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InfinityLab fitinky pro HPLC
a UHPLC, včetně příslušných kapilár

InfinityLab Poroshell 120
kolony s pevným jádrem

Quick Connect a Quick Turn fitinky
s inovativním pružinovým systémem
poskytují spolehlivé spojení s nulovým
mrtvým objemem, čímž napomáhají
předcházet nežádoucím tvarům píků,
ztrátě rozlišení a všem problémům
souvisejících s podtékáním spojů v HPLC.

HPLC a UHPLC kolony s povrchově
porézními částicemi a pevným jádrem
Poroshell přináší zvýšení efektivity
a spolehlivosti pro LC separační techniky.
Více než 12 unikátních fází a velikostí
částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm umožňují
široký výběr selektivity od tradiční HPLC
až k UHPLC.

GC kolony
Agilent
Nabídka se vztahuje na všechny GC
kolony z portfolia Agilent mimo kolony
na zakázku. Jedno z největších portfolií
GC kolon na trhu – např. řada Ultra Inert,
WAX kolony, PLOT kolony, náplňové
kolony a v neposlední řadě také nevyčerpatelné množství různých fází polysiloxanových GC kolon, pokrývající
kompletní spektrum GC a GC/MS aplikací.

PROMO KÓD: P120

PROMO KÓD: QC721

PROMO KÓD: GC721

25% sleva

25% sleva

25% sleva

BIO HPLC kolony

Wellington
standardy pro PFAS analýzy

Tlakový extraktor
X-TRACTION

Jestli zajímá Vás analýza proteinů nebo
syntetických peptidů, tak zkuste nové
kolony AdvanceBio Peptide Plus.
Kolony jsou stabilní v širokem rozsahu pH (1-11). Jsou také vhodné pro
práci s mobilními fázemi s nízkou
iontovou sílou.

Standardy Wellington Laboratories dle
nejvíce používaných EPA metod. Např.:
EPA-533PAR, EPA-533ES, EPA-533IS,
EPA-537PDS-R1, EPA-537SS-R1, EPA-537IS,
PFAC-24PAR, PFAC30PAR, ...

Extraktor X-TRACTION je jednopozicový
extrakční systém určený pro tlakovou
extrakci pevných vzorků (potraviny,
krmiva, vzorky životního prostředí aj.),
které jsou suché a nelepivé.

PROMO KÓD: BIOLC

25% sleva

m: +420 604 931 771

PROMO KÓD: PFAS421

10% sleva

NOVINKA!

kontakt: jindriska.dolinova@hpst.cz
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Peristaltické pumpy
Shenchen

Stříkačkové filtry
CHROMAFIL® Xtra

Isolute ENV+
Biotage

Sleva na všechny modely peristaltických
pump řady LabN k dávkování kapalin od
objemu 0.166 µl/min do 6 663 l/min + akce
10 % na modely s novou hlavou Easypump
I – VI.

Vyzkoušejte prémiové stříkačkové filtry
Macherey Nagel z materiálů PTFE,
GF/PTFE, PES, PA, GF/PA a CA nyní se
slevou 20 %.

Sleva na Isolute ENV+ s hyperzesítěným
hydroxylovaným polystyren-divinylbenzenovým kopolymerem, které jsou určené
pro extrakci analytů z velkoobjemových
vzorků vody nebo polárních kyselých,
bazických a neutrálních léčiv a metabolitů z biologických tekutin.

PROMO KÓD: SH721

15% sleva

20% sleva

PROMO KÓD: MN721

produkty ve slevě (pdf )

10% sleva

PROMO KÓD: ENV

Rotační mixéry
Miulab

Manifold mediwax

Ultralehké ochranné brýle

Rotační mixéry Miulab určené pro míchání
vzorků tkání, krve a moči, pro stanovení
glukózy, proteinů, DNA či extrakci
vzorků – 10 % na vybrané modely.

Manifold mediwax – 12 nebo 24pozicový
systém pro rychlou a účinnou přípravu
vzorků – 10 %.

- CE dle EN166 a EN 170
- ultra lehký antialergenní materiál
integrované boční čočky
- nastavitelné v délce a sklonu
- hmotnost: 34 g
čočka: čirá, speciálně upravená proti
poškrábání, 100% UV ochrana (do 380 nm)

kat.č.HMIRH-18+

kat.č.9006001

kat.č.LUB82401

PROMO KÓD: RM721

10% sleva

m: +420 604 931 771

10% sleva

PROMO KÓD: MWX

PROMO KÓD: AUS

10%
sleva
110 Kč
bez DPH

