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Provtagning och diagnostik

SARS-CoV-2 Antigen snabbtest
SARS-CoV-2 Antigen snabbtest är ett kromatografiskt, immunologiskt 
snabbtest för den kvalitativa detektionen av SARS-CoV-2 antigenets 
förekomst i humana nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-
prover.

Lättanvänt: Enkel provtagning av nasala, nasofaryngeala eller orofaryngeala svabb-prover.
Snabbt och bekvämt: Resultat på 15 minuter. Kräver inga instrument.
Utmärkta prestanda: Specificitet 99.07%, Sensitivitet 96.49%, Noggrannhet 98.62%.

Produkten är CE-IVD märkt för professionell användning och uppfyller det europeiska  
in vitro-diagnostikdirektivet (98/79/EC).

kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig gärna!
Peter Simon
073 373 21 09
peter.simon@nordicbiolabs.se

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card kit

1 495 SEK/fp
Fp strl: 20 Rxn

Art nr: 07AG6020B



Det är enkelt att lägga en order i vår webshop. Med 
inloggning syns dessutom eventuella avtalspriser.  
Det går också bra att kontakta vår kundservice-
avdelning via telefon eller e-post. Varmt välkommen! 
Vi hjälper dig gärna.

Kundservice öppettider
Måndag - fredag 08.00-16.30 (sommartid 16.00).

Telefon   08 630 85 10
E-post   info@nordicbiolabs.se
E-mail reklamationer complaints@nordicbiolabs.se

Nordic Biolabs AB
Adress   Box 7293, 187 14 Täby
Besöksadress  Ritarslingan 16, 187 66 Täby
Telefon vxl  08 630 85 00
E-post   info@nordicbiolabs.se
Hemsida  www.nordicbiolabs.se

Prisvärd kolorimeter för mindre lab
Spektrofotometer/kolorimeter med enkelstråle, öppet system för kliniska och medicinska 
testkits. Exempel på rutinanalyser för bl.a. blod, serum och plasma: albumin, kolesterol, 
glukos, kreatinin, totalprotein, hemoglobin, urea etc. Kan användas både med 10mm-
kyvetter eller provrör 10/12/16 mm diameter (adaptrar levereras med instrumentet).

• Fullt bärbar, kan även användas i fält!
• Laddbar, med nätanslutning och NiMH-ackumulatorer
• Filterbaserad 400 - 700 nm med valbara filter:  

400, 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 and 700nm
• Endast 3 knappar - On/Off, Reference och Test
• Tål upp till 45°C och 70% luftfuktighet
• Spill påverkar ej mätningen! Enkel att rengöra

Biochrom WPA CO7000 medicinsk absorbansläsare
Art nr: 80-3000-42

Kampanjpris 8 680 SEK
Listpris 10 212 SEK

15%
Rabatt



Kontakt
Mehdi Tajhizi 
070 023 49 92 
mehdi.tajhizi@nordicbiolabs.se

Testet från Biomaxima är 1 av 9 som påvisat acceptabelt tillförlitliga  
resultat av 31 testade i studie genomförd av norska Noklus.  
Studien finns att läsa under produkten i vår webshop, sök med  
fördel produkten med artikelnumret - 1-360-K025.

Vi har antikroppstester i lager

2019-nCoV IgG / IgM Rapid Test Cassette ger en kvalitativ detektion av IgG och  
IgM-antikroppar mot 2019-nCoV i humant helblod, serum eller plasmaprov.

- Resultat på 10 minuter
- Enkelt att uföra, ingen kringutrustning krävs

Art nr: 1-360-K025Pris: 3575 SEK

Orolig för luftburet virus? 
Behovet av att övervaka den luftburna virusbelast-
ningen i kritiska områden är viktigare än någonsin 
och kan användas som ett tidigt varningssystem 
för spridningen av pandemin. Autoklaverbar upp till 
121°C.

