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Materiały i Sprzęt
Laboratoryjny

OFERTA
SPECJALNA

Oferta ważna do dnia 31.12.2019

Nr-art. Nazwa Kolor Pojemność Śr. x wys. Gwint Szt./Op. Cena Cena specjalna
S-2070 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 50 ml 46 x 91 mm GL 32 1 szt. 12,78 zł 11,24 zł

S-2071 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 100 ml 56 x 105 mm GL 45 1 szt. 8,69 zł 7,64 zł

S-2072 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 250 ml 70 x 143 mm GL 45 1 szt. 9,82 zł 8,64 zł

S-2073 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 500 ml 86 x 181 mm GL 45 1 szt. 12,14 zł 10,68 zł

S-2074 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 1000 ml 101 x 230 mm GL 45 1 szt. 17,32 zł 15,24 zł

S-2075 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 2000 ml 136 x 265 mm GL 45 1 szt. 24,71 zł 21,74 zł

S-2076 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 3800 ml 160 x 320 mm GL 45 1 szt. 135,05 zł 118,84 zł

S-2077 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 5000 ml 181 x 336 mm GL 45 1 szt. 167,00 zł 146,96 zł

S-2078 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 10000 ml 227 x 416 mm GL 45 1 szt. 448,59 zł 394,76 zł

S-2079 Butelka laboratoryjna ze szkła Simax przeźroczysta 20000 ml 288 x 512 mm GL 45 1 szt. 675,32 zł 594,28 zł

Butelki laboratoryjne ze szkła Simax
z zakrętką - przeźroczyste
- o poj. 50 ml - 20 l

Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła
borokrzemowego typu 3.3. Produkowane zgodnie z normą
ISO 4796-1. Szkło Simax charakteryzuje się niskim
współczynnikiem liniowej rozszerzalności cieplnej
oraz dużą wytrzymałością w przypadku stosowania
wodnych roztworów kwasów i zasad, czy roztworów
organicznych.
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Cylindry pomiarowe z PP - klasa B

Wyjątkowo odporne na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne cylindry
miarowe z polipropylenu. Mlecznoprzeźroczyste. Z łatwą
do odczytania nadrukowaną skalą. Podstawę cylindra można łatwo
zdjąć, co ułatwia użytkowanie i czyszczenie. Nadają się do sterylizacji
w autoklawie (do 121°C). Klasa B, zgodnie z normą DIN 12680.
Produkt niemiecki.
Dostępny również zestaw sześciu cylindrów miarowych - po jednym
z każdej pojemności (10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml).

Biurety cyfrowe Titrette®
Biurety Titrette® umożliwiają szybkie i niezawodne miareczkowanie. Można nałożyć
je bezpośrednio na butelkę z odczynnikiem – pasują do gwintu GL45
(a po zastosowaniu adapterów także do butelek o innych gwintach). Odznaczają
się wysoką dokładnością, pozwalającą na precyzyjne miareczkowanie w obrębie
granic błędu klasy A według DIN EN ISO 385. Przyrządy te cechują się kompaktową
konstrukcją, są lekkie i stabilne.

Nr-art. Nazwa Objętość Podziałka Nr producenta Cena Cena specjalna

K-1155 Titrette® 10 ml 0,001 ml 4760141 2917,20 zł 2304,59 zł

K-1293 Titrette® 25 ml 0,001 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760151 2917,20 zł 2304,59 zł

K-1294 Titrette® 50 ml 0,002 ml (od 20 ml 0,01 ml) 4760161 2917,20 zł 2304,59 zł

Nr-art. Nazwa Pojemność Podziałka Wys. / śr. wew. Cena Cena specjalna
B-4047 Cylinder miarowy z PP, stopka niebieska 10 ml 0,1 ml 140 / 11 mm 18,81 zł 15,99 zł

B-4048 Cylinder miarowy z PP, stopka czerwona 50 ml 1 ml 190 / 23 mm 25,08 zł 21,32 zł

B-4049 Cylinder miarowy z PP, stopka pomarańczowa 100 ml 1 ml 245 / 27 mm 31,35 zł 26,65 zł

B-4050 Cylinder miarowy z PP, stopka żółta 250 ml 2 ml 310 / 36 mm 50,16 zł 42,64 zł

B-4051 Cylinder miarowy z PP, stopka niebieska 500 ml 5 ml 350 / 48 mm 62,70 zł 53,30 zł

B-4052 Cylinder miarowy z PP, stopka fioletowa 1000 ml 10 ml 420 / 60 mm 81,51 zł 69,28 zł

B-4053 Zestaw sześciu cylindrów miarowych z PP 231,99 zł 197,19 zł
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Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP)
Skala pomiarowa tłoczona w kolorze niebieskim. Z wylewem.

Nr-art. Nazwa Pojemność Cena Cena specjalna
E-1620 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 100 ml 7,74 zł 6,97 zł

E-1621 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 250 ml 15,49 zł 13,94 zł

E-1622 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 500 ml 15,49 zł 13,94 zł

E-1623 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 1000 ml 22,53 zł 20,28 zł

E-1624 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 2000 ml 42,24 zł 38,02 zł

E-1625 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 3000 ml 59,84 zł 53,86 zł

E-1626 Zlewka pomiarowa z uchwytem (PP) 5000 ml 89,41 zł 80,47 zł
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pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20

Wysokiej jakości miernik pH/mV FiveEasyPlus renomowanej firmy
Mettler Toledo, umożliwia dokonywanie pomiarów w szybki i łatwy
sposób. Duży, czytelny wyświetlacz i intuicyjnie rozmieszczone
przyciski pozwalają na wygodne przeglądanie danych
i wykonywanie pomiarów.
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Nr-art. Nazwa W zestawie Nr producenta Cena Cena specjalna
B-8804 pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20-Meter bez elektrody 30266627 2364,00 zł 2009,40 zł

B-8805 pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20-Standard z elektrodą LE438 30266628 3130,00 zł 2660,50 zł

B-8806 pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20-Bio z elektrodą LE410 30266629 3194,00 zł 2714,90 zł

B-8807 pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20-Micro z elektrodą LE422 30266940 3024,00 zł 2570,40 zł

B-8808 pH-metr stacjonarny FiveEasy Plus™ FP20-TRIS z elektrodą LE420 30266941 2939,00 zł 2498,15 zł

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją

Kolby Erlenmeyera z wąską szyją, z podziałką, bez szlifu. Wykonane ze szkła
borokrzemowego.

