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Ninolab presenterar 

Eksempler på vores løsninger kunne være: 
 
•    LAF-tag/loft med laminar steril luft til produkt-
     beskyttelse
•    LAF tag/loft med produktbeskyttelse og operatør 
     beskyttelse (ofte kaldet bur-bytte-station). 
     Disse kan bl.a. indrettes med mulighed for: 
     Anæstesi funktion og/eller elevatorer på hver side 
     af arbejdsbordet som flytter dyr- burene op/ned,
     hvorved dyr og bure kan bearbejdes. Kan også 
     indrettes som veje-station f.eks. ved håndtering 
     af store mængder pulver
•    Pass-through kabinetter - fås også med kemisluse-
     funktion
•    Mobile bur-bytte-stationer med indbygget hæve-/
     sænke funktion
•    AIRSHOWER ved indgang og /eller udgang af ren- 
     rumsmiljøer
•    Kundetilpassede sterile bænke med specialmål
•    Skræddersyede Klasse I, II og III bænke med 
     specialmål og/eller modifikationer som er ud 
     over gængse standardprodukter – f.eks. lydisoler-
     ede modeller med støjsvage blæsere, specielle 
     filtre og lign
•    Special løsninger med mikroskoper eller andet 
     udstyr
•    Isotop teknik – Bænke specielt designet til 
     isotophåndtering og lign

Nyhed i Danmark!
Nu tilbyder Ninolab skrædder-
syede løsninger til ren luft –
alle løsninger med installation
og validering. 
 
Vores søsterselskab Nino Labinteriör AB 
(et firma i Ninolab gruppen) designer, 
udvikler og fremstiller produkter under 
mærket ninoLAF. Nino Labinteriör AB har 
hovedsæde i Kungsbacka, lige syd for 
Göteborg på Sveriges vestkyst. 
A/S Ninolab tilbyder løsninger skrædder-
syet efter kundebehov, og har desuden 
også en række standardprodukter i vores 
sortiment som f.eks.: Luftbrusere (air-
shower)/sluser, LAF-tag med og uden 
person beskyttelse, stationære eller mobile 
dyrebursstationer, Pass-Through kabinetter, 
Kemi-sluser og Isotop bænke. 

Lad ninoLAF være med til at designe
og udføre din næste renluft-løsning!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk

Spil ler til lid en rol le, 
sa ring trygt til Trol le!



NYHED! Tyske 2Mag gør det igen…..
Det som ingen andre kan omrøre med magneter – det kan 2Mag MIXdrive 6/12/24/96 MTP
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Ultra flad, magnet omrører med 
enten 6/12/24 eller 96 omrørepunkter, 
designet til de fleste type mikrotiter 
plader. 
Materiale i rustfrit stål – extrem holdbar 
og helt uden vedligehold. 

Husk at bestille kontrolenheden separat – vælg enten MIXcontrol eco eller MIXcontrol MTP. 
Udviklet og produceret I Tyskland – Ægte 2Mag kvalitet!

•    Tåler fra -10°C op til +50°C i luft, - og op til +50°C neddyppet i vand
•    Alle omrørepositionerne er 100% synkrone med hastighed, hvilket giver jævn omrøring selv ved meget  lave hastigheder
•    Hermetisk lukket med IP68 ,vand-, støv- og bakterie- sikker og let at rengøre
•    Velegnet til brug I f.eks. vandbade, CO2 inkubatorer og mikrobiologiske inkubatorer 
•    Også velegnet til robot integration

Nyhed i Danmark!
Nu tilbyder Ninolab skrædder-
syede løsninger til ren luft –
alle løsninger med installation
og validering. 
 
Vores søsterselskab Nino Labinteriör AB 
(et firma i Ninolab gruppen) designer, 
udvikler og fremstiller produkter under 
mærket ninoLAF. Nino Labinteriör AB har 
hovedsæde i Kungsbacka, lige syd for 
Göteborg på Sveriges vestkyst. 
A/S Ninolab tilbyder løsninger skrædder-
syet efter kundebehov, og har desuden 
også en række standardprodukter i vores 
sortiment som f.eks.: Luftbrusere (air-
shower)/sluser, LAF-tag med og uden 
person beskyttelse, stationære eller mobile 
dyrebursstationer, Pass-Through kabinetter, 
Kemi-sluser og Isotop bænke. 

