100,-kr

Forårspris

9.190,-kr
Listepris: 12.255,-kr

Forårspris
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ROTAMAX/UNIMAX

Orbital rystere til enhver opgave og udfordring. 
ROTAMAX er den analoge version med en kapacitet på op til 3 kg.  
Hvor UNIMAX versionerne er de digitale med kapacitet på 5 eller 10 kg. 
Med diverse udstyr til ROTAMAX eller UNIMAX er det muligt at ryste alle 
former for prøver i forskellige hastigheder og alle modeller er selv- 
følgelig udstyret med timer funktion så man trykt kan forlade sine  
prøver mens de står og ryster. 
Varenummer: 1275444120000 (rotamax) eller 1275431231000 (unimax 5 kg)

INCUBATOR 1000.

Har du brug for at dine prøver bliver rystet i et varmekontrolleret miljø kan 
vi også hjælpe der. Incubator modellen fra Heidolph består af et varmele-
geme samt 3 forskellige inkubation kamre hvor rysteren kan placeres. 
Selve varmedelen kan sørge for at dine prøver kan varmes op til 65 grader 
mens de rystes og det er så bare at finde det rette kammer lige netop til 
din applikation. 
Alle rystere som f.eks. Duomax 1030, Titramax 1000, Unimax 1010  
og polymax 1040 kan bruges sammen med Inkubator 1000 serien. 
Varenummer for varmedel: 1275499001000

6.335,-kr
Listepris: 8.445,-kr

Forårspris 
Rotamax

 

9.780,-kr
Listepris: 13.035,-kr

Forårspris 
Unimax

 

6.960,-kr
Listepris: 9.275,-kr

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

Med Carbolites 80 års erfaring tilbydes her er bredt  
sortiment af ovne, fra 30°C til 3000°C, f.eks:

Carbolite AAF-serien – Foraskningsovne
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Kontakt
Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Carbolite-Gero ovne op til 3000°C 

Op til +1200°C 
Indbyggede beskyttede varmelegmer giver lang holdbarhed 
Forvarmning af luften i kammeret giver god ensartet proces 
Kammerstørrelser fra 3 til 18 liter 
Kvalitetskonstruktion som giver AAF-serien lang levetid







*uden kammer
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Der skal opbevares mange flere embryoer og celler. Hvorfor ikke gøre det  
I vores LN2 fryser, hvor der ikke er kontakt med den flydende kvælstof,  
alt opbevares i damp fasen.

Celle materiale opbevares i gasfasen. Ingen forurenings risiko 
Kan holde temperatur i adskillige dage i tilfælde af strømsvigt
Automatisk påfyldning med alarm for niveau og temperatur
Sofistikeret patenteret kryopræservering for optimale frostgrader
Komplette systemer med reoler, kasser og kryogene hætteglas
Fås i tre størrelser med forskellige reolsystemer, afhængigt  
opbevaring behov

Sikker kryo opbevaing af celler

Custom
BioGenic

SystemsFo
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Kontakt Ebba for en god pris!








Noblegene Cryogenics 
 
Ønsker du at producere dit flydende kvælstof til dine  
tanke selv? A/S Ninolab er nu også forhandler af dette.
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

LN10 – Triton 
 Enkelt design 

Sikkert dispenseringssystem 
Luftkølet alternativ - ingen grund til vandkøling 
På hjul for nem flytning 
Oliefri luftkompressor 
Indbygget PSA nitrogengasgenerator 
Indbygget iltanalysator med alarm 
Vakuumforebyggende system for flydende LN2 tank










Laes mere om vores produkter  
på www.ninolab.dk
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Integreret billedanalyse for måling af areal  
eller antal fluoroscerende emner
Time laps film af studiet
Fuld fjernkontrol via internettet
Kan følges på din PC
Lille bærbar enehed til mange former for plader mm.