Automatyczna biureta Schillinga - z paskiem Schellbacha

Automatyczna biureta Schillinga wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3. Kran wykonany z PTFE,
dzięki czemu nie wymaga stosowania smaru. Butelka i podstawka wykonane z PE.
Kolor: przeźroczysty.

Znana jest jako biureta szybkiego napełniania. Tolerancja odpowiada normom
DIN/ISO 385 i klasyfikowana jest jako klasa “AS”. Kalibrowana na “wylew”.

Nr-art. Pojemność Śr. szyjki Śr. kolby Wysokość Cena Cena specjalna
S-1259 50 ml 22 mm 51 mm 85 mm 6,62 zł 5,96 zł

S-1260 100 ml 22 mm 64 mm 105 mm 6,83 zł 6,15 zł

S-1262 250 ml 34 mm 85 mm 140 mm 7,04 zł 6,34 zł

S-1263 300 ml 34 mm 89 mm 153 mm 7,68 zł 6,91 zł

S-1264 500 ml 34 mm 105 mm 175 mm 9,86 zł 8,87 zł

S-1265 1000 ml 42 mm 131 mm 220 mm 16,13 zł 14,52 zł

S-1266 2000 ml 50 mm 166 mm 280 mm 32,32 zł 29,09 zł

S-1267 5000 ml 50 mm 220 mm 365 mm 90,05 zł 81,05 zł

Nr-art. Poj. Podz. Poj. butelki Cena Cena specjalna
S-1597 25 ml 0,10 ml 1000 ml 281,46 zł 253,31 zł
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Nr-art. Nazwa W zestawie Wartość pH Objętość Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-2765 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach bez certyfikatu 4,01 pH 20 ml 25 szt. 128,00 zł 121,60 zł

B-2766 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach bez certyfikatu 6,86 pH 20 ml 25 szt. 128,00 zł 121,60 zł

B-2767 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach bez certyfikatu 7,01 pH 20 ml 25 szt. 128,00 zł 121,60 zł

B-2768 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach bez certyfikatu 9,18 pH 20 ml 25 szt. 128,00 zł 121,60 zł

B-2769 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach bez certyfikatu 10,01 pH 20 ml 25 szt. 128,00 zł 121,60 zł

B-2772 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach z certyfikatem 4,01 pH 20 ml 25 szt. 148,00 zł 140,60 zł

B-2773 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach z certyfikatem 6,86 pH 20 ml 25 szt. 148,00 zł 140,60 zł

B-2774 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach z certyfikatem 7,01 pH 20 ml 25 szt. 148,00 zł 140,60 zł

B-2775 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach z certyfikatem 9,18 pH 20 ml 25 szt. 148,00 zł 140,60 zł

B-2776 Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach z certyfikatem 10,01 pH 20 ml 25 szt. 148,00 zł 140,60 zł

Roztwory kalibracyjne pH w saszetkach

Wygodne w użyciu praktyczne saszetki z gotowym do użycia
roztworem buforowym o ustalonym pH. Dzięki zastosowaniu
jednorazowych saszetek z roztworami, kalibracja sprzętu jest
łatwiejsza, precyzyjna i zdecydowanie szybsza. Eliminowane
jest ryzyko błędów spowodowanych stosowaniem zabrudzonych
czy źle wykonanych roztworów kalibracyjnych. Roztwory
są dostępne w wersji z certyfikatem w jakości standardowej
i bez certyfikatu.

Nr-art. Nazwa Zakres pomiaru Podziałka pH Szt./Op. Cena Cena specjalna
B-0120 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0 - 14 pH 1,0 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0121 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0,0 - 6,0 pH 0,5 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0122 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 2,0 - 9,0 pH 0,5 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0123 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 4,5 - 10,0 pH 0,5 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0124 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 7,0 - 14,0 pH 0,5 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0125 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0,3 - 2,3 pH 0,3 / 0,4 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0126 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 1,7 - 3,8 pH 0,3 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0127 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 3,6 - 6,1 pH 0,3 / 0,5 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0128 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 5,1 - 7,2 pH 0,3 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0129 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 6,0 - 7,7 pH 0,3 / 0,4 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

B-0130 Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 7,5 - 9,5 pH 0,2 / 0,4 pH 100 szt. 65,84 zł 52,67 zł

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.
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Nr-art. Nazwa Pojemność Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-0157 Probówki Eppendorf Tubes® - Eppendorf Quality 5,0 ml 0030 119.401 2x100 szt. 165,70 zł 157,42 zł

K-0158 Probówki Eppendorf Tubes® - PCR Clean 5,0 ml 0030 119.460 2x100 szt. 186,02 zł 176,72 zł

K-0159 Probówki Eppendorf Tubes® - Eppendorf Biopur 5,0 ml 0030 119.479 50 szt. (pak. ind.) 205,43 zł 195,16 zł

K-0160 Probówki Eppendorf Tubes® - sterile 5,0 ml 0030 119.487 10x20 szt. 205,43 zł 195,16 zł

Statyw laboratoryjny z wyposażeniem

Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem:
– pręt z podstawą L=90 cm,
– łącznik krzyżowy (5 szt.),
– łapa do biuret podwójna,
– pierścień o średnicy 90 mm zamknięty,
– pierścień otwarty o średnicy 60 mm,
– łapa do chłodnic,
– łapa do kolb mała,
– łapa do kolb duża.
Uchwyty wykonane są ze stali nierdzewnej,
podstawa statywu jest lakierowana.