Med hjälp av den bärbara luftprovtagaren MD8 AirPort kan luften i alla 
områden med hög risk för kontaminering av Coronavirus eller andra virus 
mätas och analyseras. Efter provtagning kan membranfiltret helt enkelt 
lösas upp i minimala volymer vatten eller buffert. Detta hjälper prov-
beredning av RNA för snabb testning med metoder som PCR.



Smart minicentrifug och vortex i ett
Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex FVL-2400N är avsedd för hantering av  
mikrorör, typiskt mellan 0,2mL – 2mL. 

Rören kan vortexas i den vita koppen i mitten av locket och centrifugeras därefter i samma enhet.
Upp till 2800 rpm (upp till 500G).

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010202-AAA FVL-2400N Combi-Spin, Mini-Centrifug/Vortex 4 121 3 500

I sortimentet från vår leverantör Biosan finns allt från enkla 
”sunflower”-skakar för enstaka bägare och rör till  större  
skakinkubatorer med temperaturkontroll och kammare för  
odling av mikroorganismer och eukaryota celler. 

Till alla kategorier finns en mängd olika tillbehör i form av plattformar, block och PDM  
halkmattor. I sortimentet finns också vaggor för olika rörstorlek och för plattor,  
samt tillbehör såsom olika utbytbara plattformar, se vår hemsida.

Bio RS-24, Mini Rotator för rör mellan 1,5-15 ml, tillhandahåller vertikal rotation av 
plattformen. Vaggan är idealisk för omblandning av blodrör eller andra prover vid provtagning.
Standardplattform PRS-22 har kapacitet för 22 rör.

Vortex

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010203-AAG V1-Plus Personal Vortex 2 156 1 830

V-1 plus personal vortex är ett perfekt instrument för både skonsam mixning 
och mer kraftfull resuspendering av celler och biologiska/kemiska lösningar.

Mixar 1 provrör åt gången, 1,5 – 50 ml.

Två olika inställningar:
1. kontinuerlig drift
2. Impulsdrift aktiverad genom att trycka ned röret mot plattformen

Skakbord / vaggor

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010133-AAG Bio RS-24, Mini Rotator 4 314 3 660



Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-010152-AAG MR-1, standard platform 4 767 4 050
Tillval

PDM Pigg-försedd PDM-matta 325 275

Vagga för provrör och påsar
Mini Rocker–Shaker MR-1 ger en kontrollerad, skonsam, reciprok  
vaggning med 7° lutning och en frekvens mellan 5 och 30 oscil-
leringar/minut. Idealisk för blodrör, trombocytpåsar, diverse provrör 
och inte minst avfärgning av geler efter elektrofores (Northern, 
Southern och Western blot), max last 1kg. Kan placeras i kylrum 
eller inkubator. Drifttemperatur +4°C till +40°C.

Med den direkta drivmekanismen och borstlösa motorn får ni tidsinställd vaggning upp till  
sju dagar (168h) alternativt säker, non-stop drift i upp till 2 år.

Vaggans plattform är försedd med en halkfri, temperaturresistent silikonmatta som stabiliserar 
provet. En pigg-försedd PDM-matta finns som tillval för bättre förankring av prover i olika 
format.

Fler småinstrument  
och mer information  

om instrumenten för ditt 
labb återfinns på vår 

hemsida - www.nordicbiolabs.se  
/ Produkter / Instrument.Kontakta oss.  Vi hjälper dig gärna!Lisa Tibbelin 

073 460 20 92 
lisa.tibbelin@nordicbiolabs.se



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Läkemedels- och vaccinkylar

kontakta oss för mer information.  
Vi hjälper dig gärna!

Peter Simon
073 373 21 09
peter.simon@nordicbiolabs.se

Labcold Pharmacy-serie med IntelliCold®-processorn har designats och utvecklats 
för att förvara vacciner och läkemedel enligt gällande medicinska krav och normer 
beträffande säkerhet och spårbarhet.

