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OFERTA 
SPECJALNA

Oferta ważna do dnia 31.12.2018

Szalki Petriego z PS – śr. 90 mm

Szalki Petriego wykonane z  wysokiej jakości polistyrenu. 
W wersji zarówno z żebrami wentylacyjnymi, jak i bez żeber. 
Produkt polski.

Statywy na szalki Petriego 
– z uchwytem
Wykonane z  polipropylenu (PP). Przeznaczone na szal-
ki Petriego o  śr. od 90 do 94 mm. Zaokrąglone krawę-
dzie. Mocna podstawa. Solidne wykonanie. Wyposażone 
w klipsy, na których można umieścić karty informacyjne do 
identyfikacji produktu. Możliwość autoklawowania.

Nr - Art. Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
B-0276 bezbarwny 3 x 10 261,92 zł 235,73 zł

B-0277 czerwony 3 x 10 293,55 zł 264,20 zł

B-0278 niebieski 3 x 10 293,55 zł 264,20 zł

Nr - Art. Śr. x Wys. Sterylność Żebra wentylacyjne Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-1060 90 x 14,2 mm aseptyczne brak 600 szt. (24 x 25) 216,60 zł 194,94 zł

P-1061 90 x 14,2 mm aseptyczne 3 600 szt. (24 x 25) 216,60 zł 194,94 zł

P-1062 90 x 14,2 mm sterylne brak 600 szt. (24 x 25) 273,60 zł 246,24 zł

P-1063 90 x 14,2 mm sterylne 3 600 szt. (24 x 25) 273,60 zł 246,24 zł
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Parafilm®M

Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania probó-
wek i innych naczyń reakcyjnych. Parafilm®M daje się rozcią-
gnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych 
kształtów. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganicz-
ne i ługi do 48 godzin.

Ezy mikrobiologiczne z PS

Ezy jednorazowe wykonane z polistyrenu. Gładkie 
i elastyczne, nie niszczą powierzchni żelu. Sterylne, 
pakowane w woreczki strunowe. Druga strona ezy może 
służyć jako igła do pracy z pojedynczymi koloniami.
Pakowane po 25 szt. w worku.

Głaszczki L-kształtne

Sterylne głaszczki wykonane z polistyrenu. 
L-kształtna, gładka końcówka posiada delikatne 
zakrzywienie ku górze, co zmniejsza ryzyko 
przypadkowego uszkodzenia powierzchni agaru.
Długość rączki: 144 mm.

Pojemnik na Parafilm®

Pojemnik na Parafilm® wykonany z przejrzystego tworzywa 
ABS. Przeznaczony do bezpiecznego odcinania kawałków 
parafilmu. Odpowiedni do rolek o szerokości do 10 cm.

 
Wymiary: 12 x 17 x 14,5 cm (szer. x dł. x wys.). 

Kolor: czerwony, zielony, niebieski, pomarańczowy.

Nr - Art. Szerokość Długość Cena Cena specjalna
B-1500 100 mm 38 m 92,00 zł 82,80 zł

B-1501 100 mm 75 m 174,19 zł 156,77 zł

B-1502 50 mm 75 m 113,54 zł 102,19 zł

B-1503 500 mm 15 m 235,89 zł 212,30 zł

Nr - Art. Pojemność Kolor Sterylność Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0370 1 µl niebieskie sterylne 1000 szt. 140,00 zł 119,00 zł

B-0371 10 µl pomarańczowe sterylne 1000 szt. 140,00 zł 119,00 zł

Nr - Art. Kolor Szt/op. Cena Cena specjalna
B-0365 pomarańczowe 100 szt. 51,82 zł 44,05 zł

B-0366 pomarańczowe 100 szt. 47,67 zł 40,52 zł

Nr - Art. Cena Cena specjalna
B-1511 167,64 zł 150,88 zł

B-1512 167,64 zł 150,88 zł

B-1603 167,64 zł 150,88 zł

B-1504 201,15 zł 181,04 zł
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Pipetor accu-jet® pro – Brand

Pipetor do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1 do 200 ml. 
Z regulacją liczby obrotów silnika, co umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości pi-
petowania. Możliwość wyboru pomiędzy swobodnym wypływem lub wywołanym 
przez silnik wydmuchnięciem. Ergonomiczny, wygodny i  lekki (waga: tylko 190 g). 
Prędkość pipetowania: pipeta o poj. 50 ml w ciągu mniej niż 10 sekund.

Oryginalne końcówki 
do pipet Brand
Końcówki do pipet firmy Brand. Wyprodukowane z wysokiej 
jakości polipropylenu. Z podziałką umożliwiającą szybką we-
ryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C / 2 bar.

Biurety cyfrowe Titrette®

Biureta Titrette® umożliwia szybkie i niezawodne miareczkowanie. Można nałożyć ją bezpo-
średnio na butelkę z odczynnikiem – pasuje do gwintu GL45 (a po zastosowaniu adapterów tak-
że do butelek o innych gwintach). Odznacza się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyj-
ne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385. Przyrząd cechuje się 
kompaktową konstrukcją, jest lekki i stabilny.

