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Materiały i Sprzęt
Laboratoryjny

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 242,59 zł

B-4241 Testowe płytki hodowlane 12 dołków płaskie 3,8 cm² 2,0 ml 50 szt. 285,40 zł 242,59 zł

B-4242 Testowe płytki hodowlane 24 dołki płaskie 1,9 cm² 1,0 ml 50 szt. 285,40 zł 242,59 zł

B-4243 Testowe płytki hodowlane 48 dołków płaskie 0,75 cm² 0,5 ml 50 szt. 285,40 zł 242,59 zł

B-4244 Testowe płytki hodowlane 96 dołków płaskie 0,33 cm² 0,2 ml 50 szt. 285,40 zł 242,59 zł

PROMOCJA
WAKACYJNA

Oferta ważna do dnia 30.09.2019

Nr-art. Nazwa Śr. wew. Wysokość Pow. wzrostu Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-4230 Szalki do hodowli komórkowych 40 mm 11 mm 9,40 cm² 50 x 10 szt. 500 szt. 353,40 zł 300,39 zł

B-4231 Szalki do hodowli komórkowych 58 mm 15 mm 21,50 cm² 50 x 10 szt. 500 szt. 393,30 zł 334,31 zł

B-4232 Szalki do hodowli komórkowych 93 mm 20 mm 57,50 cm² 20 x 10 szt. 200 szt. 330,60 zł 281,01 zł

B-4233 Szalki do hodowli komórkowych 149 mm 26 mm 148,00 cm² 12 x 10 szt. 120 szt. 456,00 zł 387,60 zł

Szalki z PS do hodowli komórkowych

Szalki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego
polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą adhezję
komórek. Pakowane w rękawy po 10 szt. Sterylne.

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. Sterylne.
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Ezy mikrobiologiczne z PS

Ezy mikrobiologiczne z PS, w opakowaniach po 1000 szt., pakowane
w oddzielne woreczki strunowe po 25 szt. Nie powodują uszkodzeń
na powierzchni żelu, drugi koniec może być wykorzystany jako igła
do pracy z pojedynczymi koloniami. Ezy są przeznaczone
do jednorazowego użytku. Sterylne.

Butelki z PS do hodowli komórkowych
Butelki przeznaczone do hodowli komórkowych. Wykonane z klarownego

polistyrenu. Powierzchnia obrabiana próżniowo zapewnia doskonałą
adhezję komórek. Pakowane po 5 szt. Sterylne.

Skrobaczki do kultur komórkowych
Skrobaczki do kultur komórkowych wykonane z polietylenu (PE). Posiadają obrotowe
ostrze oraz specjalnie zaprojektowaną, antypoślizgową rączkę. Zapewnia
to możliwość precyzyjnego zeskrobywania, przy jednoczesnej minimalizacji
uszkodzeń zbieranych komórek. Sterylne.

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

B-0362 Skrobaczki z PE do kultur komórkowych
- sterylne - ind. pak. 18 cm 100 szt. 186,54 zł 158,56 zł

B-0363 Skrobaczki z PE do kultur komórkowych
- sterylne - ind. pak. 25 cm 100 szt. 207,27 zł 176,18 zł

Głaszczki L-kształtne

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

Nr-art. Nazwa Zamknięcie Pow. wzrostu Pojemność Poj. maks. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-4250 Butelka z PS do hodowli komórkowych z zakrętką z filtrem 25 cm² 7 ml 60 ml 200 szt. 384,86 zł 327,13 zł

B-4251 Butelka z PS do hodowli komórkowych z zakrętką z filtrem 75 cm² 25 ml 250 ml 100 szt. 433,77 zł 368,70 zł

B-4252 Butelka z PS do hodowli komórkowych z zakrętką z filtrem 175 cm² 50 ml 650 ml 40 szt. 352,26 zł 299,42 zł

B-4255 Butelka z PS do hodowli komórkowych ze szczelną zakrętką 25 cm² 7 ml 60 ml 200 szt. 360,24 zł 306,20 zł