Nr-art. Nazwa Pojemność Wys. x śr. Śr. szyjki Szt./Op. Cena Cena specjalna
L-0322 Fiolki z zakrętką 5 ml 41 x 20 mm 18 mm 100 szt. 157,26 zł 125,81 zł

L-0320 Fiolki z zakrętką 10 ml 55 x 20 mm 18 mm 100 szt. 167,72 zł 134,18 zł

L-0321 Fiolki z zakrętką 15 ml 45 x 27 mm 25 mm 100 szt. 179,51 zł 143,61 zł

L-0323 Fiolki z zakrętką 20 ml 50 x 27 mm 25 mm 100 szt. 195,20 zł 156,16 zł

L-0318 Fiolki z zakrętką 30 ml 75 x 27 mm 25 mm 100 szt. 222,77 zł 178,22 zł

L-0319 Fiolki z zakrętką 50 ml 90 x 30 mm 25 mm 100 szt. 281,78 zł 225,42 zł

Fiolki szklane z białą nakrętką

Wykonane z przeźroczystego szkła sodowo-wapniowego. Z zakrętką gwintową
z Hostalenu® (HDPE). Do bezpiecznego przechowywania. Opakowanie zawiera
100 sztuk.

Probówki Eppendorf Tubes® 5,0 ml

Oryginalne probówki Eppendorf o nowej, nietypowej pojemności 5 ml.
Idealne do pracy z próbkami, do których standardowe probówki
Eppendorfa są za małe, a probówki Falcon – za duże. Dzięki zastosowaniu
standardowego zamknięcia, jak w mniejszych probówkach Eppendorf,
możliwe jest otwieranie i zamykanie probówki jedną ręką.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna

B-3258 Statyw laboratoryjny z wyposażeniem, wym. podstawy: 300 x 220 mm 528,99 zł 449,64 zł
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Nr-art. Nazwa Pojemność Długość Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna

K-6800 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,1-10 µl
(nanokońcówki) 34 mm 0030 000.811 2x500 szt. 256,00 zł 243,20 zł

K-6801 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,5-20 µl 46 mm 0030 000.854 2x500 szt. 243,36 zł 231,19 zł

K-6806 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,1-20 µl 40 mm 0030 000.838 2x500 szt. 256,00 zł 243,20 zł

K-6802 Końcówki epTIPS w worku - żółte 2-200 µl 53 mm 0030 000.870 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6378 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 2-200 µl 53 mm 0030 000.889 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6807 Końcówki epTIPS w worku - żółte 20-300 µl 55 mm 0030 000.897 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6379 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 20-300 µl 55 mm 0030 000.900 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6803 Końcówki epTIPS w worku - niebieskie 50-1000 µl 71 mm 0030 000.919 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6380 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 50-1000 µl 71 mm 0030 000.927 2x500 szt. 157,57 zł 149,69 zł

K-6808 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 50-1250 µl 76 mm 0030 000.935 2x500 szt. 268,64 zł 255,21 zł

K-6381 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 50-1250 µl 103 mm 0030 000.730 2x500 szt. 272,25 zł 258,64 zł

K-6804 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 250-2500 µl 115 mm 0030 000.951 2x100 szt. 184,66 zł 175,43 zł

K-6805 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 100-5000 µl 120 mm 0030 000.978 2x100 szt. 215,37 zł 204,60 zł

K-6809 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,5-10 ml 165 mm 0030 000.765 2x100 szt. 220,64 zł 209,61 zł

K-6810 Końcówki epTIPS w worku - bezbarwne 0,5-10 ml 243 mm 0030 000.781 2x100 szt. 316,05 zł 300,25 zł

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S., w worku

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą
szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach
z możliwością wielokrotnego zamykania.
Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121oC.

Statyw neoRack® na probówki Eppendorf
o poj. 5 ml

Praktyczny statyw przeznaczony na probówki typu Eppendorf
o poj. 5 ml. Wykonany z polipropylenu (PP). Kolor żółty. 2 rzędy
po 8 otworów o średnicy 16,5 mm. Numeracja stanowisk. Specjalne
antypoślizgowe podstawki. Możliwość autoklawowania do temperatury
121°C (autoklawowanie bez gumowych podstawek).

Nr-art. Nazwa Kolor Rzędy Cena Cena specjalna
2-1900 Statyw na probówki Eppendorf o poj. 5 ml żółty 2 x 8 89,42 zł 76,01 zł

Statyw na probówki reakcyjne 1,5 ml

Statyw na probówki 1,5 ml. Wykonany z polipropylenu.
Przeznaczony do przechowywania 20 probówek. Możliwość
autoklawowania do 121°C.
Z numeracją otworów.

Nr-art. Nazwa Kolor Cena Cena specjalna
2-1969 Statyw na 20 probówek, 1,5 ml żółty 36,51 zł 32,86 zł

2-1975 Statyw na 20 probówek, 1,5 ml czerwony 36,51 zł 32,86 zł

2-1976 Statyw na 20 probówek, 1,5 ml zielony 36,51 zł 32,86 zł

2-1973 Statyw na 20 probówek, 1,5 ml niebieski 36,51 zł 32,86 zł
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Probówki Eppendorf Safe-Lock

Oryginalne probówki firmy Eppendorf. Wykonane z polipropylenu o najwyższej
czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-
Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna
pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna
i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek.

