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

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

Efterårs kampagne – SKYND DIG - Gælder tom 30. oktober 2017
Køb den nyeste model CO2 inkubator model i160 eller i250 og få 
O2-pakken med GRATIS (Værdi: 39.500,00 kr.)

O2 pakken består af:
·       1-21% O2 kontrolmed 3 gastætte inder døre til model i160.
·       1-21% O2 kontrolmed 6 gastætte inder døre til model i250.

•    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

Forma Steri-Cycle i160

Tænker du på miljøet når du autoklaverer?
- Det gør SHP!
• Mindst muligt forbrug af strøm & vand
• Tilvælg køling, vacuum og øvrige funktioner efter behov
• Flere størrelser fra 25 til 195 liter – Du finder altid en model som passer
• Samme autoklave kan monteres som gulv-eller bordmodel
• Robust tysk kvalitet produceret efter alle gældende EU normer og standarder
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Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

   Kontakt Michala
for et godt til bud
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15% rabat!

Fantastisk kvalitet til fantastisk pris. Med centrifuger fra Sorvall opnår man et 
fantastisk resultat i laboratoriet. Fra mikro- og bord centrifuger til avancerede 
gulvmodeller. Sammen med kulfiber rotorer udgør de en god kombination. 
Sorvall har produceret centrifuger i 70 år og er det rette valg når du vil have en 
driftssikker centrifuge som er til at stole på !
Vi giver dig 15% rabat på nyanskaffelse af bordcentrifuger 
og tilbehør fra Sorvall!

Sorvall Centrifuger
Fantastisk kvalitet til fantastisk pris!
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Poul Erik Jensen
51714238 
pej@ninolab.dk

Kontakt os og hør meget mere om 
hvad PIRO kan hjælpe dig med!

Vi præsenterer igen vores pipetteringsrobot PIRO fra tyske Dornier LabTech Systems
PIRO - Pipetteringsrobot med høj præcision og let at programmere.

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

Så enkel at programmere:
• “Drag-and-drop”-programmering
• Kan udføre normalisering af prøver
• Let at ændre layout på arbejdsfeltet

Alsidig – Klarer mange opgaver:
• Hurtigt og enkelt at skifte pipettehoved
• Dedikerer forskellige funktioner til en enkelt plade
• Let at ombytte positioner og opsætning på arbejdsfeltet
• Multi justerbar pipetterings volumen
• Passer till næsten alle type rør og plader

SE HER -  Pipetteringsrobotten PIRO

Effektiv og med fuld sporbarhed – naturligvis.
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Vi udfører service med egne teknikere, blandt andet årligt service eftersyn, akut 
service, installationer og uddannelse af brugere. Vores teknikere er fabriksuddannede 
hos leverandøren. Ønsker du at høre mere om vores fryser service eller ønsker du et 
fordelagtigt service tilbud så kontakt Jane på jmi@ninolab.dk eller mobil 31370719.

Så har Fryka løsningen
- nemlig Fryka Custom Made frysere

Læs mere her:
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´?
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eko@ninolab.dk

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

Sporg Jane om fryser service!1
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Kontakt
Jane Milbo
3137 0719
jmi@ninolab.dk

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

Vi rydder stadig op på vores lager med racks & fryseæsker!

A: 133 mm, B: 133 mm, C: 50 mm

20 æsker 240,-

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

fra 700,- kr
Rack vist på billedet er ikke korrekt størrelse men samme type

15% rabat  
pa alt -80°Co

Fylder dine prøver for meget? - Eller har 
de et format således en standard fryser 
ikke er løsningen?
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Vi rydder stadig op på vores lager med racks & fryseæsker!

15% rabat  

4 96 eller 384 brønds plader
4 Bølgelængde range 340-850
4 Kan ta’ op til 8 filtre
4 Er præ-installeret med 405, 450, og 620nm filter
4 Gratis licens på software.
4 Lineær rystefunkion
4 Inkubering op til 50 °C
4 Let data overførsel via USB eller PC

Multiskan FC Spektrofotometer

SP AR NU
33 % Sporg Michala hvis du vil vide mere.1

4 Mindre hands on tid
4 Mere ensformede ELISA resultater med en
 automatiseret og smart løsning.
4 Wellwash til 96 brønds plader (384 plader /
 Wellwash Versa).
4 Meget tilbehør, samt USB port til dataopsamling
 og dokumentation.