Fluorescens-billedanalyse af dine celler i real tid
Lux3 FL Fluorescensmikroskop fra cytoSMART laver billedanalyse af dine celler 
direkte i din inkubator.
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk








Op til 8 bioreaktorer 
Automatisk overførsel af cellefrie eller celleholdige prøver  
til op til 4 forskellige analyseværktøjer
Integrer Seg-Flow med de mest almindeligt forekommende  
celletællere og biokemiske analysatorer
Kan integreres med flere forskellige SCADA systemer
Seg-Flow tilbyder et automatiseret, integreret system til procesudvikling

Den nemmeste prøveudtagning når 
du arbejder med celler
Seg-Flow fra Flownamics er et system til automatisk prøveudtagning 

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Spektrophotometer og Celletæller i et 

Spektrophotometer

Fluidlab R-300 2 enheder i lille håndholdt apparat 

Celletæller
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk









Se ekstinsionen
Spectrum 375-700 nm
Lav kalibreringskurver
Brug kalibreringskurver til  
hurtig prøve kvantifikation






Viabilitet døde eller levende celler  
mellem 8 og 80µm
Se billeder via holografisk mikroskopi
Nem håndtering




es mere om vores produkter  

på www.ninolab.dk



Eliminrer faren for krydskontaminering  
i din CO2 inkubator

Patenteret system - ideelt hvis der er flere brugere, og døren ofte  
åbnes. Sikrer miljøet opretholdes når en nabo cell locker tages ud  
eller betjenes - forstyrrer ikke de andre cell lockere i inkubatorn
Sikrer mod krydskontimination. Hver cell locker har 0,2 um membran  
filtre der lader luft cirkulere men hindrer mikroorganismer i at træge ind
Kan autoklaveres
Model i160 har plads til 6 cell lockere

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 opvarmegt vandbacke så optimal  
CO2, temperatur og fukt sikres
Steri-Cycle sterilationscyklus ved 180°C med et enkelt tryk
Fås i 2 størrelser: i160 på 165 liter og i250 på 255 liter
Mulighed for att logge data via USB
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Sparer på dine gasser
Hurtigt og let opgraderet 
Atmosferen 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

Hypoxia kammer fra Biospherix
Vil du forkaele dine celler og dyrke dem som i den  
mennskelige krop? Så tag og sæt detta Hypoxia  
kammer ind i din CO2 inkubator.

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

















Forma CO2 inkubator model i160 med TC eller IR sensor
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Vores nye CryoMed controlled-rate freezer er kommet:

Nyhed - Kontrolleret indfrysning med CryoMed
Vil du passe godt på dine celle linjer så er kontrolleret indfrysning et must!

Brugervenlig display med sporbarhed
Pålidelig temperatur med stort throughput
Temperatur i real-time for at beskytte produktet
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Kontakt
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Countstar Rigel-2  

Overlagt billed same udvalg, celler farvet  
med AO/PI , extension 480nm/525 nm og  
analyseret ved 535/40nm og 580/25nm:  

Røde: døde celler, Grøn: bevægelige celler,  
Orange: ikke mærkede uspecifikke celler.

Med denne enhed kan du anallysere peripherale blod  
mononucleare celler (PBMC´s) . Og deres CD-markører for 
bedre at forstå udviklingen af SARS-CoV- 2 i mennesker

Brightfield billed fra hel blod  
PBMC prøve, med en masse  

udefinerede objekter.
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Kapacitet:
P8021 
50 ml

P8022 
100 ml

P8023 
250 ml

P8024 
500 ml

P8026 
1000 

ml

P8027 
2000 

ml

P8028 
3000 

ml

P8029 
5000 

ml

P8012 
66 well 

plate

P8010 
Tube 
rack

P6029Tray 53 42 23 14 9 6 4 2 12 4

P6028Tray 33 33 23 14 9 6 4 2 12 4

Labwit ZWYR-293 rysteinkubator

Tilbehør : 

Lille størrelse stor kapacitet. 
Kan placeres på bord, gulv eller stakkes.
Udvendige mål 570x505x418 mm (bxdxh).  
Temperatur område fra +4°C til 60°C.

Stativ til placering af en rysteinkubator  
på gulv, 35 cm eller 50 cm højt
LED lys, rød-blå eller warm white



 
 Vælg forboret platform/shaking tray  

eller plain uden huller til fx. sticky mats
Stort udvalg i holdere - clamps



GEWO Hölzel Pipetteopvasker
Bruger du mange glaspipetter eller kunne du bruge det  
i stedet for engangs plastik? I 2014 genererede laboratorierne 
5,5 millioner tons affald af plastik, hvor meget mon der bruges 
nu? Vil du også spare på dit plastikaffald så se denne smart  
pipetteopvaskemaskine, glas er nemmere at holde sterilt.
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GM 200 er en virkelig effektiv hjælper i f.eks. levnedsmiddel laboratorier og kan 
nu også fås med et kit til kryo-formaling.