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. Nazwa Szerokość Długość Cena Cena specjalna
B-1500 Parafilm®M 100 mm 38 m 101,20 zł 79,00 zł

B-1501 Parafilm®M 100 mm 75 m 191,61 zł 159,00 zł

B-1502 Parafilm®M 50 mm 75 m 124,89 zł 95,00 zł

B-1503 Parafilm®M 500 mm 15 m 259,48 zł 199,00 zł

Nr-art. Nazwa Pojemność Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-0126 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality 2,0 ml 0030 120.094 1000 szt. 267,74 zł 254,35 zł

K-0127 Probówki Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean 2,0 ml 0030 123.344 1000 szt. 280,83 zł 266,79 zł

K-0128 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Biopur 2,0 ml 0030 121.597 100 szt. 177,44 zł 168,57 zł

K-0123 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality 1,5 ml 0030 120.086 1000 szt. 195,95 zł 186,15 zł

K-0124 Probówki Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean 1,5 ml 0030 123.328 1000 szt. 206,34 zł 196,02 zł

K-0125 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Biopur 1,5 ml 030 121.589 100 szt. 133,19 zł 126,53 zł

K-0120 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality 0,5 ml 0030 121.023 500 szt. 193,69 zł 184,01 zł

K-0121 Probówki Eppendorf Safe-Lock - PCR Clean 0,5 ml 0030 123.301 500 szt. 206,34 zł 196,02 zł

K-0122 Probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Biopur 0,5 ml 0030 121.570 50 szt. 130,03 zł 123,53 zł

Statywy na probówki, wielostronne,
PP

Statywy na probówki, wielostronne z PP. W różnych
kolorach. Z czterech stron mogą być użytkowane
niezależnie. Praktyczne i kompaktowe o bardzo dobrej
odporności chemicznej, autoklawowalne i odporne
na temperaturę.

Nr-art. Nazwa Kolor Wymiary Cena Cena specjalna
B-3576 Statyw wielostronny z PP na probówki pomarańczowy 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł

B-3577 Statyw wielostronny z PP na probówki zielony 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł

B-3578 Statyw wielostronny z PP na probówki różowy 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł

B-3579 Statyw wielostronny z PP na probówki żółty 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł

B-3593 Statyw wielostronny z PP na probówki niebieski 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł

B-3594 Statyw wielostronny z PP na probówki bezbarwny 175 x 95 x 51 mm 48,40 zł 38,72 zł
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Nr-art. Nazwa Pasujący na butelki Śr. membrany Poj. lejka Cena Cena specjalna

8-3000 System do filtracji do wielokrotnego użytku do filtracji próżniowej 47 mm 300 ml 546,64 zł 464,64 zł

8-3002 System do filtracji do wielokrotnego użytku do filtracji próżniowej 47 mm 500 ml 658,74 zł 559,93 zł

Magnetyczny system qpore do filtracji
na butelki z gwintem GL45

Magnetyczny system do filtracji na butelki z gwintem GL 45. System pasuje do filtrów
o średnicy 47 mm. Świetnie sprawdzi się do filtracji próbek wodnych.
Może być obsługiwany jedną ręką.

Magnetyczny system qpore do filtracji na butelki
ze szlifem qpore
Magnetyczny system do filtracji próżniowej, pasuje do filtrów o średnicy
47 mm. Wykonany z wytrzymałego tworzywa, jest obojętny chemicznie i może
być autoklawowalny (121°C). Doskonały do filtrowania roztworów wodnych.
Filtry należy zamawiać oddzielnie. Pasuje do butelek ze szlifem.

Nr-art. Nazwa Pasujący na butelki Śr. membrany Poj. lejka Cena Cena specjalna

8-3001 System do filtracji
do wielokrotnego użytku z gwintem GL45 47 mm 300 ml 546,64 zł 464,64 zł

8-3003 System do filtracji
do wielokrotnego użytku z gwintem GL45 47 mm 500 ml 658,74 zł 559,93 zł

Probówki wirówkowe neoCulture

Probówki wirówkowe z PP, niemieckiej marki NeoLab,
charakteryzują się wysoką odpornością chemiczną. Mogą być
wykorzystywane do przechowywania i odwirowywania próbek.
Wytrzymują temperatury od -80°C do 121°C. Pakowane
po 500 szt. Wyposażone w białą nakrętkę z HDPE oraz białe
pole opisowe. Skala naniesiona kolorem czarnym. Ponieważ
ściany probówek są przeźroczyste, pozwala
to na bezproblemowe obserwowanie zawartości.
Autoklawowalne.

Nr-art. Nazwa Pojemność Typ Szt./Op. Cena Cena specjalna
C-8215 Probówki wirówkowe 15 ml stożkowodenne 500 szt. (10 x 50) 322,92 zł 274,48 zł

C-8216 Probówki wirówkowe 50 ml stożkowodenne 500 szt. (20 x 25) 369,97 zł 313,97 zł

C-8217 Probówki wirówkowe 50 ml samostojące 500 szt. (20 x 25) 416,30 zł 353,86 zł
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Uchwyt Dracula® na pudełka z chusteczkami
lub rękawiczkami

Praktyczny uchwyt ścienny Dracula®. Wykonany z trwałego tworzywa
sztucznego. Umożliwia umieszczenie pudełek z chusteczkami,
rękawicami lub innymi produktami.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna

L-0233 Uchwyt Dracula® na pudełka z chusteczkami lub rękawiczkami 31,35 zł 21,95 zł

Nr-art. Nazwa Rozmiar Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-4261 Rękawice nitrylowe nitrylex® black - jednorazowe - bezpudrowe XS 100 szt. 19,75 zł 17,78 zł

P-4262 Rękawice nitrylowe nitrylex® black - jednorazowe - bezpudrowe S 100 szt. 19,75 zł 17,78 zł

P-4263 Rękawice nitrylowe nitrylex® black - jednorazowe - bezpudrowe M 100 szt. 19,75 zł 17,78 zł

P-4264 Rękawice nitrylowe nitrylex® black - jednorazowe - bezpudrowe L 100 szt. 19,75 zł 17,78 zł

P-4265 Rękawice nitrylowe nitrylex® black - jednorazowe - bezpudrowe XL 100 szt. 19,75 zł 17,78 zł

Rękawice nitrylowe nitrylex® black
- bezpudrowe

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.
Charakteryzują się zwiększoną wrażliwością dotykową. Przydatne
w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego
przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Przyjazne
dla skóry - posiadają ograniczoną do minimum zawartość
akceleratorów wulkanizacji. Teksturowana powierzchnia
na końcach palców.

Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk
- bezpudrowe

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku.
Zapewniają zwiększone bezpieczeństwo dzięki dłuższemu
mankietowi i grubszej warstwie tworzywa.

Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych
ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Przyjazne dla skóry – posiadają ograniczoną do minimum zawartość
akceleratorów wulkanizacji. Posiadają właściwości antystatyczne.
Teksturowana powierzchnia na końcach palców oraz makrotekstura
na pozostałej części.

Nr-art. Nazwa Rozmiar Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-4221 Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe - bezpudrowe XS 100 szt. 32,80 zł 29,52 zł

P-4222 Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe - bezpudrowe S 100 szt. 32,80 zł 29,52 zł

P-4223 Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe - bezpudrowe M 100 szt. 32,80 zł 29,52 zł

P-4224 Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe - bezpudrowe L 100 szt. 32,80 zł 29,52 zł

P-4225 Rękawice nitrylowe nitrylex® high risk - jednorazowe - bezpudrowe XL 100 szt. 32,80 zł 29,52 zł
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Nr-art. Nazwa Rozmiar Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-4051 Rękawice lateksowe dermagel® coated - jednorazowe - bezpudrowe XS 100 szt. 21,45 zł 16,52 zł

P-4052 Rękawice lateksowe dermagel® coated - jednorazowe - bezpudrowe S 100 szt. 21,45 zł 16,52 zł

P-4053 Rękawice lateksowe dermagel® coated - jednorazowe - bezpudrowe M 100 szt. 21,45 zł 16,52 zł

P-4054 Rękawice lateksowe dermagel® coated - jednorazowe - bezpudrowe L 100 szt. 21,45 zł 16,52 zł

P-4055 Rękawice lateksowe dermagel® coated - jednorazowe - bezpudrowe XL 100 szt. 21,45 zł 16,52 zł

Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen
- bezpudrowe

Bezpudrowe, nitrylowe rękawice jednorazowego użytku. Przydatne
w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych ogólnego
przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice
posiadają wewnętrzną warstwę kosmetyczną (kolagen i alantoina),
rekomendowane są dla użytkowników z suchymi, szorstkimi
i wrażliwymi na podrażnienia dłońmi.

Nr-art. Nazwa Rozmiar Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-4231 Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen - jednorazowe - bezpudrowe XS 100 szt. 22,50 zł 19,80 zł

P-4232 Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen - jednorazowe - bezpudrowe S 100 szt. 22,50 zł 19,80 zł

P-4233 Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen - jednorazowe - bezpudrowe M 100 szt. 22,50 zł 19,80 zł

P-4234 Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen - jednorazowe - bezpudrowe L 100 szt. 22,50 zł 19,80 zł

P-4235 Rękawice nitrylowe nitrylex® collagen - jednorazowe - bezpudrowe XL 100 szt. 22,50 zł 19,80 zł

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

K-1122 Kulki zapachowe do autoklawu Anabac® cytrynowy 100 szt. 275,00 zł 247,50 zł

Kulki zapachowe do autoklawu Anabac®
cytrynowe

Kulki zapachowe neutralizują nieprzyjemny zapach towarzyszący
procesowi sterylizacji. Umieszczone na dnie autoklawu uwalniają
podczas sterylizacji odpowiedni zapach - cytrynowy. Pozostawiają
wrażenie higienicznej czystości. Mogą być stosowane w różnego
rodzaju autoklawach o pojemności do 200 l. Opakowanie zawiera
100 kulek.

Rękawice lateksowe dermagel® coated
- bezpudrowe

Bezpudrowe, lateksowe rękawice jednorazowego użytku.
Charakteryzują się dużą wytrzymałością i odpornością na rozciąganie.
Przydatne w pracach diagnostycznych oraz w celach ochronnych
ogólnego przeznaczenia. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
Przyjazne dla skóry – posiadają wewnętrzną bezlateksową warstwę
polimerową. Teksturowana powierzchnia zewnętrzna.
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Nr-art. Nazwa Drzwi Obj. próbki Ilość uderzeń Cena Cena specjalna
K-0861 Homogenizator BagMixer® 400 S pełne 50-400 ml 4-6-8-10 uderzeń/s 12363,01 zł 11744,86 zł

K-0862 Homogenizator BagMixer® 400 SW z okienkiem z PC 50-400 ml 4-6-8-10 uderzeń/s 15076,89 zł 14624,58 zł

Nr-art. Nazwa Nr producenta Cena Cena specjalna
K-1087 Automatyczna pipeta BagPipet® 251 091 878,90 zł 817,38 zł

Pipeta BagPipet®

Automatyczna pipeta BagPipet® nastawna na 0,1, 0,9 i 1,0 ml.
Pipeta współdziała z końcówkami sterylnymi BagTips®
(Nr-Art. K-1088 i K-1089) przystosowanymi do pobierania
próbek produktów spożywczych i mlecznych. Kształt słomki
umożliwia łatwe pobranie lepkich, niejednorodnych produktów
i eliminuje ryzyko zatkania końcówki pipety.

Woreczki BagFilter® Pipet & Roll

BagFilter® Pipet&Roll to sterylne woreczki do homogenizatorów typu BagMixer®,
wyposażone w filtr boczny. Worki te wyróżnia dodatkowy otwór boczny
do łatwiejszego pobierania próbki oraz samoprzylepna naklejka pozwalająca
na szybkie i łatwe zamykanie.