Lad ninoLAF være med til at designe
og udføre din næste renluft-løsning!

Sikker energivenlig autoklavering?  
SHP har svaret!
•     Sikker autoklavering af væsker med køling -også uden brug af kølevand 
•     Brugervenligt display
•     Vælg gulv- eller bordmodel med samme autoklave
 •    Størrelser fra 25 til 195 liter – med laveste energiforbrug 

Spørg efter priser - Vi laver altid et godt tilbud!

Thomas giver dig et godt til bud!
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Forma CO2 Steri Cycle i160 – 
Designet til gennembrud!
Nu kommer der en endnu større Forma CO2 nyhed - nemlig i160 på 160 liter  
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Serien omfatter i160  født med fordele som:

•     Vælg sensor efter behov TC eller IR
•     Indret med enten rustfrit eller kobber interiør
•     Vil du have O2-kontrol? Så vælg det!
•     Rengør med Stericycle funktionen – 
      Kører +180°C i 12 timer
•     Nyt display med soft touch (iCAN)– meget 
      brugervenligt med logisk menu

NY teknologi har styr på luften med den inkorporerede THRIVE active 
airflow teknologi.  Meget hurtigere ”recovery” og ”uniformity”  fordi:
- Luften cirkuleres over opvarmet vandbakke, gennem et HEPA filter, 
rundt i kammervæggen, og ud over de enkelte hylder så ”uniformity” 
er optimal og ”recovery” er super hurtig.

 

Nyt! Let adgang til vandbakke 
uden at fjerne hylder i skabet. 
Tøm sikkert vandbakken med 

slange via studs placeret på 
fronten af skabet.

Forma sikrer kontinuerlig HEPA 
filtreret luft i kammeret -  ISO 5, 

den nye betegnelse for Class 100.

i160 med TC sensor 
og rustfri stål interiør 

Til budspris 
52.000,- kr

”V i har mange andre C O2´ere”!

i250 med TC sensor 
og rustfri stål interiør

Listepris 65.020,- kr

Tilbudspriser lige nu:

Kontakt os for yderligere
 info og andre størrelser!

Afventer 
introduktion!
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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

Frysere til dine opgaver – 
så er du klar til den varme tid

Serie 88000 skabsfrysere
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk

Priser fra38.000,- kr

Serie 800 kummefrysere 
og 900 skabsfrysere 

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

Fryser racks  - Bringer det hele i orden for dig!

Bland selv racks – Køb mindst 10 racks og få en super rabat på hele 35 % på din bestilling!
Bland selv ….og vælg den eller de typer racks som matcher din fryser og dine prøver.

Metal kasser

Skabe Kummer Skuffer

Clips Id

Serien omfatter i160  født med fordele som:

•     Vælg sensor efter behov TC eller IR
•     Indret med enten rustfrit eller kobber interiør
•     Vil du have O2-kontrol? Så vælg det!
•     Rengør med Stericycle funktionen – 
      Kører +180°C i 12 timer
•     Nyt display med soft touch (iCAN)– meget 
      brugervenligt med logisk menu

”V i har mange andre C O2´ere”!

Kontakt os for yderligere
 info og andre størrelser!
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M A D E  I N

GERMANY
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Heidolph – Det køber man da hos Ninolab!
Alt hvad du behøver til dit laboratorie:

•     Stort sortiment - altid en model der passer dig
•     Unik tysk kvalitet med 3 års garanti 
•     Brugerens sikkerhed i fokus 
•     Bedst performance – Kan spare din værdifulde tid
•     Bedste know how, service & applikations support 
•     Altid bedste pris og demo modeller til test hos Ninolab

M A D E  I N

GERMANY

Research 
easy!
made

Kontakt os og vi sammensaetter et til bud 
der passer til lige netop dit  behov!
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Termaks Klimaskabe

Termaks KB 8400F med 
ekstra udstyr, vindue i døren

Termaks KB 8400FL Termaks KB 8400FL, 
lys i siderne

Termaks klimaskabe -  med eller uden programmerbar lysfunktion.
Termaks modeller KB 8400F & KB 8400 FL – så har du styr på både temperatur, fugt & lys.