Nu kan du udføre kryo-formaling i din Knivmølle

Vores leverandør Retsch har udviklet et kit for at kunne udføre 
kryo-formaling (med tøris) af materialer som ikke kan formales/
homogeniseres i stue- eller køleskabstemperatur.
Retsch kryo-kit består af en stålbeholder med bafler, et plastik/
stål låg med åbninger - sikkerhed - CO2 skal kunne undslippe! 
Desuden er der en kniv helt i stål, som også kan bruges til meget 
hårde materiale uden ekstra nedkøling.
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Kontakt
Birte Asmussen
20 11 15 14
bas@ninolab.dk

Smal fylder ikke meget i den lille opvask
2 vaskeprogrammer


 

 Behandlet vand eller postevand
Køre automatisk

Angående reservedele til knivmølle SM 2000

Sammenligning mellem SM 2000 og de nye Retsch modeller:

Den 31 december ophørte garantien på at kunne  
få reservedele til knivmøllen SM2000 fra Retsch.  
Dette indebærer at vi ikke længere kan garantere,  
at der kan udføres service på denne type mølle  
med de gængse reservedele.  
Vi ved dog at der stadig finde mange SM 2000 møller 

Parameter SM 2000 SM 100 SM 200 SM 300 SM400
Størrelse på emner 

 til indføring
<60x80 <60x80 <60x80 <60x80 <170x220

Resultat 0,25-20 0,25-20 0,25-20 0,25-20 1-20

Hastighed 695/1390 1500 1500 700-3000 280

Motor styrke 1,5 1,5 2,2 3 3

Vi tilbyder 
20% i 

udskiftningsrabat 
ved køb af en ny 

SM mølle.

SM 2000

tilbage hos vores kunder så derfor vil vi tilby-
de de nye modeller SM 100, 200, 300 eller 400 
til en ekstra fordelagtig udskiftningspris, så 
der stadig kan formales med det samme fine 
resultat og den høje sikkerhed som er kende-
tegnende for Retsch.  
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Sorvall Legend  
Micro 17 (uden køl)

Sorvall Legend 
Micro 21 (uden køl)  

Sorvall Legend 
Micro 21R  (med køl)

  

Sorvall Legend Micro 17/17R og 21/21R
Mikrocentrifuger med og uden køl. Incl rotor for 24x1,5/2,0ml med ClickSeal biotæt låg.

Gør det rigtige valg – vælg Sorvall!
Hurtige og sikre bordcentrifuger fra Thermo Scientific.

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.

12.600,-kr
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Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

29.300,-kr

15.600,-kr

33.300,-kr

Sorvall ST 16/16R
Universal centrifuge med og uden køl
Incl. udsvingsrotor TX-400 med runde bægre og 8 stk valgfrie indsatse

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

48.200,-kr 64.600,-kr

Sorvall ST 40/40R
Universal centrifuge med og uden køl
Incl. udsvingsrotor TX-750 med runde bægre og 8 stk valgfrie indsatse

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

58.100,-kr 78.300,-kr

Sorvall ST8/8R

Lille bordcentrifuge med  
og uden køl.
Incl udsvingsrotor TX-150  
med runde bægre og 8 stk 
valgfrie indsatse

Uden køl Med køl

29.400,-kr 49.800,-kr

Sorvall Legend  
Micro 17R (med køl)    Nu kan du udføre kryo-formaling i din Knivmølle

SM 2000
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-80°C frysere fra 35 til 949 liter
Frysere fra Fryka:

Mini fryser  
35L  

B35-85

Opretstående fryser  
100L  

TSS80-100   

Under bordet fryser  
100L  

TUS80-100

TSX700 949L 
(bredde 115cm)  
Når der skal opbevares 
mange prøver.
Frekvensstyret, støjsvag 
og lavt energiforbrug.

Stort udvalg af racks til cryo 
æsker med højden 32, 40, 50, 

75, 85, 100 eller 130 mm til 
skabs og kummefrysere

FDE300 422L 
(bredde 59 cm) 
Når pladsen er  
en udfordring. 
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Under bordet fryser  
100L  

TUS80-100

Varme skabe – køleinkubatorer fra FDM
Fås i følgende størrelser:

Vælg temperatur område 0°C til +70°C eller -25°C til +70°C
Vælg mellem 2 styringer:
-revo FACE med mulighed for programering og loop funktion
-stilll FACE med udlæsning af temperatur
Stort tilbehørs sortiment, bla. vertikalt eller horisontalt lys
Fås også med fugtstyring - Klimaskab
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Stirling -80°C fryser
 
Model SU780XLE er branchens mest energi- 
effektive fryser med bedste ydelse. Giver forbedret 
sikkerhed for opbevaring af prøver og det laveste 
energiforbrug sammenlignet med sammenlig- 
nelige modeller på markedet.  

