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AKČNÍ NABÍDKY
LEDEN-ÚNOR-BŘEZEN

Od standardních mikrotitračních 
destiček po vlastní konfigurace od Agilent 
Technologies
- Skladovací / testovací mikrodestičky
- Zásobníky reagencií
- Filtrační mikrodestičky
- Široká nabídka objemů, počtu jamek, 
výšky a geometrie destiček, filtrů 
a materiálu

 

20% sleva
                                  PROMO KÓD: MDAT

NOVINKA!

m: +420 604 931 771

Vyzkoušejte bez rizika 
Try & Buy

GC/LC kolony, spotřební materiál pro 
přípravu vzorků, vybrané produktyCrosslab 
a OneNote.

Lhuta 50 dnů na vyzkoušení bez platby 
předem. V případě nespokojenosti vrácení 
produktu zpět.

TRY &BUY
                                    PROMO KÓD: 1754

30% sleva
                                    PROMO KÓD: ABPP

30% sleva
                                    PROMO KÓD: CSC18

20% sleva
                                    PROMO KÓD: STDAT

Kolony AdvanceBio 
Peptide Plus

Kolony Poroshell 120 CS-C18

Standardy 

LC kolony optimalizované pro separa-
ci peptidů s krátkým řetězcem (3-70 
aminokyselin), nečistot a posttran-
slačních modifikací. Kolony jsou 
stabilní v širokem rozsahu pH (1-11). 
Jsou také vhodné pro práci s mobilními 
fázemi s nízkou iontovou sílou.

NOVINKA!

Kolony s částicemi, které mají velmi 
nízce nabitý povrch, čeho lze využít 
zejména pro analýzy bazických slouče-
nin v mobilních fázích s nízkou 
iontovou silou.

Široká nabídka analytických standar-
dů. Bývale portofolio Ultra Scientific.

25% sleva

HPLC kolony

Vyberte si z široké nabídky HPLC kolon 
od Agilent. Nyní s 25% slevou.  Infinity-
Lab Poroshell 120, Zorbax, Pursuit, XRs 
and XRs Ultra, Polaris a další...

                                    PROMO KÓD: HPLC25AT



Spotřební materiál
a laboratorní vybavení

AKČNÍ 
NABÍDKY

2 02 1
leden-březen

      

Macherey Nagel
PFAS – vialky a víčka

Naše webináře

AKČNÍ NABÍDKY
LEDEN-ÚNOR-BŘEZEN

Plastové vialky pro použití v iontové 
chromatografii, pro analýzu težkých kovů, 
pro polární vzorky (např. s obsahem 
proteinů) nebo vzorky citlivé na pH, ale i 
pro aplikace AAS či CE.

                                   PROMO KÓD: AUS

10% sleva

LabTech
vodní chladiče řady H150

10% sleva
                                   PROMO KÓD: H150

m: +420 604 931 771

LCTech
Imunoafinitní kolonky 

10% sleva na Imunoafinitní kolonky (IAC) 
pro analýzu mykotoxinů LCTech. Vyzna-
čují se vysokou kapacitou a garantovanou 
vysokou výtěžností. 

HPLC kolony 
ENVIROCLASS

                                    PROMO KÓD: PFAS                                     PROMO KÓD: IAC21

Produkty Isolute SLE+ 
a SPE layered

20% sleva
                                    PROMO KÓD: SLE 

ISOLUTE SLE + -  Kolonky a plata pro extrak-
ci analytů z biologických matric s vysokou 
výtěžností analytů.  
SPE layered - Inovativní technika pro 
současnou extrakci analytů o různé 
polaritě jako jsou např. organochlorové 
pesticidy, triazin či organofosfátové pestici-
dy.

kat.č. H150-1500 (115V)

Sleva 10% na vodní chladiče řady H150.
Nabízíme kvalitní oběhové chladiče firmy 
LabTech pro různé laboratorní i průmyslo-
vé aplikace. Firma LabTech využívá při 
konstrukci přístrojů nejmodernější 
poznatky a technologie.

30% sleva
                                   PROMO KÓD: ENVIRO60

Jen do 28.2.2021!

HALO ® PFAS kolonky jsou navrženy pro 
separaci PFAS s dlouhým i krátkým 
řetězcempro lineární i rozvětvené 
izomery. 
HALO®PAH obsahuje třífunkční vázanou 
fázi C18 k zajištění rychlé a účinné separa-
ce všech 16 standardních PAH sloučenin.

Jde o více než kolonu...

slevy až 32 % 

Jen do 28.2.2021!

Podívejte se do e-shopu! eshop.labicom.cz

10% sleva eshop.labicom.cz
Horní lišta/webináře

Přehled HPST webinářů ze záznamu/
aktuálních na jednom místě! 

Mykotoxiny - příprava vzorků pro analýzu 
PFAS – to nejlepší ze spotřebního materiálu
a další ...
 

Dostupné webináře 
v sekci PŘÍPRAVA VZORKŮ 