Nr - Art. Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-1188 granatowy 1 szt. 1710,72 zł 1454,11 zł

K-1189 różowy 1 szt. 1710,72 zł 1454,11 zł

K-1190 zielony 1 szt. 1710,72 zł 1454,11 zł

K-1191 niebieski 1 szt. 1710,72 zł 1454,11 zł

Nr - Art. Pojemność Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-0076 0,1-20 µl 2 x 1000 szt. 239,09 zł 222,35 zł

K-0202 0,1-20 µl 10 x 1000 szt. 956,26 zł 889,32 zł

K-0077 0,5-20 µl 2 x 1000 szt. 223,10 zł 207,48 zł

K-0205 0,5-20 µl 10 x 1000 szt. 890,40 zł 828,07 zł

K-0207 1-50 µl 2 x 1000 szt. 110,06 zł 102,36 zł

K-0208 1-50 µl 10 x 1000 szt. 440,83 zł 409,97 zł

K-0078 2-200 µl 1000 szt. 49,92 zł 46,43 zł

K-0211 2-200 µl 10 x 1000 szt. 390,43 zł 363,10 zł

K-0079 5-300 µl 1000 szt. 67,25 zł 62,54 zł

K-0216 5-300 µl 10 x 1000 szt. 603,46 zł 561,22 zł

K-0080 50-1000 µl 2 x 500 szt. 56,16 zł 52,23 zł

K-0221 50-1000 µl 10 x 500 szt. 224,45 zł 208,74 zł

K-0082 500-5000 µl 200 szt. 83,04 zł 77,23 zł

K-0227 500-5000 µl 5 x 200 szt. 394,46 zł 366,85 zł

K-0083 1000-10000 μl 2 x 100 szt. 147,79 zł 137,44 zł

K-0084 1000-10000 μl 10 x 100 szt. 703,10 zł 653,88 zł

Nr - Art. Nazwa Objętość Podziałka Cena Cena specjalna
K-1155 Titrette® 10 ml 0,001 ml 2652,00 zł 2439,84 zł

K-1293 Titrette® 25 ml 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml) 2652,00 zł 2439,84 zł

K-1294 Titrette® 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 2652,00 zł 2439,84 zł

K-1156 Titrette® z interfejsem RS-232 10 ml 0,001 ml 3406,80 zł 3134,26 zł

K-1295 Titrette® z interfejsem RS-232 25 ml 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml) 3406,80 zł 3134,26 zł

K-1296 Titrette® z interfejsem RS-232 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 3406,80 zł 3134,26 zł
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Dozownik HandyStep® electronic

Uniwersalny w zastosowaniu, elektroniczny dozownik ręcz-
ny zasilany akumulatorem. Ze zmiennym nastawianiem 
objętości w  zakresie 1 µl do 50 ml. Posiada funkcję auto-
matycznego rozpoznawania końcówek PD-Tips z  kodem 
identyfikacyjnym, istnieje też możliwość pracy z  innymi, 
dostępnymi na rynku końcówkami. Zapewnia łatwy i szybki 
wybór dozowanej objętości.

Dozowniki Dispensette® S 
Analog – z zaworem zwrotnym
Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S 
Analog o regulowanej objętości. Umożliwiają dozowanie 
cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą moż-
na obracać o 360°. Zaprojektowane bez konieczności uży-
cia uszczelek. Łatwe w  czyszczeniu (możliwość rozłoże-
nia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). 
Uproszczony montaż wylewki. Dozowniki są w  całości 
autoklawowalne w  121°C. Doskonale nadają się do sto-
sowania z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, 
roztworami soli oraz niektórymi rozpuszczalnikami orga-
nicznymi.

Nr - Art. Nazwa Cena Cena specjalna

K-0847 Dozownik HandyStep® electronic z ładowarką, zasilaczem i zestawem baterii akumulatorowych 2436,48 zł 2192,83 zł

Nr - Art. Zawór Objętość Podziałka Dokładność Cena Cena specjalna
K-2027 z zaworem zwrotnym 0,1-1,0 ml 0,02 ml 6 µl 1252,80 zł  1127,52 zł

K-2028 z zaworem zwrotnym 0,2-2,0 ml 0,05 ml 10 µl 1252,80 zł 1127,52 zł

K-2029 z zaworem zwrotnym 0,5-5,0 ml 0,1 ml 25 µl 1252,80 zł 1127,52 zł

K-2030 z zaworem zwrotnym 1,0-10 ml 0,2 ml 50 µl 1252,80 zł 1127,52 zł

K-2031 z zaworem zwrotnym 2,5-25 ml 0,5 ml 125 µl 1589,76 zł  1430,78 zł

K-2032 z zaworem zwrotnym 5,0-50 ml 1,0 ml 250 µl 1697,76 zł 1527,98 zł

K-2033 z zaworem zwrotnym 10-100 ml 1,0 ml 500 µl 2246,40 zł 2021,76 zł
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Końcówki PD-Tips do dozowników 
strzykawkowych
Precyzyjne końcówki do dozowników Handy-Step® electronic, 
HandyStep®, Gilson® Repetman® i innych kompatybilnych systemów 
dozowania. Wykonane z materiałów wysokiej jakości: tłoki z PE-HD, cy-
lindry z PP. Dostępne w postaci niesterylnej i sterylnej/bez endotoksyn 
(pakowane pojedynczo). Posiadają certyfikat jakości i certyfikat zgod-
ności z numerem seryjnym. Odpowiadają normie ISO 8655.