B-4256 Butelka z PS do hodowli komórkowych ze szczelną zakrętką 75 cm² 25 ml 250 ml 100 szt. 397,86 zł 338,18 zł

B-4257 Butelka z PS do hodowli komórkowych ze szczelną zakrętką 175 cm² 50 ml 650 ml 40 szt. 342,57 zł 291,18 zł

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

B-0365 Głaszczki z PS - sterylne - ind. pak. pomarańczowe 100 szt. 51,82 zł 44,05 zł

B-0366 Głaszczki z PS - sterylne - 10 x 10 szt. pomarańczowe 100 szt. 47,67 zł 40,52 zł

Nr-art. Nazwa Pojemność Kolor Sterylność Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0370 Ezy mikrobiologiczne z PS 1 µl niebieskie sterylne 40 x 25 szt. 1000 szt. 140,00 zł 119,00 zł

B-0371 Ezy mikrobiologiczne z PS 10 µl pomarańczowe sterylne 40 x 25 szt. 1000 szt. 140,00 zł 108,80 zł



Dalsze 30.000 artykułów laboratoryjnych na www.bionovo.pl

Szpatułki do kultur komórkowych

Szpatułki do szybkiego zeskrobania komórek adherentnych przy
jednoczesnej minimalizacji uszkodzeń zbieranych komórek. Wykonane

z polietylenu (PE). Rzeźbione, nieruchome ostrze o szerokości 2 cm.
Sterylne, niepirogenne, indywidualnie pakowane.
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Nr-art. Nazwa Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
B-3415 Kasetka na szkiełka podstawowe biały 25 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2335 Kasetka na szkiełka podstawowe zielony 25 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2336 Kasetka na szkiełka podstawowe czerwony 25 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2337 Kasetka na szkiełka podstawowe żółty 25 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2338 Kasetka na szkiełka podstawowe niebieski 25 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

Nr-art. Nazwa Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
2-2435 Kasetka na szkiełka podstawowe zielony 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2436 Kasetka na szkiełka podstawowe czerwony 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2437 Kasetka na szkiełka podstawowe żółty 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

2-2438 Kasetka na szkiełka podstawowe niebieski 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

B-3416 Kasetka na szkiełka podstawowe biały 100 szkiełek 27,93 zł 23,74 zł

Igły mikrobiologiczne z PS

Igły jednorazowe służące do przenoszenia pojedynczych kolonii. Gładkie
i elastyczne, nie niszczą powierzchni żelu. Sterylne, pakowane w woreczki
strunowe. Pakowane po 25 szt. w worku.

Kasetka na szkiełka podstawowe
- na 25 szkiełek

Kasetka na 25 szkiełek, wykonana z polistyrenu. Posiada
korkowy wkład na dnie chroniący przed uszkodzeniami.

Na pokrywce znajduje się karta do opisu i identyfikacji szkiełek.
Możliwość ustawiania piętrowego.

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

B-0364 Szpatułki z PE do kultur komórkowych
- sterylne 18 cm 100 szt. 186,54 zł 158,56 zł

Nr-art. Nazwa Kolor Sterylność Pakowane Cena Cena specjalna
B-0372 Igły mikrobiologiczne z PS żółte sterylne 40 x 25 szt. 128,00 zł 108,76 zł

Kasetka na szkiełka podstawowe
- na 100 szkiełek

Kasetka wykonana z polistyrenu, na 100 szkiełek mikroskopowych.
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.
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Nr-art. Dno Pojemność 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 28,19 zł

B-0332 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne statyw styropianowy 25 szt. 20,21 zł 17,18 zł

Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat Top
- w statywach styropianowych - o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu.
Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne
oraz duże pole do opisu.
W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek. Pakowane
w statywach styropianowych. Dostępne w wersji sterylnej.

Białe zbiorniki na odczynniki - sterylne

Rynienki wykonane z białego PS. O pojemnościach 25, 55 i 100 ml. Sterylne,
pakowane indywidualnie.

