
Din leverandør af basisudstyr til laboratorier
Vores kerneværdier:
Vores engagement for at levere topkvalitet

Kunde fokus:
Betjener vores kunder og opfylder deres behov

Engagement:
Vi giver aldrig op i vores ambition om at overgå vores kunders for-
ventning

Pålidelighed:
Vi skal levere hvad vi lover og altid tage ansvar for vores handlinger

Fleksibilitet:
Vi tilpasser os kundernes behov og ønsker

Åbenhed:
Vi kommunikerer åbent og ærligt

Innovation:
Ved at fokusere på en innovativ tankegang skal vi give den bedste
løsning til vores kunder

Stabilitet:
Vi har en sund finansiel platform til et langsigtet samarbejde

Med kunden i fokus
Hos Ninolab har vi fokus på høj kvalitet og sætter altid dine behov 
i centrum. Vi hjælper dig med at skræddersy en løsning hvad enten 
det gælder enkelte produkter eller hele systemer. Vores kvalitets-
mål er at kunne levere et korrekt tilpasset produkt, med de rigtige 
funktioner, til aftalt tid og ikke mindst til den rigtige pris. De pro-
dukter Ninolab har valgt at forhandle, er alle nøje udvalgt blandt 
leverandører fra hele verden.

Tryghed når du vælger Ninolab
For dig som kunde er det en tryghed at vide, at når du vælger Ni-
nolab som leverandør vil du altid blive tilbudt de bedste produkter. 
En god support i kraft af veluddannet personale er også en del af 
denne tryghed og hos Ninolab er vi meget bevidste om at vores 
ansvar strækker sig længere end til leveringen af selve produktet. 
Vores produktspecialister er til rådighed ved spørgsmål om appli-
kationer og support generelt og vores serviceafdeling tilbyder alle 
former for serviceydelser på dine produkter.

Produkter fra verdens bedste leverandører
Vi følger konstant og systematisk udviklingen på vort område. Vi 
udvælger og skaber kontakter med de producenter der er kendte 
for deres seriøsitet og ansvarlighed i fremstillingen af laborato-
rieprodukter i højeste kvalitet. Det er producenter der satser på 
forskning og udvikling og tillægger deres produktion strenge kvali-
tetskrav. Ninolab forhandler på nuværende tidspunkt produkter fra 
omkring 30 udvalgte producenter fra hele verden.

Kvalificerede og engagerede medarbejdere
Det er os der taget ansvaret. Vi har specialister indenfor alle områ-
der og samlet giver det den styrke der kræves for at tage et aktivt 
ansvar for avanceret laboratorieudstyr. Vores produktspecialister er 
til rådighed ved spørgsmål om applikationer og support generelt 
og vores serviceafdeling tilbyder alle former for serviceydelser på 
dine produkter.

Kontakt os hvis du vil vide mere om hvordan gode 
produkter bliver endnu bedre med den rette leve-
randør!
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Ser du Netflix? Har du set the Rain, så er alt filmet laboratorieudstyr leveret af A/S Ninolab!



Termaks 9000 Serien
Tørreskabe, varmeskabe, ovne, inkubatorer, 
køleinkubatorer og klimaskabe

Tørreskab, varmeskab, ovn

TS serien i størrelser fra 26 til 430 liter
Temperatur op til +250°C
Med ventilator for effektiv og jævn temperatur 

Inkubator

B serien i størrelser fra 25 til 420 liter
Temperatur op til +100°C
Med ventilator for effektiv og jævn temperatur

Køleinkubator

KB serien fås i 2 størrelser – 182 og 400 liter
Temperatur fra -9,9°C til +70°C
Med ventilator for effektiv og jævn temperatur

Klimaskabe

KBF serien fås i størrelsen 400 liter
Vælg F for fugtstyrring eller FL for fugtstyring og lys
Med ventilator for effektiv og jævn temperatur

Personlig -85°C fryser på 93 liter

Prisen er skruet helt i bund! 
Køb den for kun 

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

25,000,-kr
Ex. moms og levering

NYHED!

Vil du forkæle dine celler og dyrke dem som i 
den menneskelige krop?
Så tag og sæt dette Hypoxia kammer ind i din CO2 inkubator

•    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



Kraftfuld omrøring på smalle steder…
 
Heidolph har forfinet deres Hei-TORQUE, så den passer ind på meget lidt plads. 
Det kan være i dit stinkskab, i en bioreactor eller lignende.

NYHED!

NYHED!