Końcówki w wersji sterylnej dostępne są w cenach specjalnych na stro-
nie internetowej www.bionovo.pl

Nr - Art. Sterylność Poj. Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-1328 niesterylne 0,1 ml 100 szt. 262,46 zł 236,21 zł

K-1329 niesterylne 0,5 ml 100 szt. 236,93 zł 213,24 zł

K-1330 niesterylne 1,25 ml 100 szt. 236,93 zł 213,24 zł

K-1331 niesterylne 2,5 ml 100 szt. 236,93 zł 213,24 zł

K-1332 niesterylne 5,0 ml 100 szt. 236,93 zł 213,24 zł

K-1333 niesterylne 12,50 ml 100 szt. 236,93 zł 213,24 zł

K-1334 niesterylne 25 ml 50 szt. 133,58 zł 120,22 zł

K-1335 niesterylne 50 ml 25 szt. 72,14 zł 64,93 zł

Pojemniki do zamrażania 
krioprobówek CellCamper
Pojemniki do zamrażania CellCamper pozwalają na zamrożenie różnych 
typów komórek (linie komórkowe, komórki pierwotne, komórki macie-
rzyste, drożdże, bakterie, itd.) z szybkością zamrażania -1°C/min w zam-
rażarce o temp. -80°C. Osłona izolacyjna oraz termoprzewodzący rdzeń 
zapewniają równomierne odprowadzanie ciepła ze wszystkich kriopro-
bówek. Nie wymagają użycia alkoholu ani cieczy chłodzących. Pokrywka 
daje się łatwo otworzyć w stanie zamrożonym. 5 minut po rozmrożeniu 
mogą być ponownie użyte.

Palnik Bunsena z regulacją 
powietrza, zaworem igłowym 
i płomieniem oszczędnościowym
Palnik Bunsena zgodny z DIN 30665. Na gaz ziemny i propan. Z regulacją 
powietrza, zaworem igłowym do regulacji ilości doprowadzanego gazu 
między pozycją zapewniającą przepływ minimalny, a  pozycją, w  której 
przepływ jest maksymalny i płomieniem oszczędnościowym wewnątrz.

Nr - Art. Paliwo Cena Cena specjalna
1-1172 gaz ziemny 196,08 zł 176,47 zł

1-1173 propan 196,08 zł 176,47 zł

Nr - Art. Kolor Miejsce Cena Cena specjalna
2-3702 intensywnie zielony 12 otw. na krioprobówki 1,0 lub 2,0  ml 749,00 zł  674,10 zł

2-3703 intensywnie zielony 30 otw. na krioprobówki 1,0 lub 2,0 ml 1130,00 zł 1017,00 zł

2-3704 intensywnie zielony 60 otw. na krioprobówki 1,0 lub 2,0 ml 1550,00 zł 1395,00 zł
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Statyw karuzelowy 2

pozwala w ergonomiczny sposób przechowywać maksymalnie sześć pipet manualnych 
Eppendorf (zarówno jedno-, jak i wielokanałowych) – w tym modele Research®, 
Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster® oraz większość ich poprzedników.

Statyw do pipet  2
jest przeznaczony do przechowywania jednej sztuki pipety Multipette® M4.
W obu modelach istnieje możliwość wymiany standardowych mocowań i ustalenia własnej 
konfiguracji i kompatybilności z pipetami poprzez zastosowanie wymiennych uchwytów 
(numery od K-9575 do K-9578).

Pipety automatyczne Eppendorf Reference® 2, regulowana pojemność

Pipety o wyjątkowej precyzji i dokładności oraz powtarzalności wyników. Ergonomiczny kształt oraz lekkość znacznie zwięk-
szają komfort pracy. Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością, dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, 
chroniącego krawędzie głowicy urządzenia. Sprężynowy stożek końcowy umożliwia obsługę pipety bez wysiłku. W całości 
autoklawowalne, łatwe do utrzymania w czystości. Zgodne z IVD.

Modele jednokanałowe

Modele wielokanałowe

Nr - Art. Poj. Na końcówki Kolor przycisku Cena Cena specjalna
K-4290 0,1-2,5 µl 2,5 µl ciemnoszary 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4291 0,5-10 µl 20 µl szary 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4292 2-20 µl 20 µl jasnoszary 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4293 2-20 µl 100 i 300 µl żółty 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4294 10-100 μl 100 i 300 µl żółty 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4295 20-200 μl 100 i 300 µl żółty 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4296 100-1000 μl 1000 µl niebieski 1483,50 zł 1335,15 zł

K-4297 250-2500 µl 2500 µl czerwony 1483,50 zł 1335,15 zł

Nr - Art. Poj. Kolor przycisku Cena Cena specjalna
K-0134 0,5-10 µl szary 4175,30 zł 3757,77 zł

K-0136 10-100 µl żółty 4175,30 zł 3757,77 zł

K-0138 30-300 µl pomarańczowy 4175,30 zł 3757,77 zł

K-0135 0,5-10 µl szary 4570,90 zł 4113,81 zł

K-0137 10-100 µl żółty 4570,90 zł 4113,81 zł

K-0139 30-300 µl pomarańczowy 4570,90 zł 4113,81 zł

Nr - Art. Nazwa Cena Cena specjalna
K-9570 Statyw karuzelowy 2 559,00 zł 514,28 zł