Mange fordele som bl.a.:

•     Rummer 400 liter
•     Temperatur område -2°C til +70°C
•     Fugtstyring mellem +4°C og op til +55°C
•     Befugter med ultralyd
•     Automatisk sikkerhedstermostat

•     Temperatur, fugt og lyd kan tid programmeres
•     Skabene er indvendigt udført i rustfrit stål
•     Udgang til ekstern alarm
•     Inspektionsvindue
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Heidolph – Det køber man da hos Ninolab!

Research 
easy!
made

Kontakt os og vi sammensaetter et til bud 
der passer til lige netop dit  behov!

Nyhed hos Ninolab – VibraCell
Sonicatorer fra Sonics i USA – Endelig i Danmark igen!

Mange størrelser = prøvevoluminer fra 150 mikroliter op til 20 liter. 
Stort sortiment af tilbehør – giver utallige anvendelsesmuligheder. 
Anvendelig indenfor bl.a. cellebiologi, genomics, kemi, prøve-
forberedelse og pharma.

Kvaliteten i top – garanteret med 3 års fuld garanti 
og 40 års erfaring!
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Er du interesseret i at hore mere sa kontakt produkt-specialist Ebba G luckstadt!

BioSpherix  - Nyt agentur hos A/S Ninolab    
Vi er stolte af at kunne præsentere endnu en ny leverandør – Amerikanske BioSpherix.
De har en produktportefølje der henvender sig til alle celledyrkere og specielt vigtige celler som stamceller.
BioSpherix har et større sortiment, med mange spændende muligheder for dig, der bekymrer dig lidt ekstra 
om dine celler.

CytoCentric er produktserien, til både celleinkubering og cellehåndtering.
Brug CytoCentric  - så sparer du både tid og penge, samtidig med kvaliteten øges da:

•    Celler kræver beskyttelse
•    Celler kræver optimering
•    Celler kræver fysiologisk stimulation
•    Celler kræver de rigtige protokoller

Et eksempel kunne være dette Xvivo X 3 system:
 
•    Modulopbygget - Kan passe ind i næsten alle laboratorier
•    Handskeboks der beskytter værdifulde celle eksperimenter
•    Dine celler flyttes og passes uden at komme ud i den 
     atmosfæriske luft
•    Giver optimal O2, CO2, temperatur, og %RH for cellerne
•    Kan programmers til statisk og dynamisk drift
•    Kontrol af forskellige atmosfærer samtidigt
•    Et par enkelte X3 enheder ændrer hurtigt et eksisterende 
     cellelab til en arbejdsplads med kontrolleret iltfri atmosfære
•    Kan tilsluttes alt eksisterende udstyr

Xvivo System:
Anvend din nuværende CO2 inkubator - nu bare med ekstra kamre:

•    Introducerer nye ekstra og mere unikke O2/CO2 atmosfærer  i samme 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

..
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Er du interesseret i at hore mere sa kontakt produkt-specialist Ebba G luckstadt!

Et eksempel kunne være dette Xvivo X 3 system:
 
•    Modulopbygget - Kan passe ind i næsten alle laboratorier
•    Handskeboks der beskytter værdifulde celle eksperimenter
•    Dine celler flyttes og passes uden at komme ud i den 
     atmosfæriske luft
•    Giver optimal O2, CO2, temperatur, og %RH for cellerne
•    Kan programmers til statisk og dynamisk drift
•    Kontrol af forskellige atmosfærer samtidigt
•    Et par enkelte X3 enheder ændrer hurtigt et eksisterende 
     cellelab til en arbejdsplads med kontrolleret iltfri atmosfære
•    Kan tilsluttes alt eksisterende udstyr

Bruger du Elisa udstyr og kender du nogle 
af de viste produkter?
Vi i Ninolab træner løbende vores personale, i både produkterne samt servicering af disse. Står du med 
en gammel enhed, du eventuelt ønsker at udskifte til nyt kører vi med en helt speciel ombytnings rabat, 
i forbindelse med vores jubilæum på 10 år!

Og ønsker du dig et nyt udstyr, så lad os finde en god pris!
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

Du far 10% i rabat pa alt du udskifter!
Onsker du service pa dit udstyr, far du samme rabat!