Hei-TORQUE CORE

•    Torque op til 40 Ncm
•    Hastighed op til 2000 rpm
•    Viscositet op til 10.000mPas
•    Timerfunktion og MAX knap for  
     kortvarig maximum hastighed
 

Thermo Barnstead vandbehandling – 
Nu hos Ninolab

  

Ex. moms 

Ny digital vakuum kontrol til din  
rotationsfordamper

•    Fungerer med alle Hei-VAP rotations- 
     fordampere, der ikke har integreret  
     vakuum kontrol
•    Nem og billig løsning
•    Grafer til at visualisere vakuum  
     processen, RS232 interface

Resistivity at 25°C, MΩ.cm 18.2 

Conductivity, μS/cm 0.055 

TOC value, ppb 1 - 5 

Bacterial content, CFU/ml <1 

Endotoxin, EU/ml: <0.001 

Flow Rate, L/min 1 

Flow Rate, with tank, L/min 0.8 

Ninolab forhandler vandbehandling fra Barnstead. Vi starter med  
et knald godt tilbud på Micro-Pure UV/UF til det lille behov for  
ultrarent vand.

NYHED!

22,500,-kr Introduktions pris



Fremtidens cryoopbevaring er her – 
Prøv en CBS!
CBS er 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 håndteres.
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Custom
BioGenic
Systems

•    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 minimal service
•    Bevist det bedste valg til al langtidsopbevaring
•    Pharmaindustrien har opdaget CBS  – Har du?

Thermo Forma TSX  

Den nye Forma TSX -80°C fryser er 20 gange mere stille end tidligere generationer 
af frysere. Med den nye V-driveteknik i kombination med unik isolering, begrænses 
lyden i Forma TXS til mindre end 46 dB, som svarer til et konventionelt køleskab. 
Forma TSX anvender naturlige kølemidler – (R170 – Ethan og R290 Propan). 
Bruger mindre energi og har hurtigere nedkøling efter åbning af dør.

Vælg Forma TSX når lyden skal reduceres, når døren 
skal åbnes ofte, og på de steder hvor du ikke vil have 
varmeafgivelse!

Forma TSX har f.eks. plads til:
 

•    600 stk. 5 cm æsker
•    Op til 60.000 2 ml rør
•    Op til 101.400 1 ml rør
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk



CBS er 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 håndteres.

Thermo Forma TSX  Ninolaf sikkerhedsbænk til isotoper

Spil ler til lid en rol le, 
sa ring trygt til Trol le!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

sikkerhedsbænke og stink-skabe 
til isotophåndtering er konstru-

erede og bygget i Sverige - tilpasset de skandinaviske behov, 
og konfigureres helt efter de unikke krav hos den enkelte 
bruger.
Ninolaf sikkerhedsbænke og stinkskabe til isotophåndte-
ring kan forsynes med stråleskjold i bagvæg, sider og bund 
med op til 50 mm bly ækvivalent, og har et beskyttende, 
let flytbart, vindue monteret på en glideskinne. Dette giver 
optimal brugerbeskyttelse samtidig med et godt kig ind på 
selve arbejdsfladen.

sikkerhedsbænke og stink-skabe 
til isotophåndtering kan leveres 

med integrerede dosiskalibratorer, fladskærm i bagvæggen 
af bænken, samt integreret affaldscontainer.

sikkerhedsbænke til isotophånd-
tering kan leveres med integreret 

opbevaring og elevator til dobbelt Tc-generatorer, med 50 
mm bly ækvivalent strålebeskyttelse og indbygget kamera 
til ergonomisk aflæsning ved eluering af nøjagtige mæng-
der.

Vi har mange erfaringer fra følgende projekter:
•    Større rammeaftaler med flere svenske regioner, og har i 
2015 blandt andet levereret mere end 20 stk. unikt konfigu-
rerede 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 Karolinska Sjukhuset, hvoraf 
over 10 stk. er unikt konfigurerede enheder til isotophånd-
tering.

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

Døjer du med varmen i dit laboratorie?

LAUDA LOOP – kompakt termostat til ekstern cirkulation  
fra +4°C til +80°C. Særdeles velegnet til køling af geler og  
dyrbare enzymer, buffere, prøver, m.m.

•    Lækkert design, kompakt udformning
•    Med Peltier kølesystem
•    Plug and play med OLED display

Er du kontrolfreak?  
Eller vil du bare ha´ trådløs kontrol?

LAUDA PRO er en cirkulations termostat  
for professionelle. Med temperatur kontrol  
fra -90°C til +250°C.

•    Ekstrem hurtig køle respons
•    Aftagelig kontroller til trådløs betjening
•    USB interfase til dataudtag

Produkter fra Lauda
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Kontakt
Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

NYHED!

425-675 mm

266-312 mm



Vil du kontrollere atmosfæren?
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 udbygge  
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 handskebokssystemer lige fra de enkleste modeller af Purch-Bokse 
i akrylplast, til større standardsystem med rustfrie kamre. Dette inkluderer cirkulation og gasning og mulig-
heden for helt at specialbygge løsninger lige efter dine aktuelle krav, behov og ønske.

