
Premium U410 Innova® U101 Innova® U535 CryoCube® FC660

Mrazivá vášeň

Nový CryoCube® F740/hi
Najúspornejší model nízkoteplotných boxov všetkých čias.

Spotreba elektrickej energie pri nastave-
ní na -80 ° C je 10,5 kWh / deň - úspora 
minimálne 15% oproti porovnateľným 
modelom.
>  izolácia stien pomocou VIP vákuova-

ných dosiek
>  max. kapacita 576 krabičiek na 2 palco-

vé skúmavky (až 57 600 vzoriek)
>  veľmi tichý prístroj s hodnotou hluku 

41,4 dB pri -80 °C

>  ekologický - nepoužíva ako  
chladivo HCFC, CFC (freóny)

>  mazivo kompresorov biologicky 
odbúrateľné

>  dotykový 5 palcový displej
>  softvér vrátane dataloggeru
>  98 % prístroja je vyrobených  

z recyklovateľných materiálov
>  predĺžená záruka na prístroj

Akcia: zľava 20 % na Eppendorf ULT hlbokomraziace boxy a racky Akcia platí od 17. 7. do 31. 12. 2018.

CryoCube® F740

V období od 17. 7. 2018 do 31. 12. 2018 ponúkame zľavu 20 % na vybrané modely hlbo-
komraziacich boxov Premium, Innova a CryoCube. 
Ku každému modelu je dodaný GSM alarm, hlásič výpadku prúdu a zvýšenie teploty  
vo vnútri komory minimálne na 5 mobilních čísel. 

Ďalej ponúkame: 
> oceľové racky so zľavou 20 %
> polypropylénové a papierové krabičky so zľavou 25 %



Informácie pre objednanie:

Objednávacie 
číslo

Názov a popis Ceníková cena 
(bez DPH)

Zľava Akciová cena 
(bez DPH)

U9260-0001 Premium U410, skriňa, 
vnútorný objem 410 litrov, izolácia PUR

8.567,00 20 % 6.853,60

U9420-0001 Innova U101, skriňa,  
vnútorný objem101 litrov, izolácia VIP Vacupor NT

6.893,00 20 % 5.514,40

U9430-0001 Innova U535, skriňa,  
vnútorný objem 535 litrov, izolácia VIP Vacupor NT

10.680,00 20 % 8.545,60

F660300001 CryoCube FC660, pult,  
vnútorný objem 660 litrov, izolácia VIP Vacupor NT

10.650,00 20 % 8.520,00

F740300011 CryoCube F740, skriňa,  
vnútorný objem 740 litrov, izolácia VIP Vacupor NT

12.190,00 20 % 9.752,00

F740320011 CryoCube F740hi, skriňa,  
dotykový displej, vnútorný objem 740 litrov, izolácia VIP Vacupor

13.900,00 20 % 11.120,00

Oceľové racky:

JBIOL06101 Oceľový rack pre model Innova U101 na vyžiadanie 20 % na vyžiadanie

JBIOL06725 Oceľový rack pre všetky modely Innova (okrem U101) na vyžiadanie 20 % na vyžiadanie

JBIOL06410 Oceľový rack pre model Premium U410 na vyžiadanie 20 % na vyžiadanie

JBIOL06660 Oceľový rack pre model CC FC 660 na vyžiadanie 20 % na vyžiadanie

6001071210 Oceľový rack pre model CC F740/Hi,  
s využitím maximálnej kapacity vnútorného objemu

171,00 20 % 136,80

Polypropylénové krabičky:

0030140516 PP krabičky, pre kryoskúmavky s viečkom, raster 9 x 9,
objem 1 - 2 ml, škatuľky s viečkom a alfanumerickým kódom,
balenie po 3 ks krabičiek

25,20 25 % 18,90

0030140524 PP krabičky, pre skúmavky typ EPPE s viečkom, raster 8 x 8,
objem 1 - 2 ml, škatuľky s viečkom a alfanumerickým kódom,
balenie po 3 ks krabičiek

25,20 25 % 18,90

0030140532       PP krabičky, pre skúmavky typ EPPE s viečkom, raster 5 x 5,
objem 5 ml, škatuľky s viečkom a alfanumerickým kódom,
balenie po 4 ks krabičiek

35,50 25 % 26,60

Papierové krabičky:

J90-2200            Papierové krabičky, kartón potiahnutý plastom, raster 10 x 10,  
s delítkami

3,00 25 % 2,25

Uvedené ceny sú v EUR. Výška DPH je 20 %. Akcia platí do 31. 12. 2018.

Obchodné zastúpenie: www.eppendorf.sk
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Kontaktujte nás:

V prípade záujmu o cenovú ponuku
nám pošlite Vašu požiadavku e-mailom 
na eppendorf@eppendorf.sk  
alebo kontaktujte priamo obchodného zástupcu 
Pavla Olejníka na olejnik.p@eppendorf.sk.


