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Mars Premium 1200 Sikkerhedsbænk Klasse II
I Mars 1200 indgår blandt andet:

•	 Fast stativ
•	 Lavt lydniveau
•	 110 mm HEPA-filter for 50% længere                                                                                                 

holdbarhed
•	 Markedes laveste energiforbrug
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Nu kan du få helt exceptionelle særpriser på hele  frysetørrings- 
og vakuumkoncentrerings programmet fra danske Labogene! 
Spørg Anders !

Vi tilbyder hele 25% rabat på alle frysetørrere 
og op-koncentrering enheder samt på alt tilbehør!

Elektrisk hæve-/sænke stativ

10.700,- kr
LIstepris 20.250,- kr

Salli SwingFit
Vi tænker på ergonomien og har nu fundet 
den perfekt stol til vores LAF bænke!

Salli SwingFit-sadelstolen har en hældningsmekanisme, der gør at sædet kan 
vippes i enhver retning uden et separat justeringshåndtag. SwingFit-mekanismen 
gør at brugeren kan bevæge sig siddende, hvilket øger mobiliteten, stofskiftet 
i lænden og aktiverer hele kroppen.

•				Swingmekanisme	gør	motion	muligt	mens	du	sidder
•				Delt	sæde	med	justerbar	mellemrum	og	højdejustering
•				Swingmekanismen	kan	justeres

NYHED!

54.000,- kr
Listepris 72.100,- kr

Til bud!
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I Mars 1200 indgår blandt andet:

•	 Fast stativ
•	 Lavt lydniveau
•	 110 mm HEPA-filter for 50% længere                                                                                                 

holdbarhed
•	 Markedes laveste energiforbrug

Nu kan du få helt exceptionelle særpriser på hele  frysetørrings- 
og vakuumkoncentrerings programmet fra danske Labogene! 
Spørg Anders !

Vi tilbyder hele 25% rabat på alle frysetørrere 
og op-koncentrering enheder samt på alt tilbehør!

Ny fryser - Thermo 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.	5cm	æsker
•				Op	til	60.000	2	ml	rør
•				Op	til	101.400	1	ml	rør

NYHED!
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Køb et Omni tip homogeniseringskit 
med probe og spar 35 %!
Komplet homogeniseringskit med en 5 mm eller 7mm rustfri stål probe.
Omni	TH	motor,	Omni	Tip	adapter	og	6	hårde	eller	bløde	væv´s	prober	
samt opbevaringskasse. Prøvemængde < 200µl til 100 ml.

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Tilbudspris 
9.495,- kr
Listepris  14.650,- krNYHED!
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NYHED!Labwit
ZWY-240	Rysteinkubator

•	 Bordmodel	let	at	se	ind	i	fra	alle	vinkler
•	 Speciel	lydløs	induktions	motor	hastighed	til	400	eller	600rpm
•	 Patenteret	justering	af	orbitalen	fra	1-50	mm
•	 Mikroprocessor	kontrolleret	med	stor	LCD	skærm
•	 Password	beskyttet

ZWY-2102C	Dobbelt	lags	
rysteinkubator med køl
Til det moderne bioteknologi-
laboratorie

•	 Mange	flasker	på	lille	plads
•	 30-300rpm
•	 CFC	frit	kølemiddel
•	 Mikroprocessor	kontrolleret	med	stor	LCD	skærm
•	 Password	beskyttet
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

    Listepris 22.995,- kr   

Til bud  25 % rabat!

Til bud  25 % rabat!
 Listepris  49.995,- kr
Standard med hylde 
Uden tilbehør

Uden tilbehør

Ninolab introducerer LN2 generatorerne fra engelske Wirac, 
som	kan	producere	fra	6	til	240	l	flydende	kvælstof	i	døgnet	
ud	fra	den	N2,	som	findes	i	luften.	Oftest	til	en	langt	billigere	
pris end hvad du betaler for LN2 i dag!

Wirac generatorerne kan indstilles i udgangstryk, hvormed 
LN2	leveres.	Dette	muliggør	direkte	tilslutning	til	f.eks.	NMR	
spektro-fotometre, auto fyldning af cryo tanke, mikroskoper, 
og/eller man kan tappe LN2 manuelt til brug andre steder i 
laboratoriet.	Desuden	slipper	man	for	besværet	med	manuel	
håndtering af LN2. 
Prøv vores beregner og se hvor hurtigt et anlæg vil tjene sig 
hjem	–	og	her	har	vi	ikke	engang	taget	højde	for	at	det	besvær	
og håndtering du slipper for!NYHED!

