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Biurety cyfrowe Titrette®

Biureta Titrette® umożliwia szybkie i niezawodne miareczkowanie. Można nałożyć
ją bezpośrednio na butelkę z odczynnikiem – pasuje do gwintu GL45 (a po zastosowaniu

adapterów także do butelek o innych gwintach). Odznacza się wysoką dokładnością,
pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie granic błędu klasy A według DIN EN
ISO 385. Przyrząd cechuje się kompaktową konstrukcją, jest lekki i stabilny. Dodatkowym

atutem biurety jest łatwość obsługi, bez konieczności przełączania między funkcją
napełniania a miareczkowania. Posiada czytelny wyświetlacz cyfrowy oraz oddzielne

przyciski wyłączania i włączania. Posiada zawór zwrotny odpowietrzający SafetyPrime™,
umożliwiający szybkie odpowietrzanie z minimalnymi stratami medium. Z możliwością
ustawiania wylewki zarówno w pionie, jak i w poziomie. Biureta może być użytkowana

w zakresie temperatur od +15 ºC do +40 ºC.

Nr-art. Nazwa Objętość Podziałka Nr producenta Cena Cena specjalna
K-1155 Titrette® 10 ml 0,001 ml 4760141 2652,00 zł 2386,80 zł

K-1293 Titrette® 25 ml 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760151 2652,00 zł 2386,80 zł

K-1294 Titrette® 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760161 2652,00 zł 2386,80 zł

K-1156 Titrette® z interfejsem RS-232 10 ml 0,001 ml 4760241 3406,80 zł 3066,12 zł

K-1295 Titrette® z interfejsem RS-232 25 ml 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760251 3406,80 zł 3066,12 zł

K-1296 Titrette® z interfejsem RS-232 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760261 3406,80 zł 3066,12 zł

Butelki do biuret o poj. 2000 ml

Przeźroczysta lub brązowa butelka ze szlifem. Przeznaczona zarówno
do biuret Pelleta, jak i biuret elektronicznych. Specjalny kształt
zapewnia stabilną pozycję biurety bez konieczności stosowania
dodatkowych statywów lub uchwytów.

Nr-art. Nazwa Kolor Pojemność Szlif Cena Cena
specjalna

L-1297 Szklana butelka do biuret przeźroczysta 2000 ml NS 29/32 114,00 zł 102,60 zł

L-1298 Szklana butelka do biuret oranżowa 2000 ml NS 29/32 125,40 zł 112,86 zł



2 Dalsze 30.000 artykułów laboratoryjnych na www.bionovo.plwszystkie podane cenysącenami netto

OFERTASPECJALNA

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
D-8260 Ultrapłaskie mini mieszadło magnetyczne

Sunlab SU1260 643,95 zł 566,68 zł

Ultrapłaskie mini mieszadło
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.

Max. ładowność: 2 kg.
Max. pojemność mieszania: 0,8 litra.

Prędkość: 15-1500 obr./min.
Wymiary: 175 x 120 x 5 mm.

Waga: 0,3 kg.

Wytrząsarka Vortex ZX4 - z czujnikiem
podczerwieni

Vortex ZX4 to nowoczesna wytrząsarka z czujnikiem podczerwieni. Posiada
obudowę ze stopu cynku i polimeru, o zwiększonej odporności chemicznej

i mechanicznej. Nie ma potrzeby stosowania siły podczas wytrząsania
próbki. Nasadka wytrząsająca zostaje automatycznie uruchomiona

po zbliżeniu dłoni do czujnika - nie jest konieczne użycie siły. Vortex ZX4
posiada również opcję pracy ciągłej. Prędkość obrotowa: 0-3000 obr./min.

Amplituda: 4,5 mm. Typ ruchu: obrotowy.

Mieszadła magnetyczne Multistirrer 6
i Multistirrer 15

Mieszadła magnetyczne serii Multistirrer są dostępne zarówno w wersji 6- jak
i 15-stanowiskowej. Mogą pomieścić jednocześnie kilka kolb lub zlewek. Zakres
prędkości mieszania wynosi 80-1500 obr./min. Posiadają łagodny start, a także szybki i płynny rozruch. Elektroniczna
kontrola prędkości jest bardzo dokładna – również przy niskich prędkościach. Mieszadła Multistirrer posiadają
niewielką wysokość i mały ciężar, dzięki czemu są bardzo ergonomiczne. Nadają się do długiej pracy – nie nagrzewają
się nawet po kilku dniach pracy ciągłej. Idealne do wielu zastosowań w dziedzinie mikrobiologii i biochemii – zwłaszcza
polecane do mikrotitracji.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-8281 Wytrząsarka Vortex ZX4 z czujnikiem podczerwieni 625,86 zł 582,05 zł

Nr-art. Nazwa Ilość miejsc Zakres pręd. obr. Cena Cena specjalna
B-8210 Mieszadło magnetyczne Multistirrer 6 6 miejsc 80-1500 obr./min 2350,00 zł 2185,50 zł

B-8211 Mieszadło magnetyczne Multistirrer 15 15 miejsc 80-1500 obr./min 3354,00 zł 3119,22 zł

Wytrząsarka
Vortex Classic

Vortex Classic firmy Velp to estetyczna i funkcjonalna
wytrząsarka laboratoryjna. Doskonale sprawdza się do
szybkiego mieszania i wytrząsania próbek.
Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie
probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic
posiada również opcję pracy ciągłej. Urządzenie jest
wyposażone w regulator prędkości od 0 do 3000
obr./min. oraz antypoślizgowe nóżki. W zestawie
znajduje się nasadka podstawowa.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-3439 Wytrząsarka Vortex Classic 712,50 zł 662,63 zł
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Mieszadło magnetyczne (LED) z płytą grzejną
ze szkła ceramicznego - Sunlab SU1300