K-9571 Statyw do pipet 2 438,60 zł 403,51 zł

K-9575 Uchwyt do jednej pipety Research®, Research® plus, Reference®, Reference® 2 lub Biomaster® 116,10 zł 106,81 zł

K-9576 Uchwyt do jednej pipety Xplorer® lub Xplorer® plus - bez funkcji ładowania 150,50 zł 138,46 zł

K-9577 Uchwyt do jednej pipety Multipette® E3/E3x i Multipette® stream/Xstream - bez funkcji ładowania 150,50 zł 138,46 zł

K-9578 Uchwyt do jednej pipety Multipette® M4 150,50 zł 138,46 zł
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Wirówki MiniSpin® – Eppendorf

Specjalnie zaprojektowane do celów szkoleniowych, ruty-
nowych i  badawczych. Zajmują wyjątkowo mało miejsca. 
Wyróżniają się bardzo cichą pracą, poziom hałasu <58 dB. 
Wyposażone w  napęd nie wymagający konserwacji oraz 
w  przejrzysty wyświetlacz. Czas osiągania prędkości mak-
symalnej i czas hamowania wynosi <13 s. Przystosowane do 
wirowania 12 probówek o poj. 1,5/2 ml o maks. śr. 11 mm. 
Posiadają autoklawowalny wirnik o kącie 45° oraz polipropy-
lenową pokrywę.

Nr - Art. Nazwa Rpm Cena Cena specjalna
K-1880 Wirówka MiniSpin® z rotorem 13400 obr./min 4051,78 zł 3646,60 zł

K-1881 Wirówka MiniSpin® plus z rotorem 14500 obr./min 5260,99 zł 4734,89 zł

Płyta grzejna REC Digital

Cyfrowa płyta grzejna REC posiada ceramiczną, kwadratową 
powierzchnię grzewczą, gwarantującą wysoką odporność 
chemiczną oraz mechaniczną. Płyta grzejna jest biała, dzięki 
czemu obserwowanie zmian barwy roztworu ogrzewanego 
jest łatwiejsze. Wyraźny wyświetlacz LED zapewnia łatwą 
kontrolę temperatury. Płyta została również wyposażona 
w funkcję Hot Plate Warning (ostrzeżenie użytkownika, gdy 
temperatura płyty roboczej jest wyższa niż 50 °C). Zakres 
podgrzewania aż do 550°C.

Wytrząsarka Vortex TX4 – 
z czujnikiem podczerwieni 
i cyfrowym wyświetlaczem
Cyfrowa wytrząsarka Vortex TX4 z  jasnym i czytelnym wy-
świetlaczem LCD, możliwością precyzyjnej regulacji pręd-
kości oraz możliwością dopasowania wielu opcjonalnych 
nasadek wytrząsających. Posiada opcję pracy ciągłej, jednak 
może być także aktywowana i  dezaktywowana za pomocą 
czujnika podczerwieni (bez konieczności użycia siły). Posia-
da regulowaną prędkość do 3000 obr./min, łagodny start 
i  płynną zmianę prędkości. Vortex TX4 posiada również 
funkcję timera (do 999 min 59 s).

Nr - Art. Zakres prędkości obr. Cena Cena specjalna
B-8282 do 3000 obr./min. 1040,60 zł 988,57 zł Nowość!

Nr - Art. Maks. temp. Cena Cena specjalna
B-8245 550 °C 1191,10 zł 1131,55 złNowość!
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Pipety jednokanałowe 
HTL Discovery Comfort, 
zmienna objętość 
Pipety gwarantujące dokładność, precyzję i bezpieczeństwo 
pracy. Specjalna blokada zapobiega przypadkowej zmianie 
nastawionej objętości, a kolorowe, zdejmowane pierścienie 
umożliwiają znakowanie pipet (np. w celu identyfikacji użyt-
kownika lub zastosowania). Dwie możliwości nastawiania 
objętości – pokrętłem bądź przyciskiem pipetowania. Od-
porne na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz 
w  pełni autoklawowalne (bez konieczności rekalibracji po 
każdym cyklu autoklawowania). 

Nr - Art.kułu Pojemność Cena Cena specjalna
B-0046 0,1-2 μl 513,00 zł 487,35 zł

B-0047 0,5-10 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0048 2-20 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0049 5-50 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0050 10-100 μl 513,00 zł 487,35 zł

B-0051 20-200 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0052 50-250 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0053 100-1000 µl 513,00 zł 487,35 zł

B-0054 500-5000 µl 552,90 zł 525,26 zł

B-0055 1000-10000 μl 552,90 zł 525,26 zł

pH-metr przenośny FiveGo™F2

pH-metr FiveGo™ F2 to przenośny miernik pH, który może 
być używany w  trudnych warunkach. pH-metr ten ma sto-
pień ochrony IP67, jest wodoszczelny, dzięki temu może 
być wykorzystywany w  otoczeniu o  dużej wilgotności. 
Urządzenie ma duży, dobrze zorganizowany wyświetlacz, 
który umożliwia łatwe przeglądanie danych. Intuicyjne roz-
mieszczenie przycisków i proste menu zapewnia szybkie wy-
konywanie pomiarów. 