Producer din egen flydende kvælstof -  
Spar penge og besvær!
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    Listepris 22.995,- kr   

Succes’en fortsætter hele 2015!

Utroligt men sandt!
Vejning og omrøring i samme step.
Opløsning	under	vejning,	kortere	proces	
og større effektivitet, uden effekt på vejenøj-
agtigheden! Fo
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Serie 321 LX/LS-SB
Kapacitet 6200g -0,01 g  
Omrøring	100	–	1000	rpm,
volumen 1-3 liter

Precisa
Vi har schweiziske kvalitetsvægte fra 3.450,- kr!

Gratis selvkalibrering pa Precisa va gtene model 321 LS og LX!

Til bud  25 % rabat!
Uden tilbehør

Ninolab introducerer LN2 generatorerne fra engelske Wirac, 
som	kan	producere	fra	6	til	240	l	flydende	kvælstof	i	døgnet	
ud	fra	den	N2,	som	findes	i	luften.	Oftest	til	en	langt	billigere	
pris end hvad du betaler for LN2 i dag!

Wirac generatorerne kan indstilles i udgangstryk, hvormed 
LN2	leveres.	Dette	muliggør	direkte	tilslutning	til	f.eks.	NMR	
spektro-fotometre, auto fyldning af cryo tanke, mikroskoper, 
og/eller man kan tappe LN2 manuelt til brug andre steder i 
laboratoriet.	Desuden	slipper	man	for	besværet	med	manuel	
håndtering af LN2. 
Prøv vores beregner og se hvor hurtigt et anlæg vil tjene sig 
hjem	–	og	her	har	vi	ikke	engang	taget	højde	for	at	det	besvær	
og håndtering du slipper for!

NYHED!

Vi introducerer den nye Varioskan LUX
Ny modul opbygget multimode pladelæser fra Thermo Scientific med nye spændende features så som 
Time	Resolved	fluorescens	(TRF)	modul,	Alpha	Screen	modul	og	gas	modul.	Desuden	er	det,	ud	over	
absorbans	og	fluorescens	aflæsning,	muligt	at	tilkøbe	luminescens	og	dispensering.

Anbefales	til:	Apoptose	assays,	Ca2	+	flux	assays	celleproliferation,	
Cellular	assays,	cytotoksicitet	og	ADMETox,	direkte	DNA,	RNA	og	
protein	kvantificering,	ELISA	/	FIA	/	TRF-ELISA	assays,	enzymkinetiske	
studier;	Europium	assays,	FRET	assays,	TR-FRET	assays,	Bret	assays,	GPCR	
assays, ionkanal assays, kinaseassays, Multilabel assays, reportergenassays, 
signaltransduktion,	tryptophan	og	tyrosin	UV-fluorescens.

•				Ubegrænset	bølgelængde	udvælgelse	til	spektralanalyse	og	
     måling på en enkelt bølgelængde
•				Indbyggede	dispensere	(Option)	til	præcis	opfølgning	af	kinetiske			
					reaktioner/afgørende	for	flash	luminescens	assays,	Ca2	+	flux	under-
     søgelser og andre hurtige kinetiske applikationer
•				Kan	læse	op	til	1536-brønds	plader	og	kan	nemt	integreres	med	
     automatiserede systemer
•				Inkubator	til	temperaturkritiske	analyser
•				Nem	assay	setup,	fleksibel	datahåndtering	og	bekvem	rapport	
     formatering med SkanIt Software
•				Gasmodul	som	giver	mulighed	for	at	kontrollere	CO2 og	O2 
     niveauet i pladelæseren, så man kan følge sine eukaryote celler    
     kontinuerligt
•				Alpha	Screen	modul	til	protein/protein	interaktion	studie

NYHED!

e

LabDays 2015 Århus - Scandinavian Congress Center
23-24 september 2015
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Oprensning af DNA/RNA og 
proteiner med magnetiske perler
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Lauda er bare cool
Variocool......Cirkulationskøler

Nyt	og	anderledes	lækkert	design	gør	Lauda´s	helt	nye	Variocool	
serie til det oplagte valg når der skal vælges en ny cirkulationskøler.