Cyfrowe mieszadło magnetyczne z płytą grzejną wykonaną ze szkła
ceramicznego. Wyświetlacz LED do ustawiania i wskazywania temperatury
oraz prędkości obrotowej. Maksymalna moc grzania 550°C. Bezstopniowa
regulacja prędkości obrotowej w zakresie 0-1500 obr./min. Maksymalna
objętość mieszanej cieczy do 10 l. Powierzchnia płyty grzejnej odporna

na korozję i łatwa w czyszczeniu. Urządzenie może być stosowane
z mieszadełkami magnetycznymi o długości do 80 mm. W zestawie zawarty

jest również czujnik temperaturowy PT1000 o dł. 230 mm.
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Nr-art. Pojemność Podziałka Wysokość Cena Cena specjalna
S-1082 10 ml 0,200 ml 135 mm 23,87 zł 21,48 zł

S-1083 25 ml 0,500 ml 160 mm 26,62 zł 23,96 zł

S-1084 50 ml 1,000 ml 195 mm 29,50 zł 26,55 zł

S-1086 250 ml 2,000 ml 320 mm 46,59 zł 41,93 zł

S-1087 500 ml 5,000 ml 380 mm 59,71 zł 53,74 zł

Nr-art. Nazwa Zakres pręd. obr. Cena Cena specjalna
D-8550 Miniwirówka - Sunlab SU1550 7000 obr./min 670,00 zł 589,60 zł

Zestaw mieszadełek magnetycznych

Najczęściej używane mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową. Zestaw
zawiera 10 sztuk o różnych rozmiarach. Dostawa w pudełku z przeźroczystą
pokrywką.

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 wyłączenie następuje poprzez zamknięcie lub otwarcie pokrywy z szybkim
zatrzymaniem rotora. Dzięki znakomitej izolacji dźwiękowej poziom głośności

wynosi jedynie 45 dB.

Dostawa obejmuje: Miniwirówkę, rotor na 8 probówek o poj. 1,5/2 ml, rotor na dwa
8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na probówki

do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na probówki do PCR o poj. 0,5 ml.

Nr-art. Nazwa Zakres pręd. obr. Zakres temp. Cena Cena specjalna
D-8300 Mieszadło magnetyczne (LED) z płytą grzejną ze szkła ceramicznego - Sunlab SU1300 0-1500 obr./min 0-550°C 1850,00 zł 1628,00 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
6-1999 Zestaw mieszadełek magnetycznych (10 szt.) 120,84 zł 108,76 zł

Cylindry miarowe kl. A - wysokie - z białą skalą i podstawą z PP

Cylindry wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, zgodnie z normą ISO. Skala naniesiona kolorem
białym. Sześciokątna podstawa z PP. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie z normą DIN
EN ISO 4788. Posiadają certyfikat serii.
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Krystalizator szklany z wylewem

Wykonany ze szkła borokrzemowego.

Nr-art. Nazwa Pojemność Średnica Wysokość Cena Cena specjalna
S-1271 Krystalizator z wylewem 60 ml 60 mm 40 mm 16,00 zł 12,80 zł

S-1272 Krystalizator z wylewem 150 ml 90 mm 45 mm 17,47 zł 13,98 zł

S-1273 Krystalizator z wylewem 300 ml 100 mm 50 mm 19,07 zł 15,26 zł

S-1274 Krystalizator z wylewem 500 ml 125 mm 63 mm 19,33 zł 15,46 zł

S-1275 Krystalizator z wylewem 900 ml 150 mm 75 mm 23,94 zł 19,15 zł

Dozowniki Dispensette® S Digital - z zaworem zwrotnym

Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S Digital o regulowanej objętości z
cyfrowym wskaźnikiem to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają
dozowanie cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°.
Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość
rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż
wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie wypływu.
Dozowniki są w całości autoklawowalne w 121°C. Łatwa kalibracja i regulacja w celu
zapewnienia zgodności z wytycznymi ISO 9001 i GLP. Doskonale nadają się do stosowania
z agresywnymi mediami, np. kwasami, zasadami, roztworami soli oraz niektórymi
rozpuszczalnikami organicznymi. Części mające kontakt z cieczą wykonane są z
następujących materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, platyna-iryd, ETFE, FEP,
PFA i PP (zakrętka).
Modele z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie.

Nr-art. Zawór Objętość Podziałka Dokładność Cena Cena specjalna
K-2050 z zaworem zwrotnym 0,1-1,0 ml 0,005 ml 6 µl 1412,64 zł 1271,38 zł

K-2051 z zaworem zwrotnym 0,2-2,0 ml 0,01 ml 10 µl 1412,64 zł 1271,38 zł

K-2052 z zaworem zwrotnym 0,5-5,0 ml 0,02 ml 25 µl 1412,64 zł 1271,38 zł

K-2053 z zaworem zwrotnym 1-10 ml 0,05 ml 50 µl 1412,64 zł 1271,38 zł

K-2054 z zaworem zwrotnym 2,5-25 ml 0,1 ml 125 µl 1758,24 zł 1582,42 zł

K-2055 z zaworem zwrotnym 5-50 ml 0,2 ml 250 µl 1883,52 zł 1695,17 zł

Nr-art. Zawór Objętość Podziałka Dokładność Cena Cena specjalna
K-2061 z zaworem zwrotnym 0,5-5,0 ml 0,1 ml 25 µl 1252,80 zł 1127,52 zł

