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Vyzkoušejte bez rizika 
Try & Buy

Kompletní sortiment GC a LC kolon, 
spotřebního materiálu pro úpravu vzorků 
a  vybrané produkty Crosslab a OneNote. 

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

TRY &BUY
                                    PROMO KÓD: 1754

25% sleva

InfinityLab Poroshell 120 UI spotřební materiál pro GC

Anorganické standardy 
Ultra Scientific 

Použití produktů v kvalitě Ultra Inert při 
GC & GC/MS analýzách minimalizuje 
reaktivitu materiálu při průchodu 
vzorku plynovým chromatografem, 
zlepšuje analytické výsledky, detekční 
limity a minimalizuje nutnost časté 
rekalibrace systému při analýzách 
reaktivních sloučenin zejména u stopo-
vých analýz.

25% sleva

UI & MS GC kolony 

Spotřební materiál 
pro spektrofotometrii

                                    PROMO KÓD: GC721

25% sleva

HPLC a UHPLC kolony s povrchově 
porézními částicemi a pevným jádrem 
Více než 12 unikátních fází a velikosti 
částic 4 µm, 2.7 µm a 1.9 µm umožňuje 
široký výběr selektivity od tradiční 
HPLC až k UHPLC.

25% sleva
                                    PROMO KÓD: UI22                                     PROMO KÓD: P12022

                                    PROMO KÓD: USSTD

25% sleva
                                    PROMO KÓD: AT22

Spotřební materiál pro AAS, UV, VIS,
NIR, MS, včetně lamp pro HPLC
detektory. 

Seznam produktů naleznete ZDE (klik)
https://eshop.labicom.cz v záložce: Akce
promo kódy

25% sleva
                                    PROMO KÓD: UIGC

GC kolony řady Ultra inert jsou vysoce 
inertní a mají unikátní selektivitu.
Mezi ně patří: DB-1ms UI, DB-5ms UI, 
DB-35ms UI, DB-624 UI, DB-WAX UI, 
HP-1ms UI, HP-5ms UI. 
Kromě řady kolon Ultra Inert se akce 
vztahuje rovněž na GC/MS kolony s nízkým 
bleedingem. 

Seznam kolon v kvalitě UI (klik)
Seznam GC/MS kolon  (klik) Seznam produktů naleznete ZDE (klik)

Hledáte standard pro Vaši prvkovou 
analýzu?

Podívejte se na stránky:
www.agilent.com/chem/standards

https://www.agilent.com/en/product/gc-columns/ultra-inert-gc-columns
https://www.agilent.com/en/product/gc-columns
https://www.agilent.com/cs/library/brochures/5990-8532EN_IFP_brochure_2016_LowRes.pdf
https://www.agilent.com/en/product/chemical-standards/elemental-analysis
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=157
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=157
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=130
https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=130
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/vyzkousejte-bez-rizika
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                                   PROMO KÓD: AUS

10% sleva

Vialky a víčka 
od Macherey-Nagel

m: +420 776 082 462

Odparky řady EVProdukty LCTech

Přední světový výrobce produktů pro 
stanovení mykotoxinů nejen v potravino-
vých matricích. 

Kompletní nabídka zahrnuje 
   • imunoafinitní kolonky klasické 

a v provedení SMART
• derivatizační zařízení
• automatizované systémy pro analýzu 

    mykotoxinů

Podívejte se také na nabídku skleněných 
kolonek pro analýzu MOSH/MOAH či 
zařízení pro analýzu PAH a PFAS.

Speciální ceny na vybrané vialky a víčka od
Macherey-Nagel.

Hledate náhradní díly  
do vašeho HPLC či MS?

Nabízíme kvalitní příslušenství 
firmy Sciencix. Pro cenovou 

nabídku nás neváhejte oslovit.

Chemikálie ARMAR

ARMAR Isotopes, nyní součást firmy HPC, 
je výrobcem a distributorem deuterova-
ných rozpouštědel, činidel pro NMR 
spektroskopii a NMR kyvet.

V nabídce jsou látky s isotopickou čistotou 
98–99.98 %D v různých baleních.

Speciální ceny!
JEN  DO 30. 6. 2022

Odparky LabTech řady EV vynikají:
• inovativním designem
• barevným displejem pro sledování 
   a ovládání rychlosti otáčení a teploty
• motorizovaným vertikálním zdvihem
• širokou škálou odpařovacích baněk
• možností online přidávání vzorku
• možností doplnění procesu o vakuové 
   a chladící příslušenství

-

Společnost behr Labor-Technik GmbH 
nabízí komplexní řešení v podobě:

• destilačních aparatur pro stanovení 
dusíku dle Kjehdala

• extrakčních aparatur dle Soxhleta, 
Randalla a Twisselmana

•    systémů pro stanovení chemické spotře
      by kyslíku a dalších

Brožurka Kjehdal 
Brožurka pro CHSK

https://eshop.labicom.cz/kategorie/akce-promo-kody?filtr[promo-kody]=180
https://www.labicom.cz/prodejni-akce/vialky-a-vicka-od-macherey-nagel
https://www.labicom.cz/produkty/priprava-vzorku/537-2/vakuove-odparky
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2021/11/Behr-Kjehdal_compressed.pdf
https://www.labicom.cz/cogwpspogd/uploads/2022/03/P_COD_determination_compressed.pdf