Forsker du i cancer toksikologi 
eller immunologi?

Kan stå i din Co2 inkubator og følge cellens vækst
•     Ingen behov for mærkning eller farvning
•     Aldrig dårlige billeder
•     Få de morphologiske parametre (areal, tykkelse og volumen)
•     Brug din TC-flaske, et slide eller f.eks. en 48-brøndsplade
•     Et kombinationsinstrument med mange muligheder

Så skal du måske overveje at teste 
vores M4 HoloMonitor!
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VIRKELIG varme produkter fra Carbolite

Carbolite Højtemperaturovne

•     Vælg +1400°C/+1500°C/+1600°C 
      efter behov
•     Kammerstørrelser fra 3 til 18 liter
•     Flere muligheder for styringer
•     Gennemprøvet materialevalg & 
      design giver lang levetid

Carbolite AAF-serien 
foraskningsovne

•     Max temperatur +1200°C
•     Indbyggede og beskyttede 
      varmelegemer
•     Forvarmning af luften giver en 
      effektiv proces
•     Kammerstørrelser fra 3 til 18 liter
•     Robust og holdbar konstruktion

Carbolite HST – Horisontal Single Zone Split Tube Ovn – HST

•     Max temperatur +1200°C
•     Fleksibel – kan anvende ”worktubes” mellem 32 - 110 mm ydre diameter
•     Opvarmet længde fra 200 til 900 mm
•     Stort udvalg af styringer til temperatur ramps og lign
•     Skab et kontrolleret miljø med vaccum eller inerte gasser
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

10 % rabat pa 
al le ovne fra Carbolite!

10 ars jubilaeum

Blandt de mange andre fordele kan nævnes:
•    Laveste kondenser temperatur -110°C
•    Indbygget vacuumventil
•    Trykstyring
•    Elektrisk De-ice funktion
•    Meget tilbehør

Sikker, hurtig og pålidelig - med et ”touch” af elegance! 

Labogene frysetørrer - Den helt 
nye model CoolSafe Touch 110-4 

Normal pris kr. 94.050,-kr
20% introduktionsrabat + ekstra jubilæumsrabat -10% 

  10 ars Jubila
KUN 67.700,-kr

Nu med den helt nye og innovative Touchscreen controller –  Du kan let 
og hurtigt aflæse procesparametre som f.eks. temperatur, tryk og tid.
Super INTROUKTIONSPRIS + ekstra 10 års jubilæumsrabat på -20%!

Derfor skal du vælge den nye CoolSafe Touch model:
Enkel brugerflade - Start din CoolSafe Touch og følg forklaringerne på skærmen.
Let at programmere – Kontroller udlæsningstemperatur og tryk på skærmen.
Bedste kontrol via medfølgende software og din PC, let at samle data og dokumentation.
Hurtigt overblik over processen – skærmen viser f.eks. temperatur, tryk.

eums pris!
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Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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Ultrarent 18.2 MΩ-cm vand på den 
nemme måde = Elga Purelab Flex 3
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Ved køb af Flex 3 medfølger gratis 1 stk. af disse forbrugsvarer:
1 x LC 209 rengøringspatron + 1 X LC 214 de-ioniseringspatron 
+ 1 x LC 216 Tank filter med ventilation. 

Ultrarent laboratorievand 18,2 Mohm direkte fra hanevand - endda til en rimelig 
pris. Kræver kun hanevand og afløb, så kan det ikke gøres nemmere. Komplet an-
læg fra engelske Elga - Alt i et med både RO-membran, de-ionisering, UV-lampe, 
vandtank og fleksibel dispensering.

•     Volumendispensering – Let og sikker måde at tappe dit vand på
•     Dispenseringshåndtaget viser altid vandkvalitet & TOC i real-time
•     Variabel dispenseringshastighed fra dråbevis op til 2 liter/min
•     Indbygget 7 liters tank
•     Håndfri dispensering med fodpedal som tilvalg
•     Kan placeres på bord eller på hylde
•     Let rengøring og udskiftning af forbrugsvarer – Du bestemmer 
      hvornår det foretages

Samlet va

SUP ER KAMP AGNE  T ILBUD!
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

NYHED i Danmark
Endelig en ny celletæller – Countstar kan meget mere end blot at tælle.