K-2062 z zaworem zwrotnym 1-10 ml 0,2 ml 50 µl 1252,80 zł 1127,52 zł

K-2063 z zaworem zwrotnym 2,5-25 ml 0,5 ml 125 µl 1589,76 zł 1430,78 zł

K-2064 z zaworem zwrotnym 5-50 ml 1,0 ml 250 µl 1697,76 zł 1527,98 zł

K-2065 z zaworem zwrotnym 10-100 ml 1,0 ml 500 µl 2246,40 zł 2021,76 zł

Dozowniki Dispensette® S Organic Analog
- z zaworem zwrotnym

Dozowniki butelkowe nowej generacji Dispensette® S Organic Analog o regulowanej
objętości to urządzenia o szerokim spektrum zastosowań. Umożliwiają dozowanie
cieczy bezpośrednio z butelki z odczynnikiem, którą można obracać o 360°.
Zaprojektowane bez konieczności użycia uszczelek. Łatwe w czyszczeniu (możliwość
rozłożenia urządzenia bez używania specjalistycznych narzędzi). Uproszczony montaż
wylewki. W przypadku demontażu wylewki następuje automatyczne zamknięcie

wypływu. Dozowniki są w całości autoklawowalne w 121°C. Doskonale nadają się do stosowania z rozpuszczalnikami
organicznymi, np. chlorowanymi i fluorowanymi węglowodorami lub stężonymi kwasami HCl i HNO₃, kwasem
trójfluorooctowym, tetrahydrofuranem, czy nadtlenkami. Części mające kontakt z cieczą wykonane są z następujących
materiałów: szkło borokrzemowe, ceramika-Al₂O₃, tantal, ETFE, FEP, PFA i PP (zakrętka).
Modele z zaworem zwrotnym umożliwiającym odpowietrzenie dozowanej cieczy i praktycznie bezstratne dozowanie.
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Nr-art. Pojemność Tolerancja Wys./śr. wew. Cena Cena specjalna
S-1001 5 ml ±0,025 ml NS 10/19 22,43 zł 20,19 zł

S-1002 10 ml ±0,025 ml NS 10/19 23,04 zł 20,74 zł

S-1003 20 ml ±0,040 ml NS 10/19 24,00 zł 21,60 zł

S-1004 25 ml ±0,040 ml NS 10/19 24,26 zł 21,83 zł

S-1005 50 ml ±0,060 ml NS 12/21 28,22 zł 25,40 zł

S-1006 50 ml ±0,060 ml NS 14/23 28,48 zł 25,63 zł
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Kolby miarowe kl. A, z niebieską skalą
i korkiem z PP

Kolby wykonane ze szkła borokrzemowego. Wzorcowane na „In”. Wyprodukowane zgodnie
z normą DIN EN ISO 1042. Opisy naniesione kolorem niebieskim. Lakier spełnia wymogi
DIN ISO 4794. Posiadają certyfikat serii.
Kolby o większych pojemnościach dostępne na stronie www.bionovo.pl

Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem

Moździerz wykonany ze stali szlachetnej 18/8, z masywnym tłuczkiem.
Odporny na mycie w zmywarce. Autoklawowalny.

Wymiary naczynia: Ø 12,2 cm, wysokość 8,0 cm.
Wymiary tłuczka: Ø 4,0 cm, wysokość 18,0 cm.

Ciężar: ok. 250 g.

Zestaw homogenizatorów tkankowych

Zestaw ręcznych homogenizatorów tkankowych amerykańskiej
firmy Wheaton, zapakowanych w praktycznej walizce
z tworzywa sztucznego.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-1143 Moździerz ze stali szlachetnej z tłuczkiem 108,30 zł 86,64 zł

Nr-art. Pojemność Górna
średnica

Dolna
średnica Wysokość Tłuczek

śr./dług. Cena Cena specjalna

S-1522 50 ml 80 mm 44 mm 41 mm 26/90 mm 13,76 zł 12,38 zł

Moździerz porcelanowy z tłuczkiem

Wewnątrz chropowaty, na zewnątrz glazurowany. Tłuczek posiada chropowatą
końcówkę.

Nr-art. Nazwa Model W zestawie Cena Cena specjalna
9-0970 Zestaw homogenizatorów tkankowych Wheaton w walizce 15 elementów 1950,00 zł 1462,50 zł
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Nr-art. Nazwa Szt./Op. Cena Cena
specjalna

B-2280 Probówki typu Eppendorf,
1,5 ml, z podziałką, sterylne 1000 szt. 85,50 zł 68,40 zł

Probówki wirówkowe czarne (PP) o pojemności 15 ml i 50 ml

Czarne probówki przeznaczone do przechowywania próbek wrażliwych na światło. W 100%
nieprzepuszczające światła. Idealne dla substancji fluorescencyjnych lub bromku etydyny.
Z zakrętką zabezpieczającą przed wyciekaniem oraz białym polem do opisu. Autoklawowalne
w temperaturze 121°C. Odporne na niskie temperatury do -100°C.
Możliwość wirowania: nr art. 7-5010: do 8400 x g, nr art. 7-5011: do 10000 x g.

Nr-art. Nazwa Pojemność Szt./Op. Cena Cena specjalna

7-5010 Probówki wirówkowe czarne (PP) 15 ml 50 szt. 198,40 zł 178,56 zł

7-5011 Probówki wirówkowe czarne (PP) 50 ml 50 szt. 262,40 zł 236,16 zł

Probówki typu Eppendorf
- poj. 1,5 ml
- niesterylne

Probówki z polipropylenu. Pojemność
1,5 ml. Z dnem stożkowym i płaską
zatyczką. Posiadają pole opisowe i skalę.
Niesterylne. Autoklawowalne
w 121°C (20 min).