•				Stort	udvalg	og	mange	størrelser	-		kompakt	design
•				Klarer	de	fleste	opgaver	med	kølekapacitet	fra	600W	op	til	10kW
•				Valgfrit	tilbehørsprogram
•				Nem	og	logisk	betjening
•				Sparer	plads	og	energi

Sporg efter en god pris pa 

Kingfisher

•				Hurtig	rensning	af	alle	typer	af	prøver,	såsom	proteiner,	celler	og	nukleinsyrer
•				Fås	i	fire	varianter.	Fra	20µl	op	til	5000µl	prøvevolumen
•				Fuldautomatisk	oprensning
•				Åbent	system	–	brug	de	beads	som	passer	bedst	til	din	applikation

Besøg www.thermoscientific.com/kingfisher for applikationer og videoer.

Varenummer Beskrivelse Listepris Tilbudspris

1655400000 KingFisher, Magnetic Particle Processor 
(for	microplates)

146.155,- kr 109.616,- kr

1655400050 KingFisher mL, Magnetic Particle Processor 
(for	tubes)

146.155,- kr 109.616,- kr

16554006XX KingFisher Flex with one magnetic head 417.595,- kr 313.196,- kr

1655400100 KingFisher	Duo 183.670,- kr 137.725,- kr

SP AR 25% pa al le Kingfisher model ler!

Altid bedste pris - 
den model som holder dig helt kold!

Altid varm? - Så er Carbolite 
ovnene det rigtige valg!
•				Muffel-	og	forasknings	ovne
•				Stort	sortiment	med	temperaturer	op	til	+1800°C
•				Specielle	applikationer
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Gram BioLine kampagne
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Er	kravet	i	temperatur	området	fra	+15°C	til	-40°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?

Vælg mellem 5 serier af skabe og et stort udvalg af kurve, hylder og skuffer.
Kontakt os for en brochure og få et godt tilbud på et skab der lige matcher dit behov!

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!

BioPlus          BioMidi             BioCompactII          BioCompact          BioBlood

Sporg efter en god pris pa 

Kingfisher

•				Hurtig	rensning	af	alle	typer	af	prøver,	såsom	proteiner,	celler	og	nukleinsyrer
•				Fås	i	fire	varianter.	Fra	20µl	op	til	5000µl	prøvevolumen
•				Fuldautomatisk	oprensning
•				Åbent	system	–	brug	de	beads	som	passer	bedst	til	din	applikation

Besøg www.thermoscientific.com/kingfisher for applikationer og videoer.

den model som holder dig helt kold!
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

PURELAB®	Chorus	–	
Modul opbygget vandanlæg til alle opgaver!

•				Vælg	den	bedste	vandkvalitet	du	behøver	til	dine	applikationer
•				Opgrader	og	konfigurer	dit	system	i	fremtiden	i	takt	med	dit	vandforbrug
•				Design	der	passer	alle	laboratorier	
•				Let	at	betjene	-	enkelt	at	vedligeholde

Purelab Chorus er VERDENS NYHEDEN fra Elga

Super kampagne pris!
Spar helt op til 40%
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•				Energivenlig	model	med	lavenergi	mode
•				Mere	plads	på	mindre	plads
•				Mulighed	for	logning	via	USB	port
•				Option:	adgangskort	der	logger	hvem,	
     hvornår og temperatur med tid
•				Størrelser	fra	421	liter	til	949	liter.

Serie 800 kummefrysere og 900 skabsfrysere 

•				Størrelser	fra	85	liter	til	793	liter	
•				Stort	udvalg	af	racks	og	æsker	

Frysere til alle opgaver

•				Standard	modeler	fra	2	liter	og	op	til	100	liter.
•				+10°C	til	-85°C

Serie 88000 skabsfrysere

Priser fra38.000,- kr

Fylder dine prøver for meget? 
Eller	er	de	i	et	format	så	en	standard	fryser	ikke	er	løsningen?	

Så har Fryka løsningen, nemlig Fryka Custom Made frysere.
Altså du fortæller os hvad du skal have opbevaret i din nye fryser,
dimensioner,	vægt,	krav	til	nedfrysningshastighed	og	temperatur	–	
så	laver	Fryka	fryseren	til	dig.	Enkelt	ikk´?

Stort udvalg af racks og a sker!La s mere pa na ste side
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Simply the best 
Glass Bead Heater!
•				Unik	kvalitet	fra	Schweiz
•				Steriliserer	glas	-	og	metal	utensilier	på	sekunder
•				Lave	driftsomkostninger	og	høj	sikkerhed

e ee
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

LabDays 2015 Århus - Scandinavian Congress Center
23-24 september 2015
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Racks med tilbehør til enhver lejlighed!
Forskellige	behov	-	forskellige	prisniveauer	–forskellige	racks

Hvis du bange for at dine æsker falder ud af racket når du tager det ud og ind 
af fryseren, så sæt en Safety spring lock i klemme. Kan benyttes til alle racks.