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

•     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

erdi = 4.052,00,- kr

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

Kontakt
Anders Trolle
40 14 35 77
atr@ninolab.dk
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LAB500 laboratorie opvaskemaskine 
med rustfri låge inkl. øvre vogn med 
spulearm (C721) og nedre vogn med 
spuledyser (C716)

LAB500GD laboratorie opvaskemaskine 
med glasdør inkl. øvre vogn med spule-
arm (C721) og nedre vogn med spule-
dyser (C716)

I begge tilbud indgår: 

•   2 stk. doseringspumper til automatisk 
    dosering af vaskemiddel og evt. syre
•   3 vand-tilslutninger (koldt, varmt samt 
    Ion-vand/behandlet vand) 
•   1stk. øvre vogn C721 med spulearm
•   1 stk. nedre vogn med spuledyser C716 
    med 25 stk. spuledyser

Produkt info: 
Kompakt lille laboratorie opvaskemaskine uden tørring. Tørring findes i andre modeller.
Maskinen måler kun 60 cm i bredden og placeres let under bordet. Stativ findes som tilbehør 
til forbedret ergonomi. LAB500GD har glasdør og ”Touch-Screen” LCD display, LAB500 har dør 
i rustfrit stål samt LCD display. 
Begge maskiner har 2 stk. indbyggede doseringspumper til flydende vaskemiddel. Opvaske 
temperatur op til +93°C (termisk desinfektion). Opvask i to niveauer med spuledyse vogne på 
samme tid – vognene sluttes vandudtag i bagvæggen i vaskekammeret. 

Dimensioner: (BxDxH) 
Ydre mål : 600x630x850 mm. 
Kammer dimensioner: 540x500x540 mm. 
Vaskekammeret er udført i syrefast rustfrit stål (AISI 316L) og udvendigt er 
maskinen i rustfrit stål  AISI 304. 
Alle maskiner er CE-mærkede og produceret i EU.

Kontakt os for mere information! 

Pris: 34.900,-kr.
 (eksl. moms/fragt/installation)

 (eksl. moms/fragt/installation)

Pris: 36.900,-kr.

C721

C716

Forårskampagne!
Nu har vi et kanon tilbud på opvaskemaskiner fra Steelco! 
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Fa ogsa et godt til bud pa vaskemiddel og syre!
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C721

C716
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

Kvalitetsprodukter fra tyske
(1) Vandbade 2 til 25 liter

Varme- & køle termostater til mange formål
(2) Nedsænkede termostater til køl & varme, ECO Silver og Gold serien
(3) Alpha basic termostater – køl & varme
(4) Køle cirkulatorer til eksterne køleopgaver

(5) NYHED - Pro termostater en helt ny serie med smart kontrolpanel  -  
til de lidt mere krævende opgaver

1 2 3

4 5

Variocool cirkulationskølere til alle opgaver

Temperaturområde fra -20°C til +80°C med 
overlegen kølekapacitet fra 600 watt op til 
10.000 watt.
Spørg efter model og pris – Altid en løsning 
som matcher dine ønsker.

Thomas hja  

             GO P RO!
e lper dig
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Vi har ”nedvejet” priserne på vores 
Schweiziske kvalitetsvægte fra Precisa
Se her - Kampagnepriser med op til 25% rabat!

EP220A   
Kapacitet 220 g, præcision 0,1 mg

 
25.028,- kr

Listepris 33.370,-kr

EP620M/ES620M
Kapacitet 620 g, præcision 1 mg
 19.164,- kr /15.866,- kr 
Listepris 25.552,-kr/19.832,- kr

EP1220M/ES1220M
Kapacitet 1220 g, præcision 1 mg

23.073,- kr/ 20.035,- kr
Listepris 30.764,-kr/ 25.044,-kr

EP2200C/ES2200C
Kapacitet 2200 g, præcision 0,01 g

 