Nr-art. Nazwa Materiał Poj. Szt./Op. Cena Cena
specjalna

B-2278
Probówki typu Eppendorf -
z dnem stożkowym - ze
skalą i polem opisowym

PP 1,5 ml 1000 szt. 44,35 zł 39,92 zł

B-2277
Probówki typu Eppendorf -
z dnem stożkowym - ze
skalą i polem opisowym

PP 1,5 ml 2 x 500 szt. 46,11 zł 41,50 zł

Nr-art. Na probówki Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
2-1917 15 ml przeźroczysty 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1918 15 ml żółty 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1919 15 ml różowy 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1920 15 ml zielony 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1921 15 ml niebieski 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1922 15 ml pomarańczowy 5 x 5 45,03 zł 40,53 zł

2-1923 50 ml przeźroczysty 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

2-1924 50 ml żółty 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

2-1925 50 ml różowy 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

2-1926 50 ml zielony 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

2-1927 50 ml niebieski 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

2-1928 50 ml pomarańczowy 3 x 3 47,88 zł 43,09 zł

Probówki typu Eppendorf
- poj. 1,5 ml
- sterylne

Probówki z polipropylenu. Z dnem
stożkowym i płaskim korkiem.
Autoklawowalne.
Pojemność: 1,5 ml.
Możliwość wirowania: do 15000 rpm.

Pudełka na probówki 15 i 50 ml

Przeznaczone do przechowywania 25 probówek (Falcon) 15 ml o maks. śr. 17 mm
(rzędy 5 x 5) lub 9 probówek 50 ml o maks. śr. 30 mm (rzędy 3 x 3).
Z przeźroczystą pokrywką.
Materiał: PP, autoklawowalny do 121°C.
Wymiary: 137 x 137 x 128 mm (dł. x szer. x wys.).
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Nr-art. Nazwa Kolor Materiał Cena Cena specjalna
2-1830 Statyw na probówki - dwupoziomowy niebieski PP 39,90 zł 29,93 zł

2-1831 Statyw na probówki - dwupoziomowy czerwony PP 39,90 zł 29,93 zł

2-1832 Statyw na probówki - dwupoziomowy biały PP 39,90 zł 29,93 zł

Markery permanentne Sharpie

Markery doskonałe do trwałego opisywania przedmiotów wykonanych
ze szkła, metalu, kamienia i tworzywa sztucznego. Posiadają tusz
wodoodporny, szybkoschnący.
Zestaw zawiera 4 pisaki: czarny, czerwony, niebieski, zielony. Produkt USA.

Nr-art. Nazwa Wymiary Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
1-9078 Etykiety podłużne 32,5 x 13 mm żółty 1000 szt. 171,00 zł 153,90 zł

1-9079 Naklejki punktowe ø 9,5 mm kolorowe 5000 szt. 218,31 zł 196,48 zł

Mikroprobówki z nakrętkami z PP
i silikonowymi uszczelkami,
sterylne - Brand

Probówki z nakrętkami z PP, z podziałką i matowym polem
do opisu. Odporne na temperatury w zakresie -196°C
do +121°C. Wolne od DNA, DNaz, RNaz, pirogenów.
Niemutagenne, nietoksyczne.

Nr-art. Nazwa Śr. końcówki Kolor Cena Cena specjalna
B-1540 Markery permanentne Sharpie Ultra-Fine 0,5 mm czarny, czerwony, niebieski, zielony 34,20 zł 30,78 zł

B-1541 Markery permanentne Sharpie Fine 1 mm czarny, czerwony, niebieski, zielony 28,50 zł 25,65 zł

Nr-art. Nazwa Typ Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-0330 Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 0,5 ml, sterylne samostojące 780750 500 szt. 632,96 zł 569,66 zł

K-0331 Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml, sterylne samostojące 780751 500 szt. 632,96 zł 569,66 zł

K-0332 Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 1,5 ml, sterylne stożkowodenne 780752 500 szt. 632,96 zł 569,66 zł

K-0334 Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne samostojące 780753 500 szt. 632,96 zł 569,66 zł

K-0334 Mikroprobówki z nakrętkami z PP i silikonowymi uszczelkami, poj. 2,0 ml, sterylne stożkowodenne 780754 500 szt. 632,96 zł 569,66 zł

Naklejki do probówek

Etykiety przeznaczone do oznaczania probówek, buteleczek i innych
małych naczynek. Zakres temperatury: od -20°C do +40°C. Opis

możliwy za pomocą różnych pisaków. Dwa rodzaje etykiet: żółte,
podłużne dostarczane w kartonie dozującym oraz punktowe

na rolce, po 1.000 sztuk w kolorze żółtym, fioletowym, czerwonym,
białym oraz białym z cyfrmi od 0 do 9.

Statyw na probówki

Przeznaczony na 20 probówek 1,5 i 2,0 ml. Dwupoziomowy. Wykonany
z polipropylenu. Autoklawowalny. Z uchwytem z przodu ułatwiającym
przenoszenie i dobrze widoczną numeracją miejsc. Możliwość spinania
pojedynczych statywów bokami. Do wyboru w różnych kolorach.
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Płytki mikrolitrowe z PS

Płytki 96-dołkowe do mikrotestów wykonane z PS. Zagłębienia
oznakowane alfanumerycznie. Płytki można ustawiać piętrowo.
Dostępne w różnych wersjach: z dnem dołka płaskim (typ F),
zaokrąglonym (typ U) lub stożkowym (typ V).

Wymiary: 128 x 85 x 15 mm.
Uwaga: płytki dostarczane bez pokrywek - należy zamawiać je osobno.

Nr-art. Nazwa Poj. dołka Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-4500 Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ U 335 µl 100 szt. 279,30 zł 251,37 zł

B-4501 Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ V 345 µl 100 szt. 245,10 zł 220,59 zł

B-4502 Płytki mikrolitrowe 96-dołkowe, typ F 405 µl 100 szt. 296,97 zł 267,27 zł

B-4503 Pokrywki do płytek mikrolitrowych - 100 szt. 204,63 zł 184,17 zł

Płytki z PS do hodowli
komórkowych

Płytki przeznaczone do hodowli
komórkowych. Wykonane z klarownego
polistyrenu. Wyposażone w pokrywki, które
są zaprojektowane, aby w maksymalnym
stopniu zapobiegać kontaminacji.
Pakowane pojedynczo.