Homogenizatory laboratoryjne
BagMixer® 400 S i BagMixer® 400 S

Homogenizator laboratoryjny BagMixer® (stomacher)
przeznaczony jest do rozdrabniania produktów o charakterze

stałym. Próbki zamyka się w sterylnych woreczkach, a następnie
wkłada do komory urządzenia. Dzięki temu nie zachodzi ryzyko
zanieczyszczenia homogenizowanej substancji pozostałościami

poprzedniej. Homogenizacja zachodzi
za pomocą łopatek rozcierających.

Urządzenia są wyposażone
w tackę ociekową.

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

K-1388 Sterylne woreczki BagFilter®
Pipet & Roll 400 400 ml 190 x 300 mm 111 720 500 szt. 921,06 zł 838,16 zł

Nr-art. Nazwa Nr producenta Szt./Op. Cena Cena specjalna
K-1088 Końcówki sterylne do pobierania BagTips® Regular - dł. 19 cm 252 019 1000 szt. 121,00 zł 108,90 zł

K-1089 Końcówki sterylne do pobierania BagTips® Jumbo - dł. 24 cm 252 024 1000 szt. 132,00 zł 118,80 zł

Końcówki BagTips®

Końcówki sterylne BagTips® współdziałają z automatyczną
pipetą BagPipet® (Nr-Art. K-1087). Końcówki są specjalnie

przystosowane do pobierania próbek produktów
spożywczych. Kształt słomki umożliwia łatwe pobranie lepkich,

niejednorodnych produktów
i eliminuje ryzyko zatkania końcówki pipety.
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Nr-art. Nazwa Cena Cena
specjalna

D-3105
Zestaw trzech urządzeń neoLab - wytrząsarka neoVortex,

mieszadło neoMag bez grzania
i cyfrowe mieszadło neoMag z grzaniem

3072,30 zł 2672,90 zł

Zestaw trzech urządzeń neoLab

Korzystny cenowo zestaw, zawierający
trzy urządzenia firmy neoLab:

• wytrząsarka neoVortex (D-6012),
• mieszadło magnetyczne neoMag bez grzania (D-6011),

• mieszadło magnetyczne neoMag z grzaniem – cyfrowe (D-6010).

Komory i wkłady do barwienia szkiełek
mikroskopowych

Komora i wkład na szkiełka wykonane są ze szkła sodowo-
wapniowego. Drut wykonany ze stali nierdzewnej. Wkład pomieści
10 szkiełek podstawowych o maks. wym. 76 x 26 mm. Można
jednocześnie barwić nawet 20 szkiełek podstawowych umieszczając
po 2 sztuki (spodami do siebie) w każdym otworze wkładu.

Nr-art. Nazwa Rozmiar Grubość Szt./Op. Cena Cena specjalna
S-1390 Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 0,13-0,17 mm 100 szt. 6,19 zł 5,57 zł

Szkiełka nakrywkowe - kwadratowe
Szkiełka nakrywkowe, kwadratowe.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
E-1701 Szklana komora do barwienia - z pokrywką 82,37 zł 57,66 zł

Ekonomiczne szkiełka mikroskopowe
podstawowe

Ekonomiczne szkiełka mikroskopowe podstawowe. Dostępne w wersji
z polem lub bez pola do opisu, a także z krawędziami szlifowanymi
lub ciętymi.

Nr-art. Nazwa Pole opisowe Krawędzie Wymiary Grubość Szt./Op. Cena Cena specjalna
S-1395 Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem opisowym szlifowane 76 x 26 mm 1,0-1,2 mm 50 szt. 7,48 zł 5,24 zł
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Nr-art. Nazwa Pojemność Kolor Cena Cena specjalna
2-1074 Tryskawka z PE 500 ml czerwony 26,33 zł 21,06 zł

2-1075 Tryskawka z PE 500 ml żółty 26,33 zł 21,06 zł

2-1077 Tryskawka z PE 500 ml niebieski 26,33 zł 21,06 zł

Tryskawki kolorowe

Wykonane z PE. Cylindryczne. Stabilne. Kolory umożliwiają łatwą
identyfikację.

Magazynek na szkiełka podstawowe,
100-miejscowy

Magazynek wykonany z PS, z możliwością ustawiania piętrowego.
Wyposażony w przeźroczystą pokrywę. Przeznaczony
do przechowywania szkiełek podstawowych o wymiarach
76 x 26 mm w pozycji stojącej. Wyjmowany wkład posiada
dwa rzędy, każdy po 50 numerowanych szczelin.

Nr-art. Nazwa Kolor Ilość miejsc Cena Cena specjalna
7-4570 Magazynek na szkiełka podstawowe niebieski 100 szkiełek 59,70 zł 53,73 zł

7-4571 Magazynek na szkiełka podstawowe zielony 100 szkiełek 59,70 zł 53,73 zł

7-4572 Magazynek na szkiełka podstawowe różowy 100 szkiełek 59,70 zł 53,73 zł

7-4573 Magazynek na szkiełka podstawowe biały 100 szkiełek 59,70 zł 53,73 zł

7-4574 Magazynek na szkiełka podstawowe żółty 100 szkiełek 59,70 zł 53,73 zł

Szczotki do probówek, butelek, pipet

Szczotki do czyszczenia probówek, butelek, zlewek, cylindrów,
pipet i innych naczyń laboratoryjnych. Z mocną, naturalną
szczeciną i ocynkowanym, drucianym trzonkiem. Do stosowania
ze wszystkimi koncentratami czyszczącymi i środkami
dezynfekującymi.

