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Biolab Update nr. 1 2017
Velkommen til årets første "Biolab Update".
Nu hvor kalenderen dikterer forår og hvor det for alvor kan