Pozostałe cechy: posiadają płaskie denka,
są sterylizowane promieniami gamma,
wolne od DNaz, RNaz i ludzkiego DNA,
nie są cytotoksyczne, wolne od pirogenów.

Zestaw statywów Top-Rack
- 5 szt.

Statyw na probówki 1,5 ml – 2 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami.
80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu.

Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Nr-art. Nazwa Kolor Cena Cena
specjalna

B-3414 Zestaw statywów Top-Rack - 5 szt.
intensywnie niebieski, intensywnie
zielony, intensywnie pomarańczowy,

intensywnie różowy, żółty
98,33 zł 68,83 zł

Nr-art. Nazwa Ilość dołków Dno Pow. wzrostu Pojemność Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-4240 Testowe płytki hodowlane 6 dołków płaskie 9,6 cm² 3,0 ml 50 szt. 285,40 zł 256,86 zł

B-4241 Testowe płytki hodowlane 12 dołków płaskie 3,8 cm² 2,0 ml 50 szt. 285,40 zł 256,86 zł

B-4242 Testowe płytki hodowlane 24 dołki płaskie 1,9 cm² 1,0 ml 50 szt. 285,40 zł 256,86 zł

B-4243 Testowe płytki hodowlane 48 dołków płaskie 0,75 cm² 0,5 ml 50 szt. 285,40 zł 256,86 zł

B-4244 Testowe płytki hodowlane 96 dołków płaskie 0,33 cm² 0,2 ml 50 szt. 285,40 zł 256,86 zł
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Gazoprzepuszczalne
folie uszczelniające z włókniny

Folie gazoprzepuszczalne firmy Axygen wykonane z włókniny
wiskozowej Rayon. Przeznaczone m.in. do zastosowań w mikrobiologii,
czy hodowli komórkowych, a także w technikach PCR, Real-Time PCR

oraz testów ELISA. Nadają się do zamykania płytek
mikrolitrowych oraz płytek Deep-Well wykonanych zarówno

z polipropylenu (PP) jak i polistyrenu (PS) posiadających 96 lub 384
dołki. Folie uszczelniające pozwalają na efektywną wymianę gazową

w przypadku stosowania podczas hodowli tkankowych
lub bakteryjnych jednocześnie zabezpieczając

przed zanieczyszczeniem. Niesterylne.
Grubość tkaniny: 50 µm.
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Wałek do zamykania płytek

Stabilny wałek metalowy z gumową rolką o szer.
10 cm. Służy do szczelnego zamykania płytek
do PCR, płytek do mikrotestów oraz płytek
dołkowych Deep-Well błonami lub matami
uszczelniającymi. Przeznaczony również
do równego rozprowadzania membran
transferowych, żeli i papieru do blottingu.

Parafilm®M

Uniwersalna, funkcjonalna folia do zabezpieczania
probówek i innych naczyń reakcyjnych. Parafilm®M daje
się rozciągnąć do 200%. Przylega szczelnie nawet
do nieregularnych kształtów. Odporny na roztwory solne,
kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin.

Nr-art. Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna
7-2209 BF-400 100 szt. 324,31 zł 291,88 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-3410 Wałek do zamykania płytek 94,96 zł 85,46 zł

Nr-art. Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
2-1829 niebieski, zielony, żółty,

pomarańczowy, różowy 5 szt. 165,30 zł 132,24 zł

Nr-art. Nazwa Szerokość Długość Cena Cena specjalna
B-1500 Parafilm®M 100 mm 38 m 92,00 zł 72,00 zł

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

B-1502 Parafilm®M 50 mm 75 m 113,54 zł 102,19 zł

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

Statywy Combi
w kształcie sześcianu
- zestaw

Statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia
kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone
na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml,
12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek
1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C.
Opakowanie zawiera 5 statywów w kolorach: niebieskim,
zielonym, żółtym, pomarańczowym i różowym.
Wymiary: 11 x 11 x 11 cm.
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Nr-art. Nazwa Wymiary Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-2437 Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml),
z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml 7,8 x 150 mm 500 szt. 42,69 zł 38,42 zł

B-2438
Pipety o poj. 3 ml (z bańką ssącą ok. 7 ml),
z podziałką: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml,

sterylne - R, pak. Ind.
5 x 150 mm 500 szt. 153,73 zł 138,36 zł

Nr-art. Dł. x szer. x wys. Średnica Ilość miejsc Materiał Cena Cena specjalna
N-1107 145 x 52 x 90 mm 17 mm 2 x 6 18/8-STAL 125,14 zł 100,11 zł

N-1108 278 x 52 x 90 mm 17 mm 2 x 12 18/8-STAL 136,42 zł 115,96 zł

D-1010 287 x 97 x 90 mm 17 mm 4 x 12 18/8-STAL 283,23 zł 240,75 zł

N-1111 164 x 60 x 90 mm 20 mm 2 x 6 18/8-STAL 159,94 zł 135,95 zł

D-1012 310 x 60 x 90 mm 20 mm 2 x 12 18/8-STAL 248,06 zł 210,85 zł

Statyw metalowy do probówek

Statyw wykonany ze stali nierdzewnej 18/8.

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 białym,
kolorowej kratki i przeźroczystej pokrywki z oznaczeniami alfanumerycznymi
dla szybkiej identyfikacji próbek.

Nr-art. Ilość miejsc Wysokość Kolor W zestawie 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

Nr-art. Nazwa Wymiary Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-2435 Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml),
z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml 5 x 150 mm 500 szt. 42,69 zł 38,42 zł

B-2436
Pipety o poj. 1 ml (z bańką ssącą ok. 5 ml),

z podziałką: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml, sterylne
- R, pak. ind.