• Automatisk kontroll och registrering av temperaturen och övriga kylfunktioner
• Flertal larmfunktioner, vid driftstörningar och avvikelser
• Back-upp ackumulator säkrar kontinuerlig loggning och larmfunktioner även vid strömavbrott
• Log-värden exporteras grafiskt och i tabellform genom anslutning av minneskort
• Uttag för fjärrlarm, kan även beställas med access-port för externa larmsystem
• Alla enheter försedda med lås och nycklar, alternativt med digitalt lås (DigLock)
• Levereras med glasdörr eller solid dörr.

Modell-1519, 404 liter –  
full höjd, 6 flyttbara hyllor

BxDxH 600x700x1875mm

RLDG1519 Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 26 080 SEK  
(ord pris 32 600 SEK)

RLDG1519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 28 240 SEK  
(ord pris 35 300 SEK)

RLDF1519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 24 160 SEK  
(ord pris 30 200 SEK)

RLDF1519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                     
NU! 26 320 SEK  
(ord pris 32 900 SEK)

20%
rabatt



Modell-0519, 150 liter – 
under bänk, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 600x600x835mm

RLDG0519, Glasdörr, lås och nycklar                
NU! 12 775 SEK  
(ord pris 15 969 SEK)

RLDG0519DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 14 970 SEK 
(ord pris 18 712 SEK)

RLDF0519, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 10 100 SEK 
(ord pris 12 629 SEK)

RLDF0519DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                      
NU! 12 300 SEK 
(ord pris 15 373 SEK)

Modell-0219, 66 liter –  
bänkplacerad, 3 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x735mm

RLDG0219, Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 9 310 SEK 
(ord pris 11 642 SEK)

RLDG0219DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 11 500 SEK 
(ord pris 14 385 SEK)

RLDF0219, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 7 540 SEK 
(ord pris 9 423 SEK)

RLDF0219DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                       
NU! 9 730 SEK 
(ord pris 12 166 SEK)



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Modell-0119, 36 liter – 
bänkplacerad, 2 flyttbara hyllor

BxDxH 450x510x540mm

RLDG0119, Glasdörr, lås och nycklar               
NU! 8 190 SEK 
(ord pris 10 240 SEK)

RLDG0119DIGLOCK, Glasdörr, digitalt lås                        
NU! 10 386 SEK 
(ord pris 12 983 SEK)

RLDF0119, Solid dörr, lås och nycklar              
NU! 6 388 SEK 
(ord pris 7 985 SEK)

RLDF0119DIGLOCK, Solid dörr, digitalt lås                      
NU! 8 582 SEK 
(ord pris 10 727 SEK)

ULT frysar -80oC – 
För förvaring av vaccin, 
DNA, RNA
Vi erbjuder ULT-frysar från Nordic Lab och NuAire, 
från 100 liter till 828 liter - https://www.nordicbiol-
abs.se/nordic-biolabs-ab/kyl-frys-och-forvaring

Vi har även frysrack i sortimentet –  
Kontakta oss gärna för mer information

info@nordicbiolabs.se
08 630 85 10



För vacciner, på arbetsbänken -
10-16h kontrollerad kyla
Biocision CoolBox XT/2XT Ice-free Cooling System håller 
kyla eller frystemperatur under provtagning, transport eller 
arbete på labbänken.

Praktiska metall-rack för bl.a. blodrör överför snabbt och effektivt den 
låga temperaturen från kyl- eller fryskärnan därunder. Den omgivande, 
termiskt isolerande lådan av poröst lättvikts-material är även ett 
perfekt stötdämpande skydd för provet. Kylkärnan håller 0-4°C under 
16h med stängt eller 10h med öppet lock. Undvik förväxling, färgkoda 
ditt arbete. 

Mer information och fler bilder på systemen finns på vår hemsida: 
www.nordicbiolabs.se / webshop / kyl-frys-och-forvaring /  
isfri-kyl-fryshallning.

