
Akcia platí od 1. septembra do 31. decembra 2017

Vybrať si, objednať si, 
užívať si!
Nová špeciálna ponuka na centrifúgy a hlbokomraziace boxy.
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Všetky uvedené ceny sú v EUR, bez 20 % DPH a platia do 31. 12. 2017.

Centrifuga 5702 R. Ušetříte 21 %. 

Počas tejto akcie ponúkame zostavu 
Cell Culture / Plate so zľavou 15%.

Chladená centrifúga 5810 R

Nová zostava chladenej centrifúgy 5810 R Cell Culture / Plate umožňuje centrifugovať platničky a kónické skúmavky.

Chladená centrifúga 5810 R

Informácie pre objednávanie

Objednávacie 
číslo

Popis Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(s DPH)

5811000908 Centrifuge 5810 R Cell Culture / Plate Package 9.253,95 11.104,74

15 ml a 50 ml  kónické skúmavky 

Zostava chladenej centrifúgy 5810 R Cell Culture / Plate 
ponúka kapacitu max. 28 x 50 ml / 56 x 15 ml a 2 závesy 
na platničky 2 DWP alebo 8 MTP. 

Nová zostava obsahuje:
>  Chladenú centrifúgu 5810 R
>  Rotor S-4-104, vr. okrúhlych závesov
>  2 sety 2 adaptérov pre 15 ml kónické skúmavky  

(max. 3.197 x g)
>  2 sety 2 adaptérov pre 50 ml kónické skúmavky  

(max. 2.568 x g)
>  2 závesy na platničky (max. 2.568 x g)
>  500 ks Eppendorf 15 ml kónických skúmaviek
>  500 ks Eppendorf 50 ml kónických skúmaviek

Chladená centrifúga 5810 R:
>  Rýchlosť max.: 14.000 rpm (20.913 x g)
>  Jednoduché zatváranie veka
>  Jednoduché vkladanie a vyberanie vzoriek vďaka 

malej výške centrifúgy (29 cm)
>  Tichý chod
>  Teplotný rozsah: -9 °C až +40 °C
>  Funkcia FastTemp pre rýchle predchladenie
>  Funkcia ECO shut-off pre automatické vypnutie  

po 8 hod nečinnosti
>  Technológia dynamickej kontroly kompresoru  

pre správne chladenie

Kvalitná a spoľahlivá chladená centrifúga 5810 R 
prináša riešenie pre Vaše aplikácie vyžadujúce 
stredný a vysoký výkon.
Kombinuje vynikajúcu všestrannosť a kapacitu ako 
pre skúmavky, tak aj pre platničky na minimálnej 
ploche laboratórneho stola. Centrifúga 5810 R je 
najmenšou 3 litrovou centrifúgou na svete.

Na vyžiadanie - zľavy na iné konfigurácie  
konzultujte s nami.

15 ml a 50 ml  kónické skúmavky 
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Všetky uvedené ceny sú v EUR, bez 20 % DPH a platia do 31. 12. 2017.

Informácie pre objednávanie

Objednávacie 
číslo

Popis Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(s DPH)

5428000309 Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package, ovládanie gombíky 6.467,65 7.761,18

5428000953 Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package, ovládanie tlačidlá 6.467,65 7.761,18

Chladená centrifúga 5430 R

Kónické zkúmavky sú optimálnym riešením pre bun-
kové kultúry, aplikácie v bunkovej biológii a prípravu 
vzoriek v mikrobiologických a molekulárno-biologic-
kých laboratóriách. Skúmavky z ultračistého polypro-
pylénu (USP trieda VI) sú certifikované ako sterilné, 
apyrogénne, DNase-, RNase- a DNA-free. Novinka -  
aj v čistote Forensic DNA Grade (podľa ISO 18385).  

>  Viečko polyetylén (HDPE)
>  Teplotný rozsah: -86 °C až +100 °C
>  Centrifugácia do 19.500 x g

Chladená centrifúga 5430 R vo verzii pre rôzne objemy skúmaviek. 

Vyberte si tlačidlové alebo gombíkové ovládanie.

Chladená centrifúga 5430 R

Unikátna chladená centrifúga 5430 R kombinuje vlast-
nosti mikrocentrifúgy (malé rozmery) a viacúčelovej 
centrifúgy (všestrannosť) v jednom prístroji. 
Dá sa využiť pre centrifugáciu širokej palety skúmaviek, 
platničiek a 15 ml a 50 ml kónických skúmaviek.