Sikkerheden ligger i, at der ikke er nogen kom-
pressorer i fryseren. Den gennemprøvede Stirling- 
motorteknologi bruges med kontinuerlig module-
ring, der opretholder uovertruffen temperatur- 
stabilitet. 

Maksimal opbevaringskapacitet pr. kvadratmeter gulvareal - 
op til 70.000 kryorør
100% naturligt kølemiddel (10g Helium, 90g Ethan)
Temperaturområde -20°C til -86°C
± 1°C Temperaturvariation
Længste optøningstid i tilfælde af strømsvigt
100% adaptiv kontrol, muliggør hurtigere køletid og  
genopretning efter døråbning
Overspændingsbeskyttelse, ingen olie i kølesystemet
Laveste samlede pris over tid
Genererer 70-75% mindre varme til rummet
Lav vedligeholdelse
7 års motorgaranti

Stirling Ultracold ULT-25NE















Hurtig kold til transport af kostbare  
celler fra A til B
Tillsluttes i cigaret stik
-86°C til -20°C 
Plats til 18 fryseæsker 2”
Kan aflåses








Kvalitetsprodukter fra tyske Lauda
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 
touchdisplay som kan tages med uden for stinkskabet for let og sikker 
kontrol af processen. PRO serien findes i forskellige modeller med tempe-
raturområde  fra -100°C op til +250°C.

Varme- og køletermostater til rigtig  
mange forskellige applikationer

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
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Ekstern temperaturstyring med cirkulationskøler mange forskellige valg i området -90°C til +320°C
ECO-serien med Silver/Gold termostaterne dækker området -50°C til +200°C
Alpha basis termostater til både køl og varme i området -25°C til +100°C

Transperant 
bad tåler op  
til 100°C 
ECO-serien 
findes også i 
rustfrie op til 
+200°C
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BIOBASIC køleskabe og -20°C frysere
BIOBASIC er en serie af produkter som tilbyder prisstærke  
bioopbevaringløsinger til et bredt applikationsområde.

Med temperaturalarmer, intern/extern ATEX,  
ingen kølde vægge og brugervenlig betjensnings-
flade tilbyder BIOBASIC serien en lang række  
enestående features på et meget lille fodaftryk.
Produkterne findes som køl eller fryseskab i fire 
forskellige størrelser og er velegnet til områder 
med begrenset plads hvor ydeevne, funktionalitet 
og værdi er altafgørende.

Intern og extern ATEX

BIOBASIC serien tilbyder fuld overensstemmelse  
med ATEX, både internt og externt - uden extra  
beregning.  
BIOBASIC skabe opfylder DS/IIEC 60079-15,  
som dækker elektriske aparater til brug i kategori 3,  
zone 2 områder, hvor explosive gasarter kan  
forekomme. Dette muliggør opstilling af BIOBASIC  
skabe i arbejdsområder, i stedet for fjernlokationer,  
som ville være påkrævet for skabe udelukkende  
med intern ATEX overensstemmelse.
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Luftfordeling

Den unikke luftfordelings- 
system sikrer at temperaturer  
inde i skabets opbevaringsrum  
forbliver stabile og ensartede.  
Med en lamelfordamper placeret 
udenfor opbevaringsrummet  
sikrer man ydeevnen og ingen  
kolde vægge.

Fås i størrelserne 125, 218, 346 og 610 liter                              



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.

Køb 3 stk. med  
13% rabat,  
6 stk. med  

16% rabat eller  
9 stk. med  
19% rabat

Produkter fra Asynt

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 teknologi og design 
Precisa har kundorienterede løsninger indenfor vægte
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Steffen Petersen
92 44 52 62
spe@ninolab.dk

Ring og få et  
godt tilbud





20.240,-kr

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

Precisa tilbyder vægte med høje stan-
darder, inden for forskning og investe-
rer løbende i udviklingen af ny tekno-

logi og design og har kundorienterede 
løsninger og komplet service, hvilket 
resulterer i hurtig support.

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 2021-08-31. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter. A/S Ninolab


