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promo code: 20CapSpeL
nabídka platí do: 28.2.2017

Agilent Technologies

SPE a Captiva �ltry 
od Agilent Technologies.

Speciální narozeninová akce!

%

 s
le

va 30
   

Vážení zákazníci,
slavíme 20 let úspěšného fungování naší �rmy na českém trhu! 

V rámci akce „Slavte s námi 20“ jsme pro Vás v roce 2017 připravili spoustu novinek,
atraktivních slev a překvapení. Každý měsíc se můžete těšit na významné slevy 

produktů Agilent Technologies, Honeywell a dalších.

Navíc jsme pro Vás otevřeli zbrusu nový LABICOM e-shop. Nyní jsou 
Vaše objednávky ještě snazší a rychlejší, a navíc jsme Vám k dispozici kdykoliv.

Registrujte se na adrese https://eshop.labicom.cz. 
Čekají na Vás dárky k objednávkám a tipovací soutěž o víkendový 

pobyt pro dva. Více se dozvíte na našich stránkách www.labicom.cz.

kolektiv pracovniků LABICOM s.r.o.

SPE a Captiva filtry

AKCE na vybraný 
spotřební materiál

  

Kolony InfinityLab 
Poroshell 120  

Agilent Technologies

Při objednání 1 kolony 
In�nityLab Poroshell 120

dostanete druhou kolonu 
z téže řady s 50% slevou

promo code: 9808L
nabídka platí do: 28.2.2017
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Spotřební materiál 
pro kapilární elektroforézu 

Agilent Technologies

Spotřební materiál 
pro kapilární elektroforézu 

Agilent Technologies

promo code: 9789L
nabídka platí do: 28.2.2017

AKCE na vybraný 
spotřební materiál %

 s
le

va 20

Symbol akce „Slavte s námi 20“  
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   promo code: 9603
nabídka platí do: 15.11. 2016 

Milwaukee UP Olomouc

UNITRAP
Separátor magnetických částic 

s unikátně orientovaným magnetem

NOVINKA

 promo code:  Mil_elL
nabídka platí do: 31.3.2017

pH, ORP, vodivost 
a rozpuštěný kyslík

Elektrody a sondy

 

nabídka platí do: 31.3.2017 

DLAB

Pipety MicroPette Plus

Autoklávovatelné jednokanálové 
mechanické pipety s nastavitelným 

objemem od 0,1 µL do 5 mL
a s kalibračním listem dle ISO8655

  

 

 

 

 
  

AKCE
na elektrody a sondy 

%

 s
le

va 25%

 s
le

va 15

 

promo code:    

LCtech J.G.Finneran

Nástřiková septa pro GC

Teplotní rozsah 250 – 400 °C
pro všeobecné použití, 

„low bleed“ septa 
od 100 až po 450 nástřiků,

rozměry: 9; 9,5; 11 a 17 mm

  Finneran-GCL 
nabídka platí do: 30.4.2017

promo code:  SMARTL
nabídka platí do: 30.4.2017

Imunoa�nitní kolonky SMART 
pro stanovení mykotoxinů 

na malé objemy vzorků 
s malým elučním objemem

SMART kolonky

promo code: MN-FlashL
nabídka platí do: 30.4.2017  

%

 s
le

va 20
 

Macherey-Nagel

Produkty pro flash 
chromatografii

Kompatibilní se systémy Teledyne 
Isco a Biotage Isolera

Skleněné kolonky
Sorbenty

  

 

 

 

%

 s
le

va 20AKCE na nástřiková 
septa pro GC

AKCE 
na kolonky SMART

%

 s
le

va 25%

 s
le

va 20 AKCE na produkty 
pro �ash chromatogra�i

za 1.930,- Kč bez DPH

.labicom.cz
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