5 x 150 mm 500 szt. 146,32 zł 131,69 zł

Pipety Pasteura - o poj. 1 ml

Pipety Pasteura o pojemności 1 ml (+ pojemność bańki ssącej
ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 5 ml). Wykonane z polietylenu.
Podziałka: 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1.0 ml.

Pipety Pasteura - o poj. 3 ml

Pipety Pasteura o pojemności 3 ml (+ pojemność bańki ssącej
ok. 4 ml = pojemność całkowita ok. 7 ml). Wykonane z polietylenu.
Podziałka: 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 ml
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Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-1383 Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., wodoodporny karton) 14,25 zł 12,83 zł

B-1384 Kriopudełko kartonowe (81-miejsc., laminowany wodoodporny karton) 17,10 zł 15,39 zł

B-1385 Kriopudełko kartonowe (100-miejsc., laminowany wodoodporny karton) 18,81 zł 16,93 zł

Kriopudełka z wodoodpornego kartonu z wkładem

Wysokiej jakości, trwałe i solidne kriopudełka z pokrywką i wkładem na probówki
o poj. 1-2 ml. Z polem do opisu umieszczonym na pokrywce. Wodoodporne.
Idealne do przechowywania próbek w ujemnej temperaturze. Do wyboru model
81-miejscowy oraz 100-miejscowy. Wymiary: 132 x 132 x 50 mm.

Zestaw pudełek chłodzących
na probówki PCR - 2 szt.

Na probówki 0,2 ml pojedyncze, w paskach lub płytki z 96 stanowiskami.
Utrzymują 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 różowy. Zmiana koloru widoczna jest przy każdym
stanowisku.

Pojemniki chłodzące True North®

Pojemniki chłodzące firmy Heathrow Scientific, wykonane
z poliuretanu, o doskonałych właściwościach izolacyjnych.
Idealnie dopasowana pokrywa minimalizuje zmiany temperatury
wewnątrz pojemnika. Posiadają wylew, umożliwiający łatwe
usunięcie zawartości pojemnika. W pojemnikach True North
można stosować lód, ciekły azot, mieszaniny lodu i soli
oraz wiele innych substancji chłodzących.

Poduszki chłodzące

Poduszki chłodzące dostępne w dwóch wersjach: mata lub pojedyncze sztuki.
Zawartość:woda zmodyfikowana.

Ograniczone temperatury użytkowania: od -20 ºC do +80 ºC.
Wymiary pojedynczej poduszeczki (dł. x szer. x gr.): ok. 5 x 8 x 0,5 cm.

Wymiary niepociętej maty: 24 x 60 cm.

.

Nr-art. Nazwa Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
A-733350 Pudełka chłodzące ThermoCooler różowy 2 szt. 299,25 zł 269,33 zł

A-733355 Pudełka chłodzące ThermoCooler żółty 2 szt. 299,25 zł 269,33 zł

A-733359 Pudełka chłodzące ThermoCooler różowy i żółty 2 szt. 299,25 zł 269,33 zł

Nr-art. Pojemność Wymiary Kolor Cena Cena specjalna
B-4505 1 l 267 x 196 x 114 mm zielony 296,40 zł 266,76 zł

B-4506 4 l 234 x 181 mm czarny 364,80 zł 328,32 zł

B-4507 4 l 381 x 254 x 182 mm niebieski 393,30 zł 353,97 zł

B-4508 9 l 521 x 292 x 163 mm czerwony 561,45 zł 505,31 zł

Nr-art. Nazwa Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-2408 Poduszki chłodzące - pojedyncze poduszki - ok. 1200 g 72 szt. 202,92 zł 182,63 zł

B-2409 Poduszki chłodzące - mata - ok. 2 x 600 g 2 x 36 szt. 68,40 zł 61,56 zł
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Nr-art. Model Wymiary Szt./Op. Cena Cena
specjalna

L-0026 Mikro (kolor
naturalny) 3,5 x 140 mm 300 szt. 123,12 zł 110,81 zł

L-0027 Standard (kolor
niebieski) 7 x 210 mm 300 szt. 173,56 zł 156,20 zł

L-0028 Standard (kolor
naturalny) 7 x 210 mm 300 szt. 173,56 zł 156,20 zł

L-0029 Makro (kolor
zielony) 10,5 x 310 mm 150 szt. 190,78 zł 171,70 zł

L-0159 Eco (kolor
naturalny) 7 x 140 mm 300 szt. 190,78 zł 171,70 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna

3-1950 Szklana butelka do przechowywania elektrod i testerów pH w zestawie
z roztworem KCl 3 mol/dm³ o poj. 250 ml 85,50 zł 76,95 zł

Butelka do przechowywania elektrod

Gotowa do użycia szklana butelka dostarczana jest wraz z 3 M roztworem KCl
(butelka 250 ml). Zakrętka z gwintem GL45 posiada specjalną silikonową
uszczelkę. Otwór o śr. 12 mm pasuje do większości powszechnie używanych
elektrod. Chroni elektrody i testery pH nie tylko przed wysychaniem, ale także
przed rozbiciem przy niewłaściwym przechowywaniu.

Statyw do przechowywania elektrod w komplecie
z 10 butelkami

Statyw chroniący elektrody przed wysychaniem i rozbiciem. Wykonany z drutu
stalowego pokrytego białym tworzywem sztucznym. Przeznaczony na 10 butelek
do przechowywania elektrod standardowych. Dostawa obejmuje butelki
z nakrętką i uszczelką silikonową, statyw oraz 1 butelkę roztworu KCl 250 ml.