Nr-art. Nazwa Główka Dł. rączki Dł. włosia Śr. główki Długość Cena Cena specjalna
B-1565 Szczotka do pipet włosie 37,5 cm 10,5 cm 0,5 cm 48 cm 13,20 zł 11,22 zł

B-1558 Szczotka do probówek bawełniana 14,5 cm 6,5 cm 1 cm 21 cm 9,50 zł 8,08 zł

B-1559 Szczotka do probówek bawełniana 17,5 cm 8,5 cm 1,5 cm 26 cm 9,90 zł 8,42 zł

B-1560 Szczotka do probówek bawełniana 17 cm 10 cm 2 cm 27 cm 10,20 zł 8,67 zł

B-1561 Szczotka do naczyń lab. bawełniana 14 cm 13 cm 3 cm 27 cm 11,50 zł 9,78 zł

B-1562 Szczotka do naczyń lab. pędzel 15,5 cm 10,5 cm (+ pędzel 4 cm) 3 cm 30 cm 14,30 zł 12,16 zł

B-1563 Szczotka do butelek pędzel 21cm 9 cm (+ pędzel 5 cm) 5 cm 35 cm 15,10 zł 12,84 zł

B-1564 Szczotka do butelek pędzel 27 cm 13 cm (+ pędzel 6 cm) 6,5 cm 46 cm 22,30 zł 18,96 zł
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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.

Szczotki laboratoryjne z naturalnego włosia

Szczotki laboratoryjne.
Materiał włosia: naturalna szczecina świńska.

Długość całkowita: 500 mm.
Długość szczotki: 100 mm.

Średnica szczotki B-3625 (rys. A): 12 mm.
Średnica szczotki B-3626 (rys. B): 6 mm.

Sunlab® Mini Vortex Mixer
SU1900

Nowy, kompaktowy, lekki vortex z serii Sunlab®.
Dzięki swoim niewielkim wymiarom pozwoli zaoszczędzić dużo miejsca
w laboratorium. Szybko i sprawnie miesza próbki o pojemności do 50 ml
i średnicy do 30 mm. Prosty w użyciu.

Nr-art. Nazwa Śr. główki Szt./Op. Cena Cena specjalna

B-3625 Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej
szczeciny 12 mm 1 szt. 17,72 zł 12,40 zł

B-3626 Szczotka laboratoryjna - włosie z naturalnej
szczeciny 6 mm 1 szt. 13,50 zł 9,45 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
D-8900 Sunlab® Mini Vortex Mixer SU1900 583,00 zł 495,55 zł

Nr-art. Nazwa Zakres pręd. obr. Szt./Op. Cena Cena specjalna
D-8550 Miniwirówka - Sunlab SU1550 7000 obr./min 1 szt. 737,00 zł 626,45 zł

Wytrząsarka 3D z gumową matą - Sunlab SU1040

Wszechstronna wytrząsarka Sunlab 3D przeznaczona
do wielu zadań z zakresu hodowli komórek,

mikrobiologii czy biologii molekularnej. Mieszanie
odbywa się ruchem orbitalnym w trybie ciągłym. Kąt

nachylenia wynosi 20°. Dołączona mata z gumowymi wypustkami zapewnia
stabilne trzymanie płytek, probówek, czy butelek do hodowli.

Nr-art. Nazwa Ruch Kąt
nachylenia

Zakres pręd.
obr.

Maks.
obciążenie

Wymiary
platformy Cena Cena specjalna

D-8040 Wytrząsarka 3D z gumową matą
- Sunlab SU1040

orbitalny
3D 20° 0-20 obr./min 0,8 kg 19 x 26 cm 1694,00 zł 1439,90 zł
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Minimieszadło magnetyczne, płyta
grzejna z powłoką ceramiczną

- Sunlab SU1150

Mieszadło magnetyczne z grzaniem firmy Sunlab. Płyta grzejna
wykonana ze stali szlachetnej jest pokryta powłoką ceramiczną.
Posiada dwa wyświetlacze LED. Maksymalna objętość mieszanej

cieczy wynosi 3 l przy temperaturze maksymalnej 280°C.

Wagi precyzyjne serii PS.R1 - Radwag

Wagi precyzyjne z kalibracją zewnętrzną, wyposażone
w ulepszony wyświetlacz LCD, wskazujący nie tylko wartość
pomiaru, ale także dodatkowe komunikaty i informacje (nazwa
towaru, wartość tary itp.). Dostępne w dwóch wersjach
rozmiaru szalek: 128 x 128 mm (z osłoną przeciwwietrzną)
oraz 195 x 195 mm (bez osłony przeciwwietrznej).

Nr-art. Nazwa Zakres
pręd. obr.

Maks.
temp. Cena Cena

specjalna

D-8150
Minimieszadło magnetyczne, płyta grzejna z

powłoką ceramiczną
- Sunlab SU1150

0-1500
obr./min 280°C 1089,00 zł 925,65 zł

Nr-art. Nazwa Zakres ważenia do Kąt nachylenia Cena Cena specjalna
P-1018 Waga precyzyjna PS 200/2000.R1 200/2000 g 1/10 mg 2145,45 zł 2016,72 zł

Nr-art. Nazwa Maks. obj. cieczy Zakres pręd. obr. Cena Cena specjalna
B-8250 Mieszadło mechaniczne typ ES 15 l 50-1300 obr./min 1986,60 zł 1887,27 zł

B-8251 Mieszadło mechaniczne typ LS 25 l 50-2000 obr./min 2653,10 zł 2520,45 zł

B-8252 Mieszadło mechaniczne typ LH 40 l 50-2000 obr./min 3513,10 zł 3337,45 zł

B-8253 Mieszadło mechaniczne typ PW 70 l 20-1200 obr./min 3895,80 zł 3701,01 zł

Nr-art. Nazwa Maks. obj. cieczy Zakres pręd. obr. Cena Cena specjalna
B-8260 Mieszadło mechaniczne typ DLS 25 l 50-2000 obr./min 3440,00 zł 3268,00 zł

B-8261 Mieszadło mechaniczne typ DLH 40 l 50-2000 obr./min 3938,80 zł 3741,86 zł

Cyfrowe mieszadła mechaniczne

Cyfrowe mieszadła mechaniczne z obudową z technopolimeru,
o zwiększonej odporności na kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Z wygodną funkcją timera
(do 999:59 min). Jasny wyświetlacz pokazujący aktualną prędkość i prędkość ustawioną,
moment obrotowy i czas. Mieszadła dostosowane są do różnych lepkości i objętości cieczy.
Dzięki SpeedServoTM prędkość mieszania jest stała - również, gdy zmienia się lepkość
medium.