Konduktometr 
przenośny FiveGo™ F3

Konduktometry FiveGo™ F3 są optymalnie skonstruowane 
do pomiarów terenowych w  różnorodnych miejscach, m.in. 
na potrzeby ochrony środowiska, badań akademickich, bran-
ży spożywczej, rolnictwa i przemysłu. Solidna i wodoszczelna 
konstrukcja sprawia, że urządzenia FiveGo stanowią doskona-
łe wyposażenie, dostarczające wiarygodnych danych pomia-
rowych nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Nowość!

Nowość!

Nr - Art. W zestawie Cena Cena specjalna
B-8720 bez sondy 1675,00 zł 1423,75 zł

B-8721 z sondą LE703 2240,00 zł 1904,00 zł

B-8722 z sondą LE703 i walizką 2459,00 zł 2090,15 zł

Nr - Art. W zestawie Cena Cena specjalna
B-8710 bez elektrody 1402,00 zł 1191,70 zł

B-8711 z elektrodą LE438 2061,00 zł 1751,85 zł

B-8712 z elektrodą LE427 i walizką 2204,00 zł 1904,00 zł

B-8713 z elektrodą LE438 i walizką 2334,00 zł 1983,90 zł
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Pipetor Swiftpet Pro – HTL

Półautomatyczny pipetor do pipet o  poj. 0,5 – 100 ml. Wyposażony w  wyświe-
tlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędko-
ści i  trybu pracy. Wygodny w  użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi. 
Z  możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – 
z wydmuchem bądź grawitacyjnie.

Nr - Art. Nazwa Cena Cena specjalna

B-1008 Pipetor Swiftpet Pro z podstawką do ładowania, wieszakiem, zasilaczem, kompletem akumulatorów i mikrofiltrem 809,40 zł 768,93 zł

Oryginalne końcówki 
do pipet HTL
Doskonale uszczelniają się na trzonie pipety. Posia-
dają ultragładkie, hydrofobowe ścianki oraz opty-
malny kształt otworu wylotowego, który zapew-
nia precyzyjne wydawanie cieczy. Wolne od DNaz, 
RNaz i  pirogenów. Dzięki znacznikom umieszczo-
nym na końcówce łatwo można zidentyfikować 
ilość pobranej cieczy. Wykonane z  polipropylenu 
o niskiej chłonności i  idealnej czystości. Końcówki 
są autoklawowalne.

Inne pojemności tego typu końcówek w cenach 
specjalnych są dostępne na stronie 
www.bionovo.pl

Białe zbiorniki na 
odczynniki – sterylne
Rynienki wykonane z  białego PS. 
O  pojemnościach 25, 55 i  100 ml. 
Sterylne, pakowane indywidualnie.

Nr - Art. Poj. Szt.Op. Cena Cena specjalna
B-0377 25 ml 50 szt. 150,00 zł  127,50 zł

B-0378 55 ml 100 szt. 240,00 zł 204,00 zł

B-0379 100 ml 50 szt. 150,00 zł  127,50 zł

Nr - Art. Poj. Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-3903 1-200 μl worek 1000 szt. 50,73 zł 48,19 zł

B-3904 1-200 μl pudełko 10x96 szt. 114,00 zł 108,30 zł

B-3905 1-200 μl pudełko sterylne 10x96 szt. 125,40 zł 119,13 zł



10 Dalsze 30.000 artykułów laboratoryjnych na www.bionovo.plwszystkie podane ceny są cenami netto

OFERTA SPECJALNA

Statyw karuzelowy na 7 pipet Gilson Pipetman

Karuzelowy statyw mogący pomieścić do 7 pipet firmy Gilson. Pasują do niego 
zarówno pipety jedno- jak i wielokanałowe. Solidny i stabilny dzięki ciężkiej pod-
stawie. Wykonany z  polipropylenu i  poliwęglanu – posiada znaczną odporność 
na czynniki chemiczne. Pozwala zachować porządek i optymalne wykorzystanie 
przestrzeni w laboratorium.

Pipeta Gilson Pipetman® Neo

Nowa generacja pipet Gilson Pipetman® Neo wyróżnia się doskonałym komfortem 
pracy dzięki redukcji siły pipetowania do 50%. Nowa, ulepszona sprężyna znacz-
nie redukuje nakład siły używanej podczas pipetowania, a tym samym zmniejsza 
uczucie zmęczenia dłoni. Pipeta posiada przyciski kodowane kolorami. Wyrzutnik 
końcówek oraz trzonek pipety mogą być autoklawowane.