Multidrop Reagens dispensere
Multidrop Combi: 165- 5840300
•				Præcis	dispensering	fra	0,5	til	2500μl	
•				Kan	bruges	til	mikrotitter	plader	6-1536	brønde	og	plade	højder	
     på 5 til 50 mm
•				Visual	ikon	baseret	grafisk	display	gør	multidrop	combi	nemt	at	bruge	
     og programmer
•				Lille	dødvolumen	og	”back-flushing”	reducerer	reagens	omkostninger
•				Let	at	bruge	computer	software	FILLit	giver	øget	fleksibilitet	og	funktionalitet
•				Fuld	robot	kompatibilitet
•				Anvender	8-kanals	aftagelige	og	autoklaverbare	dispensering	kassetter

Listepris 80.255,- Kr

Spar 22% 
Nu kun 

94.360,- kr
Listepris 120.975,- kr

Nu kun 

62.599,- krSpar 25% 

Racks til skabsfrysere: 
Vælg	mellem	Side-up,	Comfort,	pap,	standard	eller	ECO	alu.

Racks til kummefrysere: 
Vælg mellem Comfort, Standard/ Classic med låsepind, Alu Flex eller Side-up.

Fyld din fryser op med racks
og fa et godt til bud! 25% rabat!

Label holder lige til at klikke på racket uanset om 
det er racks til en skabsfryser eller en kummefryser. 

Multidrop 384 165-5840150
•				Kan	dispense	5	til	395μL	i	96	og	384	brønds	plader
•				Præcis	dispensering	med	reproducerbare	dispensering	resultater
•				Nem	opsætning	med	hurtig	plade	og	volumen	udvælgelse
•				Robot	kompatibilitet
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

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

TS 9430

29.096,- kr

B 9025

10.245,- kr

B 9130

16.456- kr

TS 9053

10.226,- kr

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

V i har ogsa skabe fra andre producenter og i andre storrelser. 
Kontakt Eva sa forta l ler hun mere!

Steelco vasker både stort og småt i laboratoriet
Alle typer opvask klares med en opvaskemaskine fra Steelco

Vælg selv imellem de mange størrelser:

•				De	mindste	modeller	monteres	ergonomisk	på	et	stativ,	
     eller placeres under bordet
•				De	større	med	vask	i	op	til	5	niveauer,	selvfølgelig	med	
     spule- og tørre funktion i alle niveauer

ALT ID de bedste priser - 

starter fra 29.500,- kr
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

e
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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

V i har ogsa skabe fra andre producenter og i andre storrelser. 
Kontakt Eva sa forta l ler hun mere!

Vælg selv imellem de mange størrelser:

•				De	mindste	modeller	monteres	ergonomisk	på	et	stativ,	
     eller placeres under bordet
•				De	større	med	vask	i	op	til	5	niveauer,	selvfølgelig	med	
     spule- og tørre funktion i alle niveauer

Wellwash 1655165000
•				96	brønds	plade/strib	vasker	med	1	vaskebuffer	
•				Stort	farvedisplay	for	let	styring	af	vaskeren
•				Plade	og	væske	sensorer
•				1x8	vaskehoved	medfølger

Plade/strib vasker fra Thermo Scientific

Wellwash Versa 1655165010
•				96	og	386	brønds	plade/strib	vasker	med	2	vaskeflasker	og	en	rense	flaske	
•				Stort	farvedisplay	for	let	styring	af	vaskeren
•				Plade	og	væske	sensorer
•				2x8	vaskehoved	medfølger	(andre	hoved	kan	tilkøbes)
•				Kan	vaske	celler	(kræver	specielt	vaskehoved)
•				Robot	kompatibel	

Nu kun

30.388,- kr

Nu kun

42.708,- kr

Listepris 37.985,- kr

Listepris 53.385,- kr

Spar 20 % 

Spar 20 %

Fo
r y

de
rl

ig
er

e
in

fo
rm

at
io

n

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

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	handskeboksystemer	lige	fra	de	enkleste	modeller	
af	Purch-Bokse	i	akrylplast,	til	større	standardsystem	med	rustfrit	kamre.	Dette	inkluderer	cirkulation	og	
gasning, samt oven i købet muligheden for helt at specialbygge løsninger lige efter dine aktuelle krav, 
behov og ønske.
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NanoQ nanophotometer
Spektrofotometer	til	måling	af	DNA/RNA/proteiner	og	OD600.
Kan håndtere både dråber og kuvetter.
Faste bølgelængder 260, 280, 360 og 600 nm.
Med slope algoritme, så man slipper for at nulstille før måling 
af sine prøver.
Android kompatible.
 