•    Kan stakkes op til 3 enheder for maksimal kapacitet   
•    Rysteinterval 30-300 rpm 
•    Temperatur i intervallet +4°C til +60°C
•    Udvidet kammerkapacitet på 257 L
•    Kammer til flasker op til 5 L 
•    Kontamineringskontrol: UV-lys og nem rengøring 
•    Adgangskode og fingeraftryk (option) 
•    Direkte befugtningssystem (option) 
•    Avanceret CO2-styring med infrarød (IR) sensor (ekstraudstyr)
•    Fotosyntetiske LED-belysninger (ekstraudstyr)

Til denne pris får du en 257 liters ryste inkubator med 
Co2 (IR sensor) og fugt styring, ex. moms, levering og 
installation.
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

NYHED!

149,950,-krKanonpris!

Ny rysteinkubator med CO2 og fugt



Vil du kontrollere atmosfæren?
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 udbygge  
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 handskebokssystemer lige fra de enkleste modeller af Purch-Bokse 
i akrylplast, til større standardsystem med rustfrie kamre. Dette inkluderer cirkulation og gasning og mulig-
heden for helt at specialbygge løsninger lige efter dine aktuelle krav, behov og ønske.

Custom
BioGenic
Systems

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

Superior Lab Solutionslabinterior

Precisa

Magnetomrøring på en ny 
måde – stort sortiment

Varme, køl, synteser og 
condensorer

Hypoxiakamre, dyrk celler 
i de rette forhold

Ultralydsbade til alle formål

Laboratorieopvask til alle 
formål, samt ismaskiner

Produkter til mikrobiologi

Ovne i alle størrelser, tem-
peraturer op til +1800°C

CO2 inkubatorer, klimaskabe & 
special skabe store størrelser

Flydende kvælstof fryser  
–190°C, tør opbevaring og  
sikker håndtering

Celletæller

Kontrolleret klima -  mest til 
planter

Små, robuste frysere til -85°C,  
størrelse 2 til 100 liter

Køl & Frys til laboratoriet

Rotationsfordampning, omrør- 
ing, opvarmning og shakere 

Termoblokke og miksere

Pipette opvaskemaskiner

Ph metre og conduktivitet

Rysteinkubatorer m.m

Køling og opvarmning,  
måleudstyr og tilbehør

Handskebokse og isolatorer,  
kontrolleret atmosfære også  
med gasser

Renrumsuddstyr & stinkskabe

Gnistsikret køl & frys, kombi  
skabe & kummefrys, analog  
og/eller digital

Frysere fra -45°C til – 85°C

Biokemisk analysator

Analyse og tekniske vægte

Mikrobølgeovne til  
destruktion 

Køl & Frys til alle formål,  
pharmaceutisk produktlinie

Spectrofotometer og elisa-
reader

Laboratorie autoklaver,  
25 til 195 liter volume

Rack til frysere og køleskabe

Forma – Stort sortiment CO2 
inkubatorer og -80°C frysere
Sorvall – Stort udvalg af  
centrifuger
Barnstead – Vandbehandling



”Gode produkter bliver 
bedre med tiden”
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Ninolab udfører service på dit laboratorieudstyr for at øge 
den daglige tryghed og funktionalitet. Vores teknikere har 
mangeårig erfaring indenfor installation, validering, kalibre-
ring og service. Vi har dokumenteret fabriksuddannelse og 
GMP-uddannelse af vores serviceteknikere. 

Ninolab har et ISO certificeret administrationssystem, som 
giver fuld sporbarhed på alle produkter – styret via serienum-
meret.
Vi kan let og enkelt sammen med kunden monitorere, om 
der skulle være et mønster vedrørende serviceopgaver på 
hvert enkelt produkt.

Ninolab – Din førende servicepartner
Ninolab udfører bl.a.:
• Installation og opstart
• Årlig service kontrol
• Akut service og reparation
• Valideringer f.eks. IQ/OQ/PQ
• Kalibrering af blandt andet partikeltællere, termometre, 

klimaskabe, CO2 inkubatorer, centrifuger, frysere etc.

Ninolab har egen kørselsafdeling og et tæt samarbejde med 
flere transportfirmaer. Det giver enkel og omkostningsef-
fektiv transport, når et produkt skal repareres på vores eget 
værksted.

Mød dit Ninolab service team:

Nikolaj Behrens Larsen
nbl@ninolab.dk

Jarl Hansen
jha@ninolab.dk

Brian Hvilsted
bhv@ninolab.dk

Jan Lusty
jlu@ninolab.dk

Thomas Rigenstrup 
Servicechef

tri@ninolab.dk

Tom Glückstadt
tgl@ninolab.dk

Jane Milbo
jmi@ninolab.dk

Ninolab tilbyder også:
• Uddannelse og instruktion af brugere
• Frysere og ismaskiner til udlejning, når akut behov opstår
• Vi kan forestå projektstyring for større installationer og 

ombygninger

Hans Bock
hbo@ninolab.dk