Nr - Art. Typ Pojemność Na końcówki Nr producenta Cena Cena specjalna
K-2893 P2N 0,2-2 μl D10, DL10 F144561 929,28 zł 854,94 zł

K-2894 P10N 1-10 μl D10, DL10 F144562 929,28 zł  854,94 zł

K-2895 P20N 2-20 µl D200 F144563 787,20 zł 724,22 zł

K-2896 P100N 10-100 µl D200 F144564 787,20 zł 724,22 zł

K-2897 P200N 20-200 µl D200 F144565 787,20 zł  724,22 zł

K-2898 P1000N 100-1000 μl D1000 F144566 787,20 zł  724,22 zł

Nr - Art. Nr producenta Cena Cena specjalna
K-0039 F161401 342,62 zł 325,49 zł

Końcówki Diamond® 
do pipet Gilson – Tipack
Oryginalne końcówki do pipet firmy Gilson. Wykonane z polipropyle-
nu o wysokiej czystości. Zaprojektowane specjalnie do pipet Gilson, 
charakteryzują się zoptymalizowaną geometrią, zapewniają maksy-
malną dokładność i powtarzalność wyników. Statywy są kodowane 
kolorystycznie, co ułatwia szybki wybór odpowiedniej końcówki. 
Statywy oraz końcówki można autoklawować w  121°C/0,1 Mpa/20 
minut.
Końcówki dostępne w wersji sterylnej oraz niesterylnej. 

Końcówki w wersji niesterylnej dostępne są w cenach specjalnych 
na stronie internetowej www.bionovo.pl

Nr - Art. Sterylność Pojemność Ilość Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-4428 sterylne 0,1-10 µl 10 x 96 szt. 960 szt. 249,17 zł 224,25 zł

K-4429 sterylne 0,1-20 µl 10 x 96 szt. 960 szt. 249,17 zł 224,25 zł

K-4430 sterylne 2-200 µl 10 x 96 szt 960 szt. 207,65 zł 186,89 zł
K-4432 sterylne 100-1000 µl 10 x 96 szt. 960 szt. 219,50 zł 197,55 zł
K-4433 sterylne 100-1200 µl 10 x 96 szt. 960 szt. 219,50 zł 197,55 zł
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Ultrapłaskie minimieszadło 
magnetyczne Sunlab® SU1260
Wytrzymałe, ultrapłaskie mieszadło magnetyczne 
z  serii Sunlab® o  prędkości obrotowej od 15 do 1500 
rpm i  maksymalnej pojemności mieszania 0,8 litra. 
Płyta mieszadła (wym. 90 x 90 mm) wykonana jest 
z  antypoślizgowego, odpornego chemicznie materiału. 
Funkcja automatycznego wstecznego mieszania zapewnia 
lepsze rezultaty pracy.

Nr - Art. Cena Cena specjalna
D-8260 643,95 zł  579,56 zł

Miniwirówka – Sunlab SU1550

Miniwirówka przeznaczona na probówki o  poj. 1,5 i  2 ml 
(8 sztuk) z użyciem rotora kątowego lub na probówki do PCR 
w  paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych 
probówek o poj. 0,2 ml. Urządzenie w krótkim czasie osiąga 
stałą prędkość obrotową ok. 7000 obr./min. Włączenie i wy-
łączenie następuje poprzez zamknięcie lub otwarcie pokry-
wy z szybkim zatrzymaniem rotora. Dzięki znakomitej izolacji 
dźwiękowej poziom głośności wynosi jedynie 45 dB.

Sunlab® Mini Vortex Mixer SU1900

Nowy, kompaktowy, lekki vortex z serii Sunlab®. Dzięki swo-
im niewielkim wymiarom pozwoli zaoszczędzić dużo miejsca 
w laboratorium. Szybko i sprawnie miesza próbki o pojemno-
ści do 50 ml i średnicy do 30 mm. Prosty w użyciu. Prędkość 
obrotowa: 3000 obr/min.
Waga: 550 g.  Moc: 5 W.  Amplituda: 1 mm

Nr - Art. Zakres prędkości obr. Cena Cena specjalna
D-8550 7000 obr./min 670,00 zł 603,00 zł

Nr - Art. Cena Cena specjalna
D-8900 530,00 zł 477,00 zł
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Zestaw pudełek chłodzących 
na probówki PCR – 2 szt.
Na probówki 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytki z 96 
stanowiskami. Utrzymuje temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 
godziny. Przy podwyższeniu temperatury ≥ 7°C płyn izolujący 
zmienia kolor z zielonego na żółty lub z fioletowego na ró-
żowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym stanowisku.

Statywy na probówki neoRack®

Niedrogie statywy wykonane z polipropylenu. Kwadratowe. 
Przystosowane do różnych wielkości probówek. Stabilne. 
Posiadają alfanumeryczne oznaczenia otworów ułatwiające 
identyfikację próbek. Części boczne i najniższy poziom przy 
wszystkich rozmiarach są niebieskie. Oba górne poziomy 
mają różne kolory w zależności od Nr-Art. Możliwość usta-
wienia piętrowego.

Probówki wirówkowe typu Falcon 
z zakrętką Flat Top – w statywach 
styropianowych – o poj. 15 i 50 ml
Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z  me-
dycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną 
skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. 
W komplecie zakrętki typu Flat Top wykonane z polietylenu (PE). 
Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Lepsza szczelność 
dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwiera-
nie, zamykanie i opisywanie.
Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C. 
Możliwość wirowania: 
– falkony 15 ml: do 8400 x g; 
– falkony 50 ml: do 9400 x g.

