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Agilent Technologies

Spotřební materiál 
pro plynovou chromatogra�i

Samoutahovací matice, kolony, 
stříkačky, těsnění, septa, linery, 
ferule a spojky.

promo code: 9396L 
nabídka platí do: 31.5.2017 

Při nákupu spotřebního 
materiálu pro plynovou 
chromatogra�i

Agilent Technologies

DB-BAC1 a DB-BAC2 
Ultra Inert GC kolony 

+ standardy

Pro určení koncentrace
alkoholu v krvi.

promo code: 9885
nabídka platí do: 30.6.2017 

A-line vialky

2 mL krimpovací a šroubovací 
certi�kované vialky, vyrobeny
z borosilikátového skla 
hydrolytického typu 1 (koe�cient 
roztažnosti 51).

promo code:  5190L
nabídka platí do: 30.6.2017 

Agilent Technologies

promo code: 9894L 
nabídka platí do: 30.9.2017 

Ultra inert

Při nákupu
vybraného spotřebního 
materiálu ultra inert

GC kolony a linery řady ultra inert,
těsnění a �ltry k čištění plynů.

Agilent Technologies

Agilent Technologies

Při nákupu standardu 
etanolu a směsi alkoholů 
25% sleva na DB-BAC1 
a DB-BAC2 kolony%
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Research Chemicals

In
Indium

49 114,82

promo code: 3 za 2

Produkty pro přípravu 
vzorků (SPE, QuEChERS, 
filtrace)

LC kolony GC kolony

+ +

Při koupi 3 a více položek z vybraných skupin produktů získáte 
slevu 33% na každou položku. Nabídka platí pro libovolnou 
kombinaci produktů. Nabídka neplatí na produkty vyrobené 
na zakázku.

OBLIBENÁ AKCE 3 ZA CENU 2 

nabídka platí do: 30.6.2017
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Advance Material Technology

Speciální kolony s částicemi 
s pevným jádrem a vysokou
separační účinností pro separaci 
proteinů.

promo code: HALO 
nabídka platí do: 30.6.2017  

Návykové látky a jejich 
prekurzory

STANDARDY

SPE kolonky s hydroxylovaným
styren-divinylbenzenem pro
extrakci polárních analytů, které
nejsou zachycovány na sorbentech 
C18 nebo C8.

   

TIPOVACÍ SOUTĚŽ 
prodloužena!

Tipněte si a vyhrajte luxusní 
pobyt pro dva

Registrujte se naším E-SHOPU, 
objednejte a tipnete si!

Více informací na eshop.labicom.cz 

Optimize Technologies

Mikro a nano �ltry 
OPTI-SOLV

promo code: OPTI-SOLV
nabídka platí do: 30.6.2017 
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Biotage

ISOLUTE ENV+

nabídka platí do: 30.6.2017 

Sciencix

Spotřební materiál 
SHIMADZU

Spotřební materiál pro kapalinové 
chromatografy SHIMADZU 
(písty, ventily, membrány, těsnění, 
lampy) od výrobce Sciencix.

Rozšířili jsme naši portfolio 
analytických standardů. 
Nově dodáváme analytické 
standardy návykových látek 
a jejich prekurzorů. 
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Research Chemicals

promo code: ENVpL promo code: Shimadzu
nabídka platí do: 30.6.2017 

Lu
Lutecium

71 174,97

Sn
Stannum

50 118,69

široká nabídka!

Pro ochranu kolon či jednotlivých 
částí systému vůči mechanickým 
nečistotám.

%

 s
le

va 20

%

 s
le

va 15 %

 s
le

va 15 %

 s
le

va 50

HALO kolony 1000Å C4 
Protein 2,7µm

Soutěž otevřena do: 31.5.2017 