Nr-art. Nazwa Pojemność Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0377 Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 25 ml 50 szt. 150,00 zł 127,50 zł

B-0378 Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 55 ml 100 szt 240,00 zł 204,00 zł

B-0379 Rynienki na odczynniki - PS - sterylne 100 ml 50 szt. 150,00 zł 127,50 zł

Końcówki do pipet - sterylne - w pudełkach
- 10-1250 µl

Sterylne końcówki do pipet automatycznych. Wykonane z polipropylenu.
Oferowane w pudełkach po 96 szt. (100 szt. dla modelu 1000 µl). Końcówki
10 µl i 200 µl posiadają znaczniki pojemności, dodatkowo wersja 200 µl
posiada fazowane zakończenie.

Nr-art. Pojemność Kolor Sterylność Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0746 10 μl bezbarwne sterylne w statywach 10 x 96 szt. 67,03 zł 56,98 zł

B-0747 200 μl żółte sterylne w statywach 10 x 96 szt. 81,95 zł 69,66 zł

B-0748 1000 μl niebieskie sterylne w statywach 6 x 100 szt 93,26 zł 79,27 zł

B-0749 1250 μl bezbarwne sterylne w statywach 6 x 96 szt. 93,09 zł 79,13 zł

Zbiorniki na odczynniki flip-side - kolorowe,
z rynienkami

Rynienki wykonane z polipropylenu. Posiadają dwie funkcjonalne strony.
Na jednej znajduje się 12 kanałów o objętości 5 ml każdy. Na drugiej znajduje
się jeden duży kanał o objętości 50 ml. Autoklawowalne.

Nr-art. Nazwa Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0360 Pojemniki na ciecz z 12 rynienkami, niesterylne 5 szt. 21,80 zł 18,53 zł

Nr-art. Nazwa Pojemność Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0376 Rynienki na odczynniki - PVC - niesterylne 55 ml 100 szt. 95,00 zł 80,75zł

Przeźroczyste zbiorniki na odczynniki - z PVC
- niesterylne - 55 ml

Rynienki wykonane z PVC. Pojemność 55 ml. Przeźroczyste ściany umożliwiają łatwą
kontrolę nad zawartością.
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Nr-art. Dno Pojemność Śr. x wys. Sterylność Rodzaj pak. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0334 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm niesterylne worek 500 szt. 259,09 zł 220,23 zł

B-0335 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm niesterylne worek 500 szt. 396,18 zł 336,75 zł

B-0331 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm sterylne worek 50 szt. 29,02 zł 24,67 zł

B-0333 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne worek 50 szt. 45,18 zł 38,40 zł
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Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Flat-Top
- o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu.
Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże
pole do opisu. W komplecie zakrętki typu Flat-Top z PE ułatwiające opisywanie próbek.
Pakowane w workach. Dostępne w wersji sterylnej (sterylizowane promieniami gamma)
i niesterylnej.

Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-Seal
- o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu.
Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże

pole do opisu. W komplecie zakrętki typu Plug Seal wykonane z polipropylenu (PP).
Pakowane w workach. Probówki dostępne w wersji sterylnej (sterylizowane promieniami
gamma) i niesterylnej. Probówki z zakrętką typu Plug Seal są w całości autoklawowalne.

Probówki do PCR - z płaską pokrywką

Niesterylne probówki o pojemności 0,2 ml wykonane z polipropylenu
o bardzo cienkich przejrzystych ściankach. Przeźroczyste ścianki
ułatwiają obserwacje próbek. Cienkie ścianki pozwalają na swobodny
przepływ ciepła.

Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką Plug-
Seal - w statywach styropianowych - o poj. 15 i 50 ml

Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego
polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki
chemiczne oraz duże pole do opisu.
W komplecie zakrętki typu Plug Seal wykonane z polipropylenu (PP).
Sterylne, w statywie styropianowym.
Probówki z zakrętką typu Plug Seal są w całości autoklawowalne.