Nr - Art. Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
A-733350 różowy 2 szt. 299,25 zł 254,36 zł

A-733355 żółty 2 szt. 299,25 zł 254,36 zł

A-733359 różowy i żółty 2 szt. 299,25 zł 254,36 zł

Nr - Art. Rzędy Śr. probówek Kolor Cena Cena specjalna
2-1630 9 x 9 13 mm pomarańczowy 42,10 zł 37,89 zł

2-1631 7 x 7 16 mm żółty 42,10 zł 37,89 zł

2-1632 6 x 6 20 mm zielony 42,10 zł 37,89 zł

2-1633 5 x 5 25 mm biały 42,10 zł 37,89 zł

2-1634 4 x 4 30 mm czerwony 42,10 zł 37,89 zł

Nr - Art. Dno Poj. Śr. x Wys. Sterylność Rodzaj pak. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0330 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm sterylne statyw styropianowy 50 szt. 33,16 zł 29,84 zł

B-0332 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne statyw styropianowy 25 szt. 20,21 zł 18,19 zł
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Statyw na probówki 1,5 ml, 2 ml, 
Top-Rack
Statyw na probówki 1,5 ml – 2 ml Top-Rack, z dwoma uchwy-
tami. 80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu. Odporny na 
temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Probówki typu Eppendorf, 2,0 ml

Probówki typu Eppendorf okrągłodenne, 
z płaskim korkiem poj. 2.0 ml, 
ze znacznikiem: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ml.
Maksymalne obroty: 15000 rpm. 
Pojemność: 2,0 ml.

Kriopudełka z PC na probówki 
81-miejscowe
Kriopudełka na probówki o poj. 1,2/2,0 ml i śr. do 12,5 mm. 
81 miejsc w  rzędach 9 x 9. Wykonane z  poliwęglanu (PC). 
Z  możliwością układania w  stosy. Odporne na temperatury 
od -190° do +121°C. Składają się z dolnej części w kolorze bia-
łym, kolorowej kratki i przeźroczystej pokrywki z oznaczenia-
mi alfanumerycznymi dla szybkiej identyfikacji próbek.

Nr - Art. Kolor Cena Cena specjalna
D-1035 bezbarwny 21,26 zł 18,07 zł

D-1021 intensywnie zielony 21,26 zł 18,07 zł

D-1022 niebieski 21,26 zł 18,07 zł

D-1023 żółty 21,26 zł 18,07 zł

D-1024 intensywnie pomarańczowy 21,26 zł 18,07 zł

D-1025 intensywnie różowy 21,26 zł 18,07 zł

B-3414

intensywnie niebieski, 
intensywnie zielony, 

intensywnie pomarańczowy, 
intensywnie różowy, żółty

98,33 zł 83,58 zł

Nr - Art. Materiał Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-2281 PP 1000 szt. 62,30 zł 56,07 zł

Nr - Art. Pojemność Ilość miejsc Cena Cena specjalna
B-0351 15 ml 36 miejsc 22,80 zł 19,38 zł

B-0352 50 ml 16 miejsc 22,80 zł 19,38 zł

Kriopudełka do przechowywania 
probówek typu Falcon
Kartonowe kriopudełka z  polem do opisu i  przegrodami. 
Do przechowywania probówek typu Falcon o poj. 15 lub 50 
ml. Odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalni-
ków organicznych. Zakres temperatur: od -196°C do 121°C.

Nr - Art. Ilość miejsc Wysokość Kolor Zestaw Cena Cena specjalna
B-0394 81-miejscowe 52 mm losowy 1 szt. 23,82 zł 21,44 zł

B-0395 81-miejscowe 52 mm białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie 5 szt. 92,36 zł 83,12 zł
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Kasetka na szkiełka 
podstawowe – na 100 szkiełek
Kasetka wykonana z polistyrenu, na 100 szkiełek mikrosko-
powych. Posiada korkowy wkład na dnie chroniący przed 
uszkodzeniami. Na pokrywce znajduje się karta do opisu 
i  identyfikacji szkiełek. Możliwość ustawiania piętrowego. 
Kasetka posiada specjalne metalowe zamknięcie.

Środek czyszczący 
Mucasol®
Płynny, alkaliczny koncentrat o wysokiej wydajności przezna-
czony do kąpieli zanurzeniowych i ultradźwiękowych. Może 
być stosowany jako środek do czyszczenia sprzętów labora-
toryjnych i narzędzi ze szkła, porcelany, tworzywa sztuczne-
go, gumy i  metalu. Nie zawiera chloru i  substancji żrących. 
Nietrujący. Nieagresywny. Ulega biodegradacji.

Zestaw mieszadełek 
magnetycznych
Najczęściej używane mieszadełka magnetyczne z powło-
ką teflonową.
Zestaw zawiera 10 sztuk o różnych rozmiarach. Dostawa 
w pudełku z przeźroczystą pokrywką.

