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SPECIÁLNÍ PIPETOVACÍ ŠPIČKY
Špičky 200 µl a 1000 µl – široké ústí

ZAVÁDĚCÍ CENY!

Špičky 200 µl (50 mm) a 1000 µl (67 mm) standardní; 200 µl (91,2 mm) a 1000 µl (88 mm) dlouhé,
sterilní/nesterilní, v sáčku či v krabičkách. Široké ústí špiček. Vhodné pro pipetování nestálých
buněčných suspenzí a makromolekul jako DNA. Ideální pro vysoce viskózní kapaliny.
Katalogové číslo
077157
077158
077159
038162
038163
038164
077160
077161
077162
077163
077164

Popis
Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní
Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, nesterilní
Špičky 200 µl – široké ústí (50 mm), standard, krabička, 10 x 96 ks, sterilní
Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní
Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, nesterilní
Špičky 200 µl – široké ústí (91,2 mm), dlouhé, krabička, 8 x 96 ks, sterilní
Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, sáček, 1000 ks, nesterilní
Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, nesterilní
Špičky 1000 µl – široké ústí (67 mm), standard, krabička, 10 x 100 ks, sterilní
Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, sáček, 1000 ks, nesterilní
Špičky 1000 µl – široké ústí (88 mm), dlouhé, krabička, 10x 100 ks, nesterilní

Cena
1 249,00 Kč
1 715,00 Kč
1 820,00 Kč
1 494,00 Kč
2 199,00 Kč
2 458,00 Kč
1 405,00 Kč
1 820,00 Kč
1 998,00 Kč
1 549,00 Kč
1 925,00 Kč

Špičky s filtrem Solvent Safe

Špičky 20 µl, 200 µl a 1000 µl, sterilní/nesterilní, v krabičkách či sáčcích. Filtr na bázi aktivního uhlí. Pipety
jsou chráněny od par organických rozpouštědel: chloroformu, fenolu, acetonu, benzenu, toluenu, THF aj.
Nahradí skleněné i Pasteurovy pipety.

Katalogové číslo
038152
038153
038154
038155
038156
038157

Popis
Špičky s filtrem Solvent Safe 20 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks
Špičky s filtrem Solvent Safe 200 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks
Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 µl, sterilní, krabička, 4 x 96 ks
Špičky s filtrem Solvent Safe 20 µl, nesterilní, sáček, 500 ks
Špičky s filtrem Solvent Safe 200 µl, nesterilní, sáček, 500 ks
Špičky s filtrem Solvent Safe 1000 µl, nesterilní, sáček, 500 ks

Cena
2 900,00 Kč
3 008,00 Kč
3 676,00 Kč
2 918,00 Kč
2 918,00 Kč
3 600,00 Kč

Gel loading tips – s filtrem i bez
Špičky s novým designem pro nanášení vzorků na gel a všude tam, kde je málo místa pro manipulaci se vzorkem.
Materiál špiček je v kvalitě - "low retention" pro omezení ztrát vzorků. Průměr konce 0.7 mm. Verze s filtrem
obsahuje nově vyvinuté filtry s velikostí pórů pouhých 4 až 6 mikronů! Špičky jsou k dispozici balené v sáčcích
nebo v krabičkách, sterilní i nesterilní. Cetrifikovány „Free of Dnase, Rnase a PCR inhibitors“. Díky modernímu
designu lze použít pro celou škálu digitálních pipet.
Katalogové číslo
1-130-50-0
1-130-96-0
1-131-96-0
2-132-96-0
2-133-96-0

Popis
„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, nesterilní, 1000 ks, sáček, čiré
„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré
„Gelloader Tips“ – špičky pro nanášení gelů, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré
„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, nesterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré
„Gelloader Filter Tips“ – špičky s filtrem pro nanášení gelů, sterilní, 10 x 96 ks, krabičky, čiré

Cena
2 349,00 Kč
2 853,00 Kč
3 357,00 Kč
4 029,00 Kč
4 365,00 Kč

Špičky pro vyjmutí vzorků z elektroforetických gelů
Rozměry konce špičky 4 x 1 mm a 6,5 x 1 mm.
Díky modernímu designu lze použít pro celou škálu pipet - 1000 µl. Certifikovány „Dnase a Rnase Free“.
Autoklávovatelné. Balení 250 ks/sáček.
Cena 4 209 Kč.

Více na: http://www.biologicals.cz/e-shop/
Objednávejte e-mailem, faxem nebo telefonicky:
e-mail: orders@biologicals.cz, klara.pankova@biologicals.cz
Tel: +420-274 776 731, Fax: +420-274 773 997

Ceny jsou uvedeny bez DPH
http://www.biologicals.cz

