Mikrozkumavky a příslušenství

výhodněji
Dopřejte si snížení nákladů na spotřební zboží

TRVALE
SNÍENÁ
CENA

 materiál èirý PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenù, graduace a plocha pro popisování
 ploché propíchnutelné víèko, autoklávovatelné a 15 min pøi 121°C
 vhodné pro teploty 80° a +121°C, odstøeïování a do 30000 x g
Kat. číslo

Název

2103.3920

Mikrozkumavka Fisherbrand 1,5 ml, bez zámku, graduace, bal. 500 ks

Katalogová cena
(Kč)
290,-

Zvýhodněná cena
(Kč)

Zvýhodněná cena
(Kč)

 èirý PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenù,  graduace a plocha pro popisování
 propíchnutelné víèko, autoklávovatelné, pouitelné do 86°C, ochrana proti samovolnému otevøení bìhem práce
 vylepený zavírací mechanismus etøí èas, ve lze provádìt jednou rukou
Kat. číslo

Název

2103.3910

Mikrozkumavky Fisherbrand 0,5 ml, PP, kónické dno, bal. 500 ks

Katalogová cena
(Kč)
850,-

2103.3912

Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5 ml, PP, kónické dno, bal. 500 ks

520,-

2103.3914

Mikrozkumavky Fisherbrand 2,0 ml, PP, kulaté dno, bal. 500 ks

720,-

 kopolymer bez obsahu pyrogenù, RNase DNase free, vtlaèovací víèko se snadno propíchnutelnou membránou
 výborná prùhlednost s rùzným zabarvením k lepímu odliení
 graduace po 100 µl, vhodné pro odstøeïování do 20000 x g
Kat. číslo

Název

2103.3902

Mikrozkumavky 1,5 ml, barva modrá, bal. 1000ks

Katalogová cena
(Kč)
603,-

2103.3903

Mikrozkumavky 1,5 ml, barva zelená, bal. 1000ks

605,-

2103.3905

Mikrozkumavky 1,5 ml, barva růžová, bal. 1000ks

603,-

2103.3907

Mikrozkumavky 1,5 ml, barva žlutá, bal. 1000ks

603,-

Zvýhodněná cena
(Kč)

 materiál PP, bez obsahu DNase/RNase a pyrogenù,  speciální úprava pro zamezení pøístupu svìtla ke vzorku
 plocha pro popisování, autoklávovatelné, vhodné pro odstøeïování do 18000 x g
Kat. číslo

Název

2103.3918

Mikrozkumavky Fisherbrand 1,5ml, černé, bal. 500ks

Katalogová cena
(Kč)
430,-

Zvýhodněná cena
(Kč)

Katalogová cena
(Kč)
1 460,-

Zvýhodněná cena
(Kč)

 z tvrzeného nylonu s výbornou chemickou a tepelnou odolností,  praktická dradla pro pøenáení
 stohovatelný, rozměry 210 x 131 x 54 mm, autoklávovatelný, tepelná odolnost 40˚C až +140˚C
Kat. číslo

Název

2103.1720

Stojánek na mikrozkumavky 1,5/2,0 ml, 96 míst, modrý, bal. 4 ks

2103.1722

Stojánek na mikrozkumavky 1,5/2,0 ml, 96 míst, bílý, bal. 4 ks

1 460,-

 materiál polypropylen, autoklávovatelný, 80 míst pro 1,5 a 2,0 ml mikrozkumavky
 rozmìry 225 x 67 x 28 mm,  5ks v balení (1ks od kadé vyobrazené barvy)
Kat. číslo

Název

2103.3945

Stojánek Fisherbrand na mikrozkumavky 1,5 - 2ml, PP, 80 míst, set 5 barev, bal. 5ks
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Katalogová cena
(Kč)
505,-

Zvýhodněná cena
(Kč)

objednavky@thermofisher.com

Uvedená vyobrazení jsou orientaèní a mohou podléhat zmìnám.