Nu kun 

34.995,- kr
Listepris 59.990,- kr

Introduktionspris 

SP AR 24.995,- kr  

30 % rabat pa al le centrifuger* 

35% rabat pa alt til behor*

Titramax 100 shaker –
Ideel mixer til alle dine plader 

•				Kører	så	længe	du	vil	–	lavet	til	at	blive	brugt
•				Kompakt	og	pladsbesparende

•				Uden	varmeoverførsel	–	ideel	til	sensitive	prøver

Reax Top mixer til alle dine rør – 
3 stk. til tilbudsprisen

•				5mm	orbital
•				Kontinuert	kørsel	med	automatik

•				Op	til	2.500	rpm

MR-Hei-Tec –
Sikker opvarmning og omrøring
•				Unik	magnetomrører	med	varme	
•				800	W	giver	hurtig	opvarmning

•				Bedste	brugersikkerhed	og	lang	levetid

RZR 2021 omrøremotor 
Kraftfuld omrøring

•				Robust	og	stærk	med	display
•				2	gear	-	Så	kører	alle	opgaver

•				Propelskaftet	skubbes	igennem	motorhuset
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Frit valg pa hele siden - 
Kun 4.995,- kr
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Tyske autoklaver fra SHP Steriltechnik 
Bord-	eller	gulvmodel?	–	Du	vælger!

•				Overholder	alle	standarder	og	normer	for	en	kvalitets	laboratorie	autoklave
•				Laveste	driftsomkostninger	med	minimalt	forbrug	af	strøm	&	vand	
•				Valgfri	farve	uden	merpris
•				Let	betjent	-		nu	med	IP-adresse	således	at	fjernmonitorering	er	muligt
•				55	til	195	liter	volumen	–	rummer	det	meste	
•				Stort	udstyrsprogram	med	hurtigkøling,	vacuum,	støttetryk	og	meget	mere
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Eksperterne i ultralyds-
bade 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!

50 Års jubilæum  
I	anledning	af	Ninolab´s	50	års	jubilæum	i	Sverige,	giver	vi	alle	kunder,	gamle	som	nye,	
rigtige gode  jubilæumspriser på Thermo Sorvall centrifuger!

Sorvall har produceret centrifuger i mere end 70 år. Grundlæggeren var en svensk mand ved 
navn Ivan Sörvall. Produktionen startede i USA, men har de sidste mange år ligget i Tyskland.

Vælg en Sorvall centrifuge hvis du vil have en 

kvalitets centrifuge du kan stole på!

30 % rabat pa al le centrifuger* 

35% rabat pa alt til behor*
*Rabatten gælder for:
 Legend micro 17/R, 21/R, 
ST8/R, ST16/R, ST40/R, X1/R, 
XT1/R. 
*Rabatten fratrækkes 
gældende listepriser

Titramax 100 shaker –
Ideel mixer til alle dine plader 

•				Kører	så	længe	du	vil	–	lavet	til	at	blive	brugt
•				Kompakt	og	pladsbesparende

•				Uden	varmeoverførsel	–	ideel	til	sensitive	prøver
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

RZR 2021 omrøremotor 
Kraftfuld omrøring

•				Robust	og	stærk	med	display
•				2	gear	-	Så	kører	alle	opgaver

•				Propelskaftet	skubbes	igennem	motorhuset
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Biotool lagersalg!
Omega
Pipettehjælperen til dine stangpipetter
Fås i farverene: blå, lilla, grøn, rød eller gennemsigtig
Bestillingsnr. 01-AGP50xx

Flexifuge mini
Lille - Fiks - Hurtig
Komplet med 3 rotorer

4.189,- kr
ord. pris 5.189,- kr

2.295,- kr

2.795,- kr
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

9.500,- kr
ord. pris 11.500,- kr

E-Vac
Sikkert og stabilt affaldssystem
Lydsvag pumpe i stål
Autoklaverbar	flaske
Visuel	kontrol	af	væskestanden	–	
LED	lys

Lagersalg!