Nr-art. Nazwa Zamknięcie Pojemność Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-1751 Probówki do PCR płaska pokrywka 0,2 ml przeźroczyste 1000 szt. 95,32 zł 81,02 zł

Nr-art. Dno Pojemność Śr. x wys. Sterylność Rodzaj pak. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0340 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm sterylne statyw styropianowy 50 szt. 36,48 zł 33,16 zł

B-0342 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne statyw styropianowy 25 szt. 22,23 zł 20,21 zł

Nr-art. Dno Pojemność Śr. x wys. Sterylność Rodzaj pak. Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0344 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm niesterylne worek 500 szt. 284,99 zł 242,24 zł

B-0345 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm niesterylne worek 500 szt. 435,79 zł 370,42 zł

B-0341 stożkowe 15 ml 16 x 120 mm sterylne worek 50 szt. 31,92 zł 27,13 zł

B-0343 stożkowe 50 ml 29 x 115 mm sterylne worek 50 szt. 49,70 zł 42,25 zł
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Nr-art. Nazwa Ilość miejsc Cena Cena specjalna
B-0351 Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 15 ml 36 miejsc 22,80 zł 19,38 zł

B-0352 Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml 16 miejsc 22,80 zł 19,38 zł

Nr-art. Nazwa Kolor Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0350 Zestaw statywów Top-Rack niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty 5 szt. 67,36 zł 57,26 zł

Nr-art. Nazwa Ilość miejsc Wysokość Kolor W zestawie Cena Cena specjalna

B-0355 Kriopudełka
kartonowe 81-miejscowe 34 mm białe, żółte, różowe,

zielone, niebieskie 5 szt. 55,00 zł 46,75 zł

Probówki do PCR - z wypukłą pokrywką

Probówki z polipropylenu (PP) o pojemności 0,2 ml, Powszechnie wykorzystywane
do przeprowadzania reakcji PCR. Standardowe wymiary probówek sprawiają,
że pasują one do większości używanych rotorów i termobloków. Ponieważ ścianki
są przeźroczyste łatwo obserwować przez nie próbki lub przebieg reakcji.

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

B-1761 Probówki do PCR wypukła pokrywka 0,2 ml przezroczyste 1000 szt. 95,32 zł 81,02 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
rozpuszczalników organicznych.

Kriopudełka kartonowe na probówki
- 81-miejscowe - 5 szt.

Kriopudełka wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury. Wodoodporna powłoka
zapewnia pudełkom zwiększoną trwałość. Nadają się do stosowania w fazie gazowej
ciekłego azotu. Odpowiednie dla probówek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml.

Nr-art. Nazwa Kolor Ilość miejsc Dł. x szer. x wys. Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0326 Statyw na probówki typu Falcon
o poj. 15 ml niebieski 50 miejsc 213 x 130 x 50 mm 1 szt. 21,95 zł 18,66 zł

B-0327 Statyw na probówki typu Falcon
o poj. 50 ml niebieski 25 miejsc 200 x 170 x 52 mm 1 szt. 21,95 zł 18,66 zł

Zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack

Statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. Przeznaczone na probówki
o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych.
Zestaw zawiera 5 sztuk statywów, po jednym w każdym z następujących kolorów:
niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty.

Statywy z PP na probówki typu Falcon

Statywy wykonane z wysokiej jakości polipropylenu medycznego. Przeznaczone
do probówek typu Falcon o pojemności 15 i 50 ml, posiadają odpowiednio 50 i 25
numerowanych miejsc. Kształt statywów zapewnia stabilność oraz wygodę
użytkowania. Autoklawowalne.
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Nr-art. Ilość miejsc Wysokość Kolor W zestawie Cena Cena specjalna

B-0382 81-miejscowe 52 mm białe, żółte, różowe, zielone,
niebieskie 5 szt. 68,73 zł 58,42 zł

B-0383 100-miejscowe 52 mm białe, żółte, różowe, zielone,
niebieskie 5 szt. 71,73 zł 60,97 zł

Krioprobówki z PP z zakrętką z gwintem
zewnętrznym - sterylne - poj. 2,0-5,0 ml

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego
polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i gwiezdną stopkę,
która umożliwia odkręcanie i zakręcanie nakrętek, w odpowiednich statywach,
tylko przy użyciu jednej ręki. Biała zakrętka z gwintem zewnętrznym
nie posiada uszczelki, co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Sterylne. Wolne
od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA.

