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Vyzkoušejte bez rizika 
Try & Buy

Kompletní sortiment GC a LC kolon, 
spotřebního materiál pro úpravu vzorku 
a  vybrané produkty Crosslab a OneNote. 

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

TRY &BUY
                                    PROMO KÓD: 1754

25% sleva 25% sleva

Preparativní kolony LC
InfinityLab 

InfinityLab Poroshell 120 
kolony s pevným jádrem 

ICP-MS Easy-fit peri pump tubing 

HPLC a UHPLC kolony s povrchově 
porézními částicemi a pevným jádrem 
Poroshell přináší zvýšení efektivity a 
spolehlivosti pro LC separační techni-
ky. 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.

25% sleva

InfinityLab fitinky pro HPLC 
a  UHPLC, včetně příslušných kapilár 

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.

Spotřební materiál 
pro PFAS analýzy 

Rozmanitá skupina produktů od 
úpravy vzorku, přes HPLC kolony a 
rozpouštědla až po vialky a HPLC 
materiál neobsahující PFC kontaminan-
ty.

                                    PROMO KÓD: GC721

25% sleva

Agilent poskytuje řadu hadiček 
Easy-fit pro ICP-MS pro peristaltické 
pumpy. Hadičky jsou vyrobené z 
materiálů, jako je PVC, SolvaFlex a 
Ismapren. Jsou odolné vůči vodě, 
organickým rozpouštědlům nebo 
kyselině fluorovodíkové.

Tyto kolony, které jsou k dispozici v 
různém provedení, jako jsou Pursuit XR 
s vysokou kapacitou plnění, ZORBAX s 
různou selektivitou nebo Poroshell 120 
s vysokou rychlostí a účinností. Prepa-
rativní LC kolony Agilent InfinityLab 
jsou k dispozici s vnitřním průměrem 
21,2 a 30 mm.

25% sleva
                                    PROMO KÓD: P120                                    PROMO KÓD: QC122                                     PROMO KÓD: PREP22

                                    PROMO KÓD: PTU22

https://www.labicom.cz/prodejni-akce/infinitylab-fitinky-pro-hplc-a-uhplc-vcetne-prislusnych-kapilar
https://www.labicom.cz/produkty/spotrebni-material/kapalinova-chromatogr-prislusenstvi/hplcuhplc-kolony-predkolony-filtry/agilent-technologies
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/vyzkousejte-bez-rizika
https://lcms.cz/labrulez-bucket-strapi-h3hsga3/brochure_PFAS_consumables_5994_2357_EN_agilent_HR_3704fe2f69/brochure-PFAS-consumables-5994-2357EN-agilent-HR.pdf
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=157
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=158
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=177
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=178
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=178
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                                   PROMO KÓD: AUS

10% sleva

Vzorkování tekutých 
materiálů

m: +420 776 082 462

HALO® PFAS a HALO® PAH

HALO® PFAS kolonky jsou navrženy pro 
separaci PFAS s dlouhým i krátkým 
řetězcem, s lineárními i rozvětvenými 
izomery. Díky použití delay kolonek je 
zabráněno interferencím na pozadí vzorků 
dle EPA 537.1, 533 a 8327.

HALO®PAH obsahuje třífunkční vázanou 
fázi C18 k zajištění rychlé a účinné separace 
všech 16 standardních PAH sloučenin 
s hodnotou rozlišení nejméně 1.5 za méně 
než 5 minut pro EPA 8310 a EPA 610. Velmi 
dobře kompatibilní s UV, fluorescenční 
nebo MS detekcí.

Perfluorované standardyManifoldy Macherey Nagel
pro SPE

Univerzální vakuové zařízení pro současné 
zpracování 12 nebo 24 vzorků. Pro zamezení 
cross kontaminace při analýzách citlivých 
látek doporučujeme použití mosazných 
ventilků (kat.č. MAC730189.12) a ocelových 
spojek s jehlami (kat.č. MAC730106)

Pro analýzy PFAS nabízí Macherey Nagel 
vhodné SPE kolonky CHROMABOND PFAS 
kat.č. MAC730283

Teleskopické tyče, čerpací vzorkovače, 
naběračky, ponorné vzorkovače, vzorkova-
če pro odběr různých druhů kapalin pro 
kontrolu kvality z nádob, nádrží i řek.

Hledate náhradní díly  
do vašeho HPLC či MS?

Nabízíme kvalitní příslušenství 
firmy Sciencix. Pro cenovou 

nabídku nás neváhejte oslovit.

Coulometrická činidla pro stanovení 
obsahu vody v analytu měřením množství 
elektřiny spotřebované nebo vyrobené 
během elektrolýzy.

Volumetrická činidla pro stanovení 
obsahu vody v analytu, které zahrnuji 
měření objemu titračního činidla potřeb-
ného k provedení změny analytu.

Standardy vody a CRM, pufry, sorbenty 
a další.

Webináře Sampling Systems 

Nové PFAS standardy od Wellington:
- MPFAC-HIF-ES 
- MPFAC-HIF-IS 
- PFAC-MXH 
- PFAC-MXI 
- PFAC-MXJ 
dle EPA 1633 - draft

Dokument pdf ke stažení.

Více o produktech ZDE

https://www.labicom.cz/udalost/serie-webinaru-od-sampling-systems
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2022/01/PFAS-Mixtures_1633_08oct2021_WR.pdf
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/hplc-kolony-halo-enviroclass
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/hplc-kolony-halo-enviroclass
https://sciencix.com/
https://www.labicom.cz/produkty/chemikalie-a-standardy/chemikalie/hydranal