14.874,- kr /12.509,- kr
Listepris 19.832,-kr /15.636,-kr

EP4200C/ES4200C 
Kapacitet 4200 g, præcision 0,1 g

16.042,- kr /13.780,- kr
Listepris 21.389,-kr/17.225,-kr

EP6200D/ES6200D 
Kapacitet 6200 g, præcision 0,1 g

13.706,- kr/ 11.695,- kr
Listepris18.274,-kr/14.619,-kr

Listepris 19.832,-kr/ 16.177,-kr

EP8200D/ES8200D
Kapacitet 8200 g, præcision 0,1 g

14.874,- kr /12.942,- kr

Precisa

2 års garanti 
på alle vægte!
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Kontakt
Poul Erik Jensen
51714238
pej@ninolab.dk

Sætter tryk på din kemi!
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Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

•     Op til +250°C og 200 bar
•    100 % brugersikker med unikt nøglesystem
•     Gas inlet til kontrolleret atmosfære
•     316 ASI rustfrit stål som standard
•     Parallel system med 10 rør op til 50 bar – 100 bar ved speciel design
•     Katalysering, synteser, materiale - og korrosionstest

Eller hvad med de smarte indsatser til kolber og rør = 
Opvarmning og omrøring på den sikre måde!  

Sæt tryk på dine forsøg med den helt unikke PressureSyn reaktor.
Brug din standard magnetomrører og arbejd i et nyt og 
kontrolleret miljø.

Stort sortiment 

i mange storrelser!



15

Listepris 30.764,-kr/ 25.044,-kr

Kontakt
Thomas Rigenstrup
29240812
tri@ninolab.dk

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

Er dine celler vigtige?
Så opbevar dem i vores patenterede LN2 tank ved –185°C til –195°C. 
Med de unikke produkter fra amerikanske CBS, får du som bruger disse 
klare fordele:

•     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   

I anledning af vores 10 ars Jubila

10 % rabat pa listeprisen!

10 % ekstra jubila
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Kontakt
Ebba Glückstadt
29240838
egl@ninolab.dk

•    Standard modeller fås fra 2 liter og op til 100 liter
•    +10°C til -85°C

Frysere til dem med ingen plads – 
Fryka løser det hver gang!
Er 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´?

eum giver vi:

eumsrabat!
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Kontakt
Eva Kokholm
29248750
eko@ninolab.dk



Vi præsenterer denne gang:

Ebba Glückstadt – Nu 10 år hos Ninolab

A/S Ninolab  * Cordozasvinget 6  *  2680 Solrød Strand

Mød en ”Nino-labber”

Afdeling: Landeansvarlig salg/service
Mit job: Daglig chef for 15 dejlige motiverede medarbejdere, og jeg ved 
jo også lidt om alle vores produkter
Fritidsaktiviteter: Powerwalk med pigerne, rideture i det grønne og sejlture 
på Køge bugt
Yndlingsblomst: Bonderoser – Lidt landlig har man vel lov at være
Livret: Stegt lever med det hele
Yndlingsdyr: Hund   /   Hadedyr: Skovflåt
Bedste film jeg har set: Borte Med Blæsten – En klassiker man aldrig går fejl af
Bedste sted på jorden er: Ninolab – Måske min chef læser med. 
(Bare min familie ikke læser Ninonyt - De synes sikkert jeg burde svare noget 
andet)

Alle priser er eksl. moms & levering. Alle priser er gældende t.o.m. 2016-07-31. Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte produkter. A/S Ninolab

Nye Nino-labbere
Vi kan byde velkommen til vores 2 nye kollegaer:

Mette Richardt er ansat i vores administration som bogholder 
og varetager desuden en lang række øvrige administrative op-
gaver. 
Mette har mere end 25 års erfaring som regnskabskonsulent 
hos forskellige revisorer og bogholderivirksomheder, og har 
som ekstern konsulent været tilknyttet Ninolab de sidste 6 år.
Mette bor med sin familie i Bjæverskov og bruger noget af sin 
fritid på bl.a. Crossgym og er kasserer i den lokale motions-
afdeling i IF Frem Bjæverskov.

Brian Hvilsted er ansat i vores serviceafdeling, som igen udvides.
Brian har mere end 16 års erfaring som elektriker, og har prøvet 
mange forskellige typer opgaver. Brian er allround tekniker
en der tager alle udfordringer op.
Brian bor i Aarhus og har stor fokus på vores kunder i Jylland og 
på Fyn. Sin sparsomme fritid bruger Brian med sine børn, 
vennerne og på at styrketræne & Cross”fitte”.