Effektiv dekontaminering 
av luft på mottagningar
Luftrenarna UVR-M och UVR-Mi recirkulerar och 
dekontaminerar luften i laboratorier, väntrum på 
sjukvårdsavdelningar och operationsrum genom 
UV-strålning. Samtidigt skyddas omgivningen från 
att utsättas för direkt bestrålning med UV-ljus. 

Kan monteras på vägg eller på en hjulförsedd tripod. Kapacitet 14m3/h.

UVR-Mi är enheten med den högsta kapaciteten, försedd med 
två UV-rör. Den kan ställas på tidsbegränsad eller kontinuerlig drift. 
Indikatorn anger UV-lampans aktiva tid i timmar.

Den enklare UVR-M har endast ett UV-rör. Driften sköts med en 
enkel på/av knapp.

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
BS-040110-AAA UVR-Mi UV-air flow Cleaner-recirculator 7 519 6 300
BS-040105-AAA UVR-M UV-air flow Cleaner-recirculator 4 606 3 900

Peter Simon 
073 373 21 09 
peter.simon@nordicbiolabs.se

Peter Simon 
073 373 21 09 
peter.simon@nordicbiolabs.se



Latexfria tryckförbandsplåster -  
ersätter tryckförband av tejp och kompress
 

Sureseal är ett smidigt tryckförbandsplåster som expanderar  
flera gånger i storlek vid kontakt med blod, ökar trycket och  
förkortar därmed koagulationstiden på insticksstället.
 
Sureseal är CE-märkt och uppfyller kraven enligt MDD 93/42/EEC.

Art nr Benämning Fp strl Listpris SEK Kampanjpris SEK
85100 Sureseal tryckförbandsplåster, L, latexfritt 100 st 303 240
85200 Sureseal tryckförbandsplåster, XL, latexfritt 100 st 303 240

L: Storlek 25 mm x 72 mm (Kompress 12 mm x 15 mm)  
XL: Storlek 30  mm x 72 mm (Kompress: 15 mm x  20 mm)

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

Svensktillverkad 
provtagningsstol
Provtagningsstolen är liten, nätt och ergonomiskt 
utformad för såväl patient som personal. Höjden 
regleras elektroniskt, även det fällbara ryggstödet 
och bendelen går synkroniserat. Stolens unika 
fjäderbelastade kulledsarmstöd kan lätt finjusteras 
för att underlätta stick i armveck och komfort 
för patienten. Med tillvalet rotation, underlättas 
personalens arbete då sidbyte inte behövs 
vid provtagning i bägge armar. Vid fällning till 
chockläge fälls ryggstöd och bendel synkroniserat 
via motor, regleras med integrerade fotpedaler på 
bägge sidor.

• Bredd sittdyna 50 cm
• Lyftmotor via fotpedaler höger/vänster sida
• Elektriskt höj-/sänkbar höjd 50-90 cm (sittdyna)
• Justerbar kudde
• Hjul och justerbara tassar
• Patientvikt 160 kg (lyft)
• Handtag som underlättar i- och urstigningKontakt

Marit Hoppe  
070 942 86 48 
marit.hoppe@nordicbiolabs.se



SalivaGene Collector Module II
• Stabiliseringslösning i vätskeformat
• 2 ml saliv blandas med 2 ml stabiliseringslösning
• Insamlingsburk och stabiliseringslösning är två separata enheter
• Stabiliserar provet minst 1 år i rumstemperatur
• Kostnadseffektiv och enkel

Art nr: 1035210700 SalivaGene Collection Module II, inkluderar rör för provtagning   
  samt rör med stabiliseringslösning, 50st

SalivaGene Collector
• Frystorkad Stabiliseringslösning
• 2 ml saliv blandas med frystorkad stabilisator 
• Allt-i-ett ger mindre risk för spill
• Stabiliserar provet minst 1 år i rumstemperatur
• DNA erhålls i högre koncentration – 2 ml slutvolym