Hjælp til at vaske dine ELISA 
plader? – Se mere her

Microplate Wellwash 
model 1x8  

P AKKEP RIS
SP AR NU 38 %

4 Let at betjene
4 Let at vedligeholde 
4 Lave driftsomkostninger
4 Kan placeres næsten overalt

Spørg efter tilbudspris

ELGA PURELAB Flex 
giver dig ultrarent vand
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Michala Tved
92445262
mtv@ninolab.dk

”Spektrakulært” tilbud på en 
efterårspakke med 1 stk. Multiskan FC og 
1 stk. Microplate WellWash model 1x8.
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Søg og du skal finde...

Premium Laboratorie Udstyr

Ikke flere besværlige værktøjer!

Med denne nye Quick-Release, kan du skifte 
omrører-propel med én hånd på få sekunder.

Denne robuste og pålidelige omrøremotor fra Hei-TORQUE 
serien, er designet til maksimum levetid og højeste sikkerhed. 
Vores kraftfulde motor garanterer de bedste resultater, og 
kortere prøveforberedelsestid. Med højeste sikkerhed forståes, 
at motoren kan køre ubemandet kontinuer drift - så længe din 
opgave kræver det.

Leder du efter en pålidelig 
omrører, som er ekstrem 
nem at betjene?
Hei-TORQUE Value 
omrørmotor er meget 
nem at betjene. Det simple 
display, kombineret med 
høj performance, er dens 
kendetegn.

Leder du efter individual 
justerbar omrører, med 
reproducerbare resultater?
Precision har flere kræfter, 
med præcise indtillinger 
og mange ekstra features. 
Dette inkluderer, at gemme 
procedurer reproducerbart.

• Definrer og sikrer individuelle process-parametre

• Gem og aflæs process cycler

• Programmer og gem rampe profiler

• Indstil nedtælling eller brug timer funktion

• Kontrollerer op til fire enheder samtidig

  Ring gerne, al le sporgsmal er velkomne! 
o1
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Nyt design på kvalitetsprodukter
fra tyske Lauda
Nyhed – Lauda PRO serien med både køl og varme 

Helt ny Lauda PRO serie som henvender sig til dig som 
kræver den bedste og mest pålidelige temperaturkontrol.

PRO serien findes i mange forskellige modeller i 
temperaturområdet -100 °C op til + 250°C.

PRO serien styres via den helt nye drejbare touchskærm, der 
på nogle modeller endda kan anvendes som trådløst panel. 
Giver optimal brugerkomfort og sikkerhed.

Robuste tyske produkter i et design- og kvalitetsniveau som holder mange år frem.

Kontakt os og få et godt tilbud som opgraderer dig med en ægte PRO.

How P RO are you?

NYHED!
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Andre Lauda produkter:
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4 Autoklaver på max 15min
4 Bordautoklave vejer kun 15kg
4 Kan autoklavere op til 500mL væske i glas
4 Anvender mikrobølge teknologi
4 Varmer op til +135 °C
4 Data log for alle kørsler på microSD card
4 Plug and play installation

Microjet - en lynhurtig bordautoklave fra 

Tysk kvalitet
Overlegen holdbarhed = Brandskabe fra Asecos

Overlegen beskyttelse af alt det du skal passe på 
– Asecos har et kæmpe sortiment 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.1
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Nu er det ingen kunst for dig at blande og omrører  - 2Mag giver dig et kæmpe udvalg af de 
bedste magnetomrørere til dit laboratorium. Enkelt design – let rengøring – ingen vedligehold 
og lang levetid – Altid 3 års garanti. 

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

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

2Mag – Magnetomrøring der dækker hele paletten

ALLEREDE NU – Danmarks & Nordens
mest solgte Lafbænk i 2017!
Mars klasse II fra danske Labogene

Kontakt os for en test.!