Chladená centrifúga 5430 R:
>  Rýchlosť max.: 17.500 rpm (30.130 x g)
>  Nastavenie pomocou menu, možnosť voľby jazyka, 

veľký podsvietený displej
>  5 programovacích tlačidiel pre rutinné programy
>  Eppendorf QuickLock® systém pre rýchle otváranie  

a zatváranie veka rotoru
>  Teplotný rozsah: -11 °C až +40 °C
>  Kontinuálne chladenie po ukončení centrifugácie
>  Funkcia FastTemp pro® umožňuje naprogramovať 

predchladenie centrifúgy podľa nastaveného dátumu 
a času

Nové balenie pre rôzne veľkosti skúmaviek obsahuje:
>  Chladenú centrifúgu 5430 R
>  Aerosol tesniaci rotor FA-45-30-11 s rýchlo uzatvára-

teľným vekom Eppendorf QuickLock®  
pre 30 x 1,5 / 2,0 ml skúmaviek (max. 20.817 x g)

>  Rotor F-35-6-30 s vekom, vr. adaptérov pre 6 x 15 ml 
kónických skúmaviek (7.540 x g) a 6 x 50 ml kónických 
skúmaviek (7.581 x g)

>  500 ks Eppendorf kónických skúmaviek 15 ml
>  500 ks Eppendorf kónických skúmaviek 50 ml

Počas trvania akcie ponúkame zostavu Tube Volume 
Variety so zľavou 15%!

15 ml a 50 ml  kónické skúmavky 

Na vyžiadanie - zľavy na iné konfigurácie  
konzultujte s nami.



www.eppendorf.com/advantage
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Využite výhodnú ponuku na Eppendorf 
hlbokomraziace boxy týchto modelov:  

> Premium U410
> HEF® U410
> Innova® U725 
> Innova® U725-G

Eppendorf hlbokomraziace 
boxy

Eppendorf hlbokomraziace boxy o objemoch 410 a 725 litrov

Informácie pre objednávanie
Objednávacie
číslo

Popis Zľava Advantage cena  
(bez DPH)

Advantage cena  
(s DPH)

U9260-0001 Premium U410, skriňa, objem 410 litrov, izolácia PUR 30 % 6.000,00 7.200,00

U9260-0008 HEF® U410, skriňa, objem 410 litrov, Vacupor NT 20 % 7.472,00 8.966,40

U9440-0001 Innova® U725, skriňa, objem 725 litrov, Vacupor NT 20 % Na vyžiadanie Na vyžiadanie

U9440-0004 Innova® U725-G, skriňa, objem 725 litrov, chladenie vodou 20 % Na vyžiadanie Na vyžiadanie

U9440-0005 Innova® U725-G, skriňa, objem 725 litrov, chladenie vzduchom 20 % Na vyžiadanie Na vyžiadanie

Všetky uvedené ceny sú v EUR, bez 20 % DPH a platia do 31. 12. 2017.

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme osobne.
Pre ďalšie informácie o našich špeciálnych ponukách nás kontaktujte na eppendorf@eppendorf.sk.

* The Centrifuges 5810 R and 5430 R are in vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.

Hlbokomraziace boxy Eppendorf teraz s výnimočnou zľavou!

Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. - org. zložka
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 
842 15 Bratislava, Slovensko 
E-mail: eppendorf@eppendorf.sk 

Pavol Olejník - západné a stredné Slovensko 
Mobil: +421 911 181 474, E-mail: pavol.olejnik@eppendorf.sk
Ján Kovaľ - východné Slovensko
Mobil: +421 911 181 475, E-mail: jan.koval@eppendorf.sk

Kontakt:

Pre zľavu na iné modely hlbokomraziacich boxov 
a vnútorné vybavenie nás kontaktujte.

Premium U410:
> Objem 410 litrov
> Kapacita až 24 000 vzoriek
> Rozmery na podlahe: 80 x 85,2 cm
> Izolačná technológia pomocou penového polyuretanu (PUR)

HEF® U410:
> Rovnaké ako model Premium U410 + naviac:
> Nízka spotreba energie: 8,4 kWh/deň
> Patentovaná technológia Vacuum Insulation Panels

Innova® U725: 
> Objem 725 litrov
> Kapacita až 50 400 vzoriek
> Rozmery na podlahe: 102,5 x 86,7 cm
> Izolačná technológia Vacupor NT - izolácia stien vákuom

Innova® U725G:
> Rovnaké ako model Innova U725 + naviac:
> Nízka spotreba energie: 12,2 kWh/deň
> Dostupné aj chladenie vodou