Art nr: 1035211200 SalivaGene Collector, Inkluderar rör med frystorkad stabiliseringslösning  
  samt enhet som appliceras på röret för enkel insamling av prov, 50 st

Swabbar
• Unik flockad pinne släpper upp till 95% av provet
• Swab med prov kan enkelt lufttorkas för att förhindra nedbrytning av DNA
• Alternativt kan swabbarna också placeras i stabiliseringslösning  för vidare extraktion

Art nr: CP552C Flockad pinne  Regular nyl/velvet, 1000 st

Traditional Fiber Swabs
consist of Fiber Wads    

FLOQSwabsTM

have no inside

Enkel insamling av saliv  
och stabilisering av DNA:t  
Mängden DNA som erhålls från saliv varierar beroende på individ  
och insamlingstillfälle samt på hur väl provet bevaras. Utbytet av  
DNA beror också på vilken extraktionsmetod som används och på  
hur mycket av salivprovet som kan appliceras vid extraktionstillfället.

Totallösning för etikettering
EtiCALLS erbjuder etiketter för rör, plattor etc för temperaturer ned till -196°C. 

Dessa kan enkelt kombineras med olika alternativ av printrar, streckkodsläsare och mjukvaror

Kontakt för mer information
Charlotte Otéma 
070 889 17 59 
charlotte.otema@nordicbiolabs.se



Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

LBM
Säker och smidig provtagning för mikrobiologiska analyser!
Vi har ett stort urval av standardiserade lösningar och buljonger för mikrobiologisk provtagning.



BC+™ - ett vacuumrör för positiva hemokulturer 
som passar till labautomation
BC+™  är ett vacuumrör designat för att överföra och transportera positiva hemoculturer för 
senare odling eller mikroskopisk analys. 

Vacuumet i röret är kalibrerat att dra upp en volym på 2,5 ml av en vätska med liknande densitet som vatten. Röret levereras färdigt 
att användas och är utformat så att det enkelt ska gå att verifiera visuellt att prov dragits upp i rätt volym i röret. Provet kan sedan 
transporteras i upp till 8 h i rumstemperatur.

NYHET!

Transportmedium för virus 
UTM®, Universal Transport Medium™ är ett viralt  
transportmedium som är stabilt i rumstemperatur. 

Röret med medium används för insamling, transport, underhåll och långtidsför-
varing i frys av virus, såsom Influensa, Corona, Chlamydia, Mycoplasma och 
Ureaplasma m fl. UTM® har framgångsrikt använts för Rapid Antigen Testing, DFA, 
virala kulturer och för molekylärbaserade assays. 

UTM® systemet går att få i två olika rörstorlekar och med olika 
volymer på mediet:

1. 100 mm rör med 3 mL medium, oftast använt vid multipla tester på 
samma species/prov

2. 80 mm rörstorlek med 1 mL medium, för att förhindra utspädnings-
effekt av provet. 



Höghastighets- 
minicentrifug
Microspin 12 har en extern enhet för strömförsörjning som möjliggör drift 
i kylrum (temperaturer från +4°C till +40°C). Inbyggd rotor MSR-12 (12 
platser för mikrorör 1.5/2 ml).
Hastighet: 1000-14500 rpm, Max RCF: 50–12,400 × g.

Centrifug/Vortex för två PCR-
plattor
CVP-2 centrifugen spinner ned mikrovolymer av reagens till botten av brunnen (primär 
centrifugeringsspin) med efterföljande mixning och spinner sedan ned reagensen igen från 
väggarna och locket (sekundär spin).
Hastighet: 300-1500 rpm; Max RCF: 245 x g.

Sprout® Minicentrifug - snurrigt enkelt 
En kompakt lättanvänd minicentrifug,  
perfekt för snabba spin av prover

• litet fotavtryck och tyst drift
• locket format efter handflatan
• rotorbyte genom 1 knapptryck 

Max-fart: ca 6.000 rpm 
Max RCF: 2.000 x g

Art nr Beskrivning Listpris SEK Just nu! SEK
HS120334 Sprout Mini-Centrifug, grön 3 286 2 100
HS120425 Sprout Mini-Centrifug, lila 3 286 2 100
HS120424 Sprout Mini-Centrifug, gul 3 286 2 100

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs.  
Moms och frakt tillkommer. Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.