Uniwersalne paski
wskaźnikowe pH-Fix
- Macherey-Nagel

Uniwersalne paski wskaźnikowe do szybkich testów pH.
Z dołączoną skalą barwną, umożliwiającą szybką
interpretację wyników. Przedłużona część do trzymania
chroni użytkownika przed kontaktem z próbką. Barwnik
z pasków nie jest uwalniany do roztworu. Na każdym pasku
znajdują się aż cztery pola wskaźnikowe, co umożliwia
dokładny i bezbłędny odczyt wyniku.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
3-1955 Statyw do przechowywania elektrod w komplecie z 10 butelkami 589,05 zł 500,69 zł

Nr-art. Zakres pomiaru Podziałka pH Szt./Op. Cena Cena
specjalna

B-0120 0 - 14 pH 1,0 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0121 0,0 - 6,0 pH 0,5 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0122 0,3 - 2,3 pH 0,5 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0123 1,7 - 3,8 pH 0,5 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0124 2,0 - 9,0 pH 0,5 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0125 3,6 - 6,1 pH 0,3 / 0,4 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0126 4,5 - 10,0 pH 0,3 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0127 5,1 - 7,2 pH 0,3 / 0,5 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0128 6,0 - 7,7 pH 0,3 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0129 7,0 - 14,0 pH 0,3 / 0,4 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

B-0130 7,5 - 9,5 pH 0,2 / 0,4 pH 100 szt. 59,85 zł 47,88 zł

Szpatułki
laboratoryjne

smartSPATULAS®

Szpatułki laboratoryjne smartSPATULAS®
z polipropylenu. Jednorazowe. Odporne

na ciekły azot, rozcieńczone kwasy i zasady.
Autoklawowalne. Dopasowane wymiarami

do standardowych probówek:
- model mikro (antystatyczne) - do probówek 0,2 ml,

- model standard - do probówek 15 ml oraz 1,5/2,0 ml,
- model makro - do probówek 50 ml,

- model eco (brak na zdjęciu) - do probówek
o poj. 15 ml oraz 1,5/2,0 ml.
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Woreczki sterylne Whirl-Pak z PE

Sterylne woreczki wykonane z polietylenu. Idealnie nadają się do przechowywania próbek
ciekłych i stałych, np. próbek żywności, wody lub ścieków, a także próbek biologicznych
czy chemicznych. Z dużym, białym polem do opisu. Masywne, zgrzewane brzegi
zapewniają większą trwałość. Zamykane i otwierane za pomocą szczelnej, hermetycznej,
metalowej taśmy zaciskowej.

Nr-art. Szer. x dł. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-7130 70 x 100 mm 100 szt. 34,20 zł 29,07 zł

B-7131 100 x 150 mm 100 szt. 45,60 zł 38,76 zł

B-7132 160 x 220 mm 100 szt. 79,80 zł 67,83 zł

B-7133 200 x 250 mm 100 szt. 91,20 zł 77,52 zł

B-7134 250 x 350 mm 100 szt. 136,80 zł 116,28 zł
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Czarne woreczki strunowe na próbki
- z PE - z polem do opisu

Czarne torebki wykonane z PE. Przeznaczone do przechowywania lub
transportu próbek wrażliwych na światło. Z praktycznym zamknięciem

strunowym i białym polem do opisu.
Grubość folii: 60 µm.

Nr-art. Nazwa Pojemność Dł. x szer. Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-7137 Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu 29 ml 125 x 65 mm 100 szt. 106,59 zł 95,93 zł

P-7138 Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu 58 ml 125 x 75 mm 100 szt. 76,04 zł 68,44 zł

P-7139 Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu 118 ml 185 x 75 mm 100 szt. 79,40 zł 71,46 zł

P-7140 Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu 532 ml 230 x 115 mm 100 szt. 114,68 zł 103,21 zł

P-7136 Woreczki Whirl-Pak z polem do opisu 1627 ml 300 x 190 mm 100 szt. 242,08 zł 217,87 zł

P-7153 Woreczki Whirl-Pak z filtrem i polem do opisu 1627 ml 300 x 190 mm 50 szt. 637,15 zł 573,44 zł

P-7144 Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu 118 ml 185 x 75 mm 100 szt. 117,42 zł 105,68 zł

P-7145 Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu 532 ml 230 x 115 mm 100 szt. 126,54 zł 113,76 zł

P-7143 Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu 710 ml 230 x 150 mm 100 szt. 132,92 zł 119,63 zł

P-7141 Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu 798 ml 305 x 125 mm 100 szt. 126,94 zł 114,25 zł

P-7142 Woreczki Whirl-Pak, bez pola do opisu 1065 ml 380 x 125 mm 100 szt. 159,26 zł 143,33 zł

Kosz stołowy na drobne odpady

Stołowy kosz na drobne odpady - igły, końcówki pipet itp. Wykonany
z wysokiej jakości satynowanej stali szlachetnej – odporny na uszkodzenia,
chemikalia, łatwy w czyszczeniu. Posiada uchylną, zdejmowaną pokrywkę,

dzięki czemu nie ma potrzeby zamykania go po użyciu, co znacznie zwiększa
komfort pracy i zmniejsza ryzyko kontaktu z materiałem znajdującym

się wewnątrz kosza. Dzięki kompaktowym wymiarom zajmuje niewiele miejsca.
Autoklawowalny.

Wymiary: 120 x 165 mm.
Pojemność: 1,5 l.

Nr-art. Nazwa Wymiary Materiał Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0108 Kosz stołowy na drobne odpady 120 x 165 mm stal szlachetna 1 szt. 68,40 zł 58,14 zł

B-0109 Kosz stołowy na drobne odpady ze znakiem Biohazard 120 x 165 mm stal szlachetna 1 szt. 91,20 zł 77,52 zł



14

Nr-art. Nazwa Szer. x gł. x
wys.