Kampagnepriser
SP AR 22 %

pa alt 2MAGo
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Produkter til varme, køl og klima med miljøet i fokus!
Termaks giver dig en jævnere temperatur, mindre energi forbrug og stor driftsikkerhed.   
Tørreskabe, inkubatorer, klimaskabe og køleinkubatorer:  
Flere størrelser - Rustfrit stål indvendigt - Indbygget blæser der sikrer effektiv og jævn temperatur.

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

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

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

Køleinkubatorer: 
3 forskellige modeller, 182 og 400 liter 
Temperaturområde mellem -9,9°C til 70°C, model med lys -2°C til 70°C
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Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Absolut ingen risiko for krydskontaminering med en
CBS fryser = Opbevaring ved -196°C og absolut ingen kontakt til flydende N2

• Al opbevaring sker med garanti i LN2 dampfasen
• Maksimal sikkerhed for brugerne - absolut ingen mulighed 

for kontakt med flydende nitrogen
• Ingen krydskontaminerings muligheder i dampfase
• Perfekt temperatur stabilitet – opfylder alle de nyeste krav og 

standarder
• Super flexibel opbevaring- kan indrettes på mange måder.
• Max. Kapacitet op til 46.500 stk. 2 ml. cryorør.
• SPAR strøm – Minimalt strømforbrug sammenlignet med 

andre løsninger

CBS – Den sikre & miljøvenlige cryo-opbevaring
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Sporg Ebba om et godt til bud

     pa din nye CBS fryser 
1

o

BioGenic
Systems

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

Nu med helt ny touchskærm - du kan hurtigt og enkelt aflæse f.eks. temperatur, 
tryk og tid. Lige nu giver vi dig en rigtig god introduktionspris!

Derfor skal du vælge den nye Cool Safe Touch:
• Enkelt betjening - Start din Cool Safe Touch 

og følg anvisningerne på skærmen
• Let at programmere – Intuitiv og let forståelig brugerflade
• Optimal styring via medfølgende software - gør det let 

at indsamle data
• Hurtigt overblik af hele din proces - skærmen viser dig 

f.eks. temperatur og tryk.

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

Alt i  Frysetørring & Vacuumkoncentrering og masser 
af tilbehør.

CoolSafe Touch 110-4, en helt ny frysetørrer fra Labogene

Nu tilbyder vi ekseptionelt gode priser på hele vores program af  Frysetørrere 
og Vacuum koncentrering fra danske Labogene.

Sikker, hurtig og pålidelig, med et ”touch” af elegance
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Kontakt
Anders Trolle 
40143577 
atr@ninolab.dk

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

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

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

Køleinkubatorer: 
3 forskellige modeller, 182 og 400 liter 
Temperaturområde mellem -9,9°C til 70°C, model med lys -2°C til 70°C

Sporg Ebba om et godt til bud

     pa din nye CBS fryser 
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Michala Tved – vores nye produktspecialist

Michala er uddannet laborant og har arbejdet i la-
boratoriet i 16 år. Har stor erfaring fra Københavns 
Universitet & Statens Seruminstitut. 
Privat er Michala for nylig flyttet fra Sverige tilbage 
til Danmark. Hun nyder at bruge sin fritid med 
familien, samt at eksperimentere med spændende 
projekter i både køkkenet og i haven.

Stort tillykke til Ninolabs 10-års jubilarer
I forlængelse af Ninolab 10 år jubilæum i Danmark i 2016, vil vi benytte 
lejligheden til at ønske stort tillykke til alle disse trofaste Ninolabbere

Ny Nino-labber
Vi er glade for at byde Michala velkommen til Ninolab!

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 2017-12-31 såfremt andet ikke er nævnt. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter. A/S Ninolab

LabDays 2017 Fagmesse for laboratorieteknik
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Landechef

Henning Bender 
Servicetekniker

Eva Kokholm 
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Thomas Rigenstrup 
Projektleder

Kirsten Nørgaard 
Kundeservice- og Indkøbschef