Flexibla multirörsrack underlättar 
arbetet på labbänken

Artikelnummer Färg Rör
HS120184 Rack 1: Blå/Grön Rack 2: Grön/Blå 5-50 mL
HS120185 Rack 1: Blå/Gul Rack 2: Gul/Blå 5-50 mL
HS120187 Rack 1: Blå/Blå Rack 2: Blå/Blå 5-50 mL
HS120189 Rack 1: Rosa/Rosa Rack 2: Rosa/Rosa 5-50 mL
HS120190 Rack 1: Gul/Gul Rack 2: Gul/Gul 5-50 mL

Varje fack anpassar sig efter 12 mm-30 mm (5 ml-50 ml) rörstorlek, autoklaverbar, 2-pack.

Kryolådor med gångjärn för förvaring 
av prover, blandade färger, 5-pack 
• Lock med gångjärn öppnas enkelt även när de frysta.
• 1 ml och 2 ml kryorör samt mikrotuber
• (L x W x H): 13,3 x 13,3 x 5,1 cm

Art nr: BCS-206MC

Art nr Beskrivning Strl Listpris SEK
C473 DAX Ytdesinfektion 70 12 x 1000 ml 428
C475 DAX Ytdesinfektion 70 Plus 12 x 1000 ml 516

Etanolbaserad ytdesinfektion, färdig att 
använda - enkelt och ekonomiskt
DAX Ytdesinfektion 70 är en brukslösning bestående av etanol samt tre ytterligare alkoholer.  
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan. 

För hårt smutsiga ytor har denna version, DAX Ytdesinfektion 70+, en tillsatt tensid  
så ytan behöver inte förbehandlas och det behöver inte sköljas efteråt.



Nordic Biolabs AB, Box 7293, 187 14 Täby, 
Tel vxl 08-630 85 00, Fax 08-630 09 05, info@nordicbiolabs.se

Artikelnummer Beskrivning Kapacitet
13016 MaxCold 36 33,8 L
13018 MaxCold 50 47 L
44366 MaxCold 70 65,8 L
13021 MaxCold 120 112,8 L
13023 MaxCold 40 roller 37,6 L
45071 MaxCold 50 roller 47 L
45335 MaxCold 60 roller 56,4 L
45332 MaxCold 70 roller 65,8 L
43068 MaxCold Playmate Pal 6,65 L
43366 MaxCold Playmate Elite 15,2 L

Transportsystem för kyl- och frystransporter  
med plomberingsmöjligheter, lämplig för transport 
av patientprover in till laboratoriet
Transportsystemen finns med kapacitet från 6,6 liter upp till 112,8 liter samt med eller utan hjul/handtag (roller).  
Boxarna är tillverkade i plast (yttersida polyethylen, innermaterial polypropen och isolering polyurethan) för optimal temperaturhållning  
och enkel rengöring. Transport med torris kan hålla upp till 3 dygn. 

Just nu lämnar vi 20% rabatt på hela sortimentet!

Erbjudandena i utskicket är giltiga t o m 2021-08-31 och kan ej kombineras med  
andra erbjudanden eller rabatter från Nordic Biolabs. Moms och frakt tillkommer. 
Hänvisa till erbjudandet för rätt pris vid beställning.

20%
Rabatt

Behöver dina pipetter kalibreras eller servas?
Vi kalibrerar och servar alla märken och volymer.
Underhåll och kalibrering (service ingår i priset)

• 10 mätningar vid min- och maxvolym för bättre kvalitet och noggrannhet (=10.2). 
• I multikanalspipetter testas samtliga kanaler.
• Service ingår i priset, exklusive reservdelar.