Nr-art. Nazwa Pojemność Kolor zakrętki Sterylność Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0810 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml biała sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0811 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml czerwona sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0812 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml zielona sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0813 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml niebieska sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0814 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml żółta sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0815 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 2,0 ml fioletowa sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0816 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml biała sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

B-0817 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml czerwona sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

B-0818 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml zielona sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

B-0819 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml niebieska sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

B-0820 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml żółta sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

B-0821 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 5,0 ml fioletowa sterylne 10 x 25 szt. 250 szt. 160,00 zł 136,00 zł

Nr-art. Nazwa Pojemność Kolor zakrętki Sterylność Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0822 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml biała sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

B-0823 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml czerwona sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

B-0824 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml zielona sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

B-0825 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml niebieska sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

B-0826 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml żółta sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

B-0827 Krioprobówki z PP z gwintem wewnętrznym i uszczelką 2,0 ml fioletowa sterylne 20 x 25 szt. 500 szt. 262,00 zł 222,70 zł

Kriopudełka kartonowe ID-Color™

Kriopudełka ID-Color do przechowywania próbek w temperaturze od -86°C do 120°C.
Pudełka są pokryte warstwą polipropylenu co zapewnia im odporność na wodę.
Przykrywki są połączone na stałe z pudełkami dzięki temu nie można ich zgubić
lub pomieszać. Praktyczne alfanumeryczne oznaczenie z każdej strony pozwala

na wygodną i szybką identyfikację próbek.

Krioprobówki z PP z zakrętką z gwintem
wewnętrznym i uszczelką - sterylne - poj. 2,0 ml

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej jakości medycznego
polipropylenu. Posiadają białe pole opisowe i stopkę, która umożliwia odkręcanie
i zakręcanie nakrętek, w odpowiednich statywach, tylko przy użyciu jednej ręki.
Biała zakrętka z gwintem wewnętrznym posiada uszczelkę silikonową, dzięki
czemu krioprobówki charakteryzuje dobra szczelność. Sterylne. Wolne od DNaz,
RNaz, endotoksyn i obcego DNA.
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Centrala:
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tel. 768505780
fax 76850 57 99

Obsługa zamówień:
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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

Krioprobówki z PP z zakrętką
z gwintem zewnętrznym - sterylne

- poj. 0,5-1,5 ml

Samostojące krioprobówki wykonane z wysokiej
jakości medycznego polipropylenu. Posiadają białe

pole opisowe i czarną skalę. Zakrętka
z gwintem zewnętrznym nie posiada uszczelki,

co zmniejsza ryzyko kontaminacji. Sterylne. Wolne
od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA.

Opakowanie 500 szt. (pakowane w 20 workach
po 25 szt.).

Nr-art. Nazwa Pojemność Kolor zakrętki Pakowanie Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-0860 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml biała 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0861 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml czerwona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0862 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml zielona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0863 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml niebieska 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0864 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml żółta 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0865 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 0,5 ml fioletowa 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0870 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml biała 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0871 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml czerwona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0872 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml zielona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0873 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml niebieska 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0874 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml żółta 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0875 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,0 ml fioletowa 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0880 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml biała 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0881 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml czerwona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0882 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml zielona 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0883 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml niebieska 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0884 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml żółta 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł

B-0885 Krioprobówki z PP z gwintem zewnętrznym 1,5 ml fioletowa 20 x 25 szt. 500 szt. 246,00 zł 209,10 zł