Ilość
kołków Cena Cena

specjalna

B-1534 Płyta ociekowa metalowa
- pokryta PE

420 x 170 x 610
mm 65 szt. 409,26 zł 347,87 zł

B-1535 Płyta ociekowa metalowa
- pokryta PE

420 x 170 x 610
mm 44 szt. 424,65 zł 360,95 zł

B-1622 Płyta ociekowa metalowa
- pokryta PE

420 x 170 x 300
mm 23 szt. 330,60 zł 281,01 zł

B-1623 Płyta ociekowa metalowa
- pokryta PE

420 x 170 x 610
mm 51 szt. 398,43 zł 338,67 zł

B-1624 Zapasowa wanienka
ociekowa 420 x 20 mm - 56,71 zł 48,20 zł

Worki na odpady medyczne

Czerwone worki foliowe na odpady, z zamknięciem. Z czarnym

nadrukiem: MEDYCZNE ODPADY ZAKAŹNE.

Nr-art. Nazwa Wymiary Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-1580 Worki czerwone Biohazard 50 x 60 cm 100 szt. 64,82 zł 58,34 zł

P-1581 Worki czerwone Biohazard 60 x 80 cm 100 szt. 110,65 zł 99,59 zł

P-1582 Worki czerwone Biohazard 70 x 130 cm 100 szt. 141,94 zł 127,75 zł

Torebki do transportu Biohazard

Torebki służące do transportu próbek. Z dwukolorowym napisem
ostrzegawczym “Biohazard”. Wykonane z folii polietylenowej.
Ze szczelnym zamknięciem zatrzaskowym oraz dodatkową kieszenią
na dokumenty z tyłu.

Grubość folii: 50 µm.

Nr-art. Nazwa Szer. x dł. Szt./Op. Cena Cena specjalna
1-6765 Torebki do transportu z kieszenią na dokumenty 150 x 225 mm 100 szt. 62,70 zł 56,43 zł

Szczotka
do czyszczenia
okrągłych kolb

Szczotka przeznaczona
do czyszczenia okrągłych kolb.
Wygięta końcówka umożliwia
dotarcie do każdego miejsca
na wewnętrznych ścianach
kolby. Z naturalną szczeciną,
usuwającą nawet silne
zabrudzenia i stabilnym,
długim drewnianym trzonkiem.
Końcówka jest lekko wygięta. Pasuje do każdej
kolby ze szlifem NS 29/32 lub większym
(lub innych kolb o śr. wew. szyjki większej
niż 24 mm). Szczotka z wygiętą końcówką nadaje
się doskonale do oczyszczania wstępnego
przed włożeniem naczynia do zmywarki
laboratoryjnej.

Wymiary końcówki (dł. x szer.): 45 x 21 mm,
dł. włosia: 8 mm, dł. trzonka: 370 mm,
śr. trzonka: 7 mm.

Płyty ociekowe metalowe pokryte PE

Płyty przeznaczone do suszenia kolb i probówek. Wykonane
ze stali pokrytej tworzywem sztucznym (PE). Z możliwością
ustawienia na blacie, bądź zawieszenia na ścianie.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
1-6010 Szczotka do okrągłych kolb 62,70 zł 56,43 zł

1-6011 Zapasowa końcówka szczotki 33,06 zł 29,75 zł

Dalsze 30.000 artykułów laboratoryjnych na www.bionovo.plwszystkie podane cenysącenami netto

OFERTASPECJALNA
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Adres:
ul. Nowodworska 7, 59-220Legnica

Centrala:
e-mail: info@bionovo.pl

tel. 768505780
fax 76850 57 99

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

tel. 768505783
tel. 768505782, tel. 768505781
fax 76850 57 99

Fakturowanie:
e-mail: info@bionovo.pl

tel. 768505782
fax 76850 57 99

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

tel. 768505786, tel. 768505789
tel. 768505785, tel. 768505788
fax 76850 5778

Zamówieniapubliczne, przetargi:
e-mail: biuro@bionovo.pl

tel. 768505790
tel. 768505791
fax 76850 5779

Godzinyotwarcia:

Poniedziałek - Piątek:
08:00 - 16:00

www.bionovo.pl

Czyściwa WypAll L30

Uniwersalne, jednorazowe czyściwo renomowanej firmy Kimberly-Clark.
Wyjątkowo chłonne i wytrzymałe – zachowuje odporność na rozdarcie
nawet gdy jest mokre, dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii

AIRFLEX®. Miękkie i przyjemne w dotyku - odpowiednie nawet
do wycierania rąk czy twarzy. W ekonomicznej, dużej rolce. Pasuje

do statywów o nr art. N-0980 i N-0981.

Nr-art. Nazwa Ilość Wymiary Kolor Cena Cena specjalna
N-0982 Czyściwo WypAll L30 ULTRA+ 750 listków 33 x 38 cm niebieski 221,47 zł 188,25 zł

N-0983 Czyściwo WypAll L30 - 7331 1000 listków 37 x 38 cm biały 334,66 zł 284,46 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
N-0981 Mobilny statyw podłogowy na duże rolki czyściwa 373,30 zł 317,31 zł

N-0980 Statyw stołowy/ścienny na duże rolki czyściwa 302,21 zł 256,88 zł

Statywy na duże rolki
czyściwa

Statywy przeznaczone do dużych rolek
czyściwa (pasują do wszystkich dużych
rolek czyściw Kimberly-Clark,
np. N-0982 i N-0983). Wykonane
z metalu, malowanego na niebiesko.
Dostępne dwa modele:
– mobilny statyw podłogowy,
wyposażony w dwa kółka, z możliwością
zamontowania worka na odpady
(wym. 109 x 50 x 74 cm),
– statyw stołowy, z możliwością
zamocowania na ścianie
(wym. 33 x 51,5 x 30 cm).