Ilość, dł. x średnica: 1 szt. x 15 x 6 mm, 2 szt.x 20 x 7 mm, 2 
szt.x 25 x 7 mm, 1 szt. x 30 x 7 mm, 2 szt. x 40 x 7 mm, 1 szt. 
x 50 x 7 mm, 1 szt. x 60 x 7 mm

Nr - Art. Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
2-2435 zielony 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2436 czerwony 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2437 żółty 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2438 niebieski 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

B-3416 biały 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

Nr - Art. Waga Opakowanie Cena Cena specjalna
1-6730 2,8 kg kanister 2 l 279,00 zł 251,10 zł

1-6731 7,0 kg kanister 5 l 520,00 zł 468,00 zł

Nr - Art. Cena Cena specjalna
6-1999 120,84 zł 108,76 zł
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Czasomierz Time Tracker™

Czasomierz, który ubarwi każde laboratorium. Emituje świa-
tło o określonej barwie w zależności od czasu, jaki pozostał 
do zakończenia odliczania (zielone – ponad połowa zadane-
go czasu, żółte – pozostała mniej niż połowa zadanego czasu, 
czerwone – ustawiony czas upłynął). Umożliwia kontrolowa-
nie czasu, jaki pozostał do zakończenia procesu nawet z więk-
szej odległości.

Zestaw szczotek 
laboratoryjnych
Szczotki przeznaczone do czyszczenia naczyń laboratoryj-
nych. Wyposażone w  druciany trzonek pokryty tworzywem 
sztucznym, chroniący szkło przed zarysowaniami. Zestaw 
składa się z 10 najpotrzebniejszych szczotek o śr. 10 – 80 mm, 
m. in. ze szczotki z drewnianym trzonkiem i szczotki zmywa-
jącej.

Nr - Art. Szt./Op. Cena Cena specjalna
1-7032 10 szt. 153,90 zł 138,51 zł

Nr - Art. Model Cena Cena specjalna
L-1311 panel i wyświetlacz od góry 212,33 zł 191,10 zł

Wózek laboratoryjny 
z wanną
Wózek 3-piętrowy z wanną. 
Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Wyposażony w hamulce. 
Wymiary: 93 x 60 x 99 cm (szer. x gł. x wys.). 
Wymiary półki: ok. 83 x 51 cm (szer. x gł.). 
Udźwig: 120 kg. 
Głębokość wanny: 10 cm.

Nr - Art. Wymiary Cena Cena specjalna
B-1248 93 x 60 x 99 cm 1083,00 zł 920,55 zł
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Taśmy samoprzylepne neoTape®-
Rainbow Pack, komplet ze statywem
Uniwersalne taśmy samoprzylepne do opisywania stanowiące wraz ze 
statywem komplet o nazwie Rainbow Pack. Zestaw zawiera 10 rolek ta-
śmy w różnych kolorach oraz statyw dozujący. Rolki mają szer. 13 mm 
i dł. 12,7 m. W komplecie taśmy w kolorach: biały, żółty, zielony, poma-
rańczowy, czerwony, jasnoróżowy, niebieski, ciemnoróżowy, fioletowy 
i lawendowy.

Adres:
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Centrala:
e-mail: info@bionovo.pl

tel.  76 850 57 80
fax  76 850 57 99

Obsługa zamówień:
e-mail:  info@bionovo.pl

tel.  76 850 57 83
tel.  76 850 57 82, tel.  76 850 57 81
fax  76 850 57 99

Fakturowanie:
e-mail:  info@bionovo.pl

tel.  76 850 57 82
fax  76 850 57 99

Zapytania ofertowe i doradztwo 
techniczne:
e-mail: oferty@bionovo.pl

tel.  76 850 57 86, tel.  76 850 57 89
tel.  76 850 57 85, tel.  76 850 57 88
fax  76 850 57 78

Zamówienia publiczne, przetargi:
e-mail: biuro@bionovo.pl

tel.  76 850 57 90
tel.  76 850 57 91
fax  76 850 57 79

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek:
08:00 – 16:00

Taśma ostrzegawcza z napisem 
DANGER BIOHAZARD
Taśma ostrzegawcza z  napisem DANGER BIOHAZARD oraz 
znakiem BIOHAZARD. Nadaje się do oklejania worków, pu-
dełek i różnego rodzaju opakowań, jak również stref, czy po-
mieszczeń.

Nr - Art. Cena Cena specjalna
2-6240 477,09 zł 429,38 zł

Nr - Art. Szerokość Długość Cena Cena specjalna
P-1640 48 mm 55 m 22,80 zł 17,10 zł

Ekonomiczne papierki 
wskaźnikowe do pomiaru pH
Papierki do szybkiego oznaczania odczynu roztworów wod-
nych. Rolka o  dł. 5 m i  szer. 7 mm w  wygodnym pojemniku 
z tworzywa sztucznego. Wyposażone w skalę barw, umożli-
wiającą szybki odczyt wyniku.

www.bionovo.pl

Nr - Art. Zakres pomiaru Podziałka pH Cena Cena specjalna
B-0133 0,0 - 10,0 1,0 pH 28,39 zł 24,13 zł

B-0134 1,0 - 11,0 1,0 pH 28,39 zł  24,13 zł

B-0135 1,0 - 14,0 1,0 / 2,0 pH 28,39 zł 24,13 zł

B-0136 0,5 - 5,5 0,5 pH 28,39 zł 24,13 zł

B-0137 5,0 - 9,0 0,5 pH 28,39 zł  24,13 zł

B-0138 6,5 - 10,0 0,5 pH 28,39 zł  24,13 zł

B-0139 9,0 - 13,0 0,5 pH 28,39 zł  24,13 zł

B-0140 12,0 - 14,0 0,5 pH 28,39 zł  24,13 zł