Mieszadła mechaniczne analogowe

Mieszadła mechaniczne z obudową z technopolimeru,
który charakteryzuje zwiększona odporność na kwasy, zasady
i rozpuszczalniki. Mieszadła dostosowane są do różnych lepkości i objętości cieczy.
Posiadają wygodne uchwyty samozaciskowe upraszczające montaż końcówek
mieszających o średnicy do 10 mm. Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa
(IP 40), a także posiadają ochronę przed przeciążeniem i przegrzaniem.
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Palnik Bunsena z regulacją powietrza,
zaworem igłowym i płomieniem
oszczędnościowym

Palnik Bunsena zgodny z DIN 30665. Dostępne są dwa modele zasilane na gaz ziemny
lub 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. Podstawkę gumową
do palnika należy zamawiać osobno: Nr-art. 1-1189.

Mobilny palnik Bunsena BL 1700

Mobilny palnik Bunsena na naboje ciśnieniowe z gazem propan/butan, z gwintem
śrubowym Euro. Regulacja możliwa zarówno w zakresie dopływu spalanego gazu,
jak i dopływu powietrza. Czas palenia przy stosowaniu naboju o wadze 230 g (410
ml) wynosi ok. 3-5 godzin. Maks. temp. do 1700°C.

Pisak do zliczania kolonii eCount™

Poręczny i praktyczny licznik kolonii do zliczania i znakowania kolonii
bakteryjnych. Zliczenie kolonii jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym
bądź optycznym.

Licznik kolonii posiada funkcję odliczania wstecz i w przód oraz przycisk
blokujący funkcję zliczania (przydatny przy opisywaniu szalek).

Nr-art. Nazwa Pojemność Cena Cena specjalna
B-1420 Mobilny palnik Bunsena w komplecie z nabojem - 200,64 zł 160,51 zł

B-1421 Zapasowy nabój z gwintem śrubowym na propan/butan 230 g (410 ml) 25,08 zł 22,57 zł

Nr-art. Nazwa Na Cena Cena specjalna

1-1174 Palnik Bunsena z regulacją powietrza, zaworem igłowym
i płomieniem oszczędnościowym gaz ziemny 212,47 zł 169,98 zł

1-1175 Palnik Bunsena z regulacją powietrza, zaworem igłowym
i płomieniem oszczędnościowym propan 199,30 zł 159,44 zł

Wytrząsarka Vortex Classic

Vortex Classic to estetyczna i funkcjonalna wytrząsarka
laboratoryjna. Uruchomienie urządzenia odbywa się przez naciśnięcie

probówką nasadki wytrząsającej. Vortex Classic posiada również opcję pracy
ciągłej. Urządzenie jest wyposażone w regulator prędkości oraz antypoślizgowe

nóżki. W zestawie znajduje się nasadka podstawowa.

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-3439 Wytrząsarka Vortex Classic 731,00 zł 694,45 zł

Nr-art. Nazwa Cena Cena specjalna
B-0998 Pisak do zliczania kolonii 1190,00 zł 975,80 zł
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Szalki Petriego z PS - śr. 55 mm

Szalki Petriego wykonane z wysokiej jakości polistyrenu. W wersji zarówno
z żebrami wentylacyjnymi, jak i bez żeber. Pakowane w szczelnie zamknięte
rękawy foliowe po 15 szt. Produkt polski. Szalki sterylne sterylizowane
w Niemczech.
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Nr-art. Nazwa Śr. x wys. Sterylność Żebra wentylacyjne Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-1055 Szalki Petriego 55 x 14,2 mm aseptyczne brak 1005 szt. (67 x 15 szt.) 236,72 zł 201,21 zł

P-1056 Szalki Petriego 55 x 14,2 mm aseptyczne 3 żebra 1005 szt. (67 x 15 szt.) 236,72 zł 201,21 zł

P-1057 Szalki Petriego 55 x 14,2 mm sterylne (R) brak 1005 szt. (67 x 15 szt.) 288,42 zł 245,16 zł

P-1058 Szalki Petriego 55 x 14,2 mm sterylne (R) 3 żebra 1005 szt. (67 x 15 szt.) 288,42 zł 245,16 zł

Szalki Petriego z PS - śr. 90 mm

Szalki Petriego z PS o średnicy 90 mm. Przeznaczone do jednorazowego
użytku. Dostępne w wersji sterylnej i aseptycznej oraz z możliwością
wentylacji lub bez. Szalki Petriego są powszechnie wykorzystywane
w praktyce laboratoryjnej.

Nr-art. Nazwa Śr. x wys. Sterylność Żebra wentylacyjne Szt./Op. Cena Cena specjalna
P-1060 Szalki Petriego 90 x 14,2 mm aseptyczne brak 600 szt. (24 x 25) 238,26 zł 202,52 zł

P-1061 Szalki Petriego 90 x 14,2 mm aseptyczne 3 żebra 600 szt. (24 x 25) 238,26 zł 202,52 zł

P-1062 Szalki Petriego 90 x 14,2 mm sterylne brak 600 szt. (24 x 25) 300,96 zł 255,82 zł

P-1063 Szalki Petriego 90 x 14,2 mm sterylne 3 żebra 600 szt. (24 x 25) 300,96 zł 255,82 zł