Model LF8.03.000
Labflame	model	RF	med	
wireless radio footswits 
stainless steel

2Mag – når omrøring bliver til kunst
Vi har hele paletten af magnetomrørere til alle opgaver. Vælg 2Mag når du vil 
have	kraftfuld	omrøring	i	lækkert	rengøringsvenligt	design	&	uden	vedligehold.

18,5 % rabat 
pa al le listepriser!

Kampagnepriser!
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk
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Kontakt
Thomas	Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

LAUDA - The Right Temperature Worldwide

Lauda Ultracool 
Robuste	industriløsninger	til	alle	køleopgaver		
Proceskøling til de krævende opgaver

•					Kølekapacitet	helt	op	til	265	kW
•					Kan	placeres	overalt	-	robust	design	som	tåler	
      udendørs placering

25% rabat pa al le

Sporg efter pris

Lauda Aqualine AL 25 
Op	til	25	liter
Klassisk universelt vandbad til mange formål

•					Brugervenligt	tydeligt	LED	display	
•					Let	at	rengøre	-	og	optager	minimal	plads	i	laboratoriet

Lauda iVisc 
Viskositets måling på den nemme måde   
Enkel og dokumenteret viskositetsmåling

•					Automatisk	måling	og	beregning
•					Plug	&	Play	system	med	intuitivt	software

Dine celler kan ikke få bedre vækstbetingelser 
end i vores nye CO2 inkubator!

 Forma Steri-Cult i160
Forma Steri-Cult i160 findes med rustfrit stål eller 100% ren massiv 
kobber indretning. Super nemt at fylde og tømme vand reservoir uden
at	man	behøver	at	flytte	hylder.	Med	indbygget	alarmsensor	til	vandstand.

•				Steri-run:	+180°C	varmluft	sterilisering
•				HEPA-filter:	kontinuerlig	filtrering	af	luft	
					i	kammer	med	indikering	når	”clean	room	
					quality”	er	opnået
•				THRIVE:	aktiv	luftfordeling	der	medfører	høj
     stabilitet og hurtig genfindelse af set punkt
•				iCAN:	soft	touch	skærm,	alarm	og	USB	udgang
•				Med	TC	sensor.	IR	sensor	fås
                                  

                                                   

Priser fra 55.000,-kr
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Aqualine model ler!

LabDays 2015 Århus - Scandinavian Congress Center
23-24 september 2015



Vi præsenterer denne gang:

Eva Kokholm

A/S Ninolab  * Cordozasvinget 6  *  2680 Solrød Strand

Mød en ”Nino-labber”

Afdeling: Salgs afdelingen
Mit job:	Produktspecialist	&	Salgskonsulent
Jeg	ved	rigtig	meget	om	Køl	&	Frys	samt	Klima	&	Co2	løsninger.	Har	du	
et praktisk spørgsmål om frysetørring, går jeg ikke af vejen for at hjælpe!
Fritidsaktiviteter: Lange ture med min hund Ajax, mange timer i fitness-
centeret og efterfølgende afslapning i haven
Yndlingsblomst: Tulipan	–	For	så	ved	jeg	foråret	er	på	vej	i	min	have
Livret:	Mad	–	Helst	gratis,	men	ikke	i	for	store	mængder	ad	gangen
Yndlingsdyr:	Hund	(og	lidt	kat)			/		 Hadedyr: Kanelsnegl
Bedste film jeg har set:	The	Lake	House	…	Elsker	Keanu	Reeves	–	og	så	er	
den film bare såååå romantisk
Bedste sted på jorden er:	Hvor	som	helst	–	Så	længe	der	ikke	er	net	dæk-
ning	–	Så	har	jeg	nemlig	fred

Alle	priser	er	eksl.	moms	&	levering.	Alle	priser	er	gældende	t.o.m.	2015-12-31.	Vi	tager	forbehold	for	trykfejl	og	udsolgte	produkter.	A/S	Ninolab

Ny Nino-labber 
Jan Lusty
Vi byder velkommen til Jan i vores serviceafdeling, 
som igen udvides. Jan har stor erfaring fra mange
år i branchen og løser opgaver bl.a. inden for Laf, 
stinkskabe,	køl	&	frys.
Jan har god erfaring fra ventilationsbranchen, og 
har desuden i en årrække været ansat hos den 
førende danske producent af Lafbænke.
Jan bor til daglig i Allerød og bruger meget af sin 
fritid med sin familie, deres campingvogn og med 
sine hunde.

LabDays 2015 Århus - Scandinavian Congress Center
23-24 september 2015


