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Agilent Technologies

Oleje do rotačních pump,
kryt na pumpu

Oleje do rotačních pump.
Protihlukový kryt na pumpu.

promo code: OIL 
nabídka platí do: 31.8.2017 

VÝPRODEJ

Olejový �ltr
G6600-80043 

promo code: 9910  
nabídka platí do: 31.7.2017 

Agilent Technologies

promo code: 9903 
nabídka platí do: 31.8.2017

HPLC kolony AdvanceBio 

Agilent Technologies
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HPLC kolony AdvanceBio pro 
biofarmaceutické analýzy.

Lahve na rozpouštědla, čiré 
a tmavé sklo, o objemu 125 mL, 
500 mL, 1000 mL, A-line
uzávěry lahví.

Agilent Technologies

Vialky a víčka 

Čiré, tmavé, šroubovací, krimpovací,
se stupnicí a popiskou, atd.

promo code: 9888 
nabídka platí do: 31.7.2017 

*Akce nezahrnuje 
  vialky LP

promo code: 9942  
nabídka platí do: 31.7.2017

Anorganické standardy

Agilent Technologies
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va 20 %
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Jednoprvkové a víceprvkové 
anorganické standardy, ladící 
roztoky pro ICP-MS.

SLEVY AŽ

Olejový �ltr pro pumpu RV 5 
pro použití s chemiluminiscenčním
detektorem speci�ckým pro dusík,
a s chemiluminiscenčním detektorem
speci�ckým pro síru

%

 s
le

va 50
nabídka platí do vyprodání zásob 
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Research Chemicals

In
Indium

49 114,82

%

 s
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Tvarované laboratorní láhve, 
uzávěry, �ttingy a těsnění



   

New Era Pump Systems

Stříkačková pumpa NE-1000
včetně kabelů, upgrade softwaru, 
propojovacího materiálu a stříkaček

promo code:  NE-1000
nabídka platí do: 30.9.2017  

EXPRESNÍ DORUČENÍ*
nejžadánějších rozpouštědel

HONEYWELL

Vortex s nastavitelnými otáčkami 
(200 – 3.200 ot./min) a s oboustranně 
použitelnou třepací hlavou pro 
vortexování zkumavek 
a stripů

Macherey-Nagel

Příslušenství k vialkám

Krimpovací a odkrimpovací kleště
(N11, N20).

na střikačkovou pumpu 
NE-1000 včetně 
příslušenství

24,31Mg
 magnesium

12 24,31

Mg

Sciencix

Filtry do zásobních lahví 
s mobilní fází pro HPLC

promo code: Sciencix 
nabídka platí do: 30.9.2017 

AKČNÍ NABÍDKY

www.labicom.cz

Benchmark Scienti�c

BenchMixer V2

nabídka platí do:  30.9.2017

Macherey-Nagel

Vialky pro GC, Headspace
a SPME

Skleněné krimpovací (N11, N20) 
a šroubovací (N8, N18) vialky,
inserty s/bez nožiček, víčka.

Acetonitril a Methanol 
CHROMASOLV, pro HPLC , 

Acetonitril a Methanol LC-MS 
CHROMASOLV a další.
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Research Chemicals

promo code:  BenchMixer V2

promo code: MNvial
nabídka platí do: 31.8.2017 

Lu
Lutecium

71 174,97

Nerezové �ltry do zásobních lahví 
s mobilní fází pro hadičky o průměru 
1/16“, 1/8“, 2 mm, 3 mm, 3/16“ nebo 
4 mm
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Stříkačková pumpa 
NE-1000 včetně příslušenství

promo code: MNkl
nabídka platí do: 31.8.2017  
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*platí pro objednávky do 12 hodiny. 
více informací  na www.labicom.cz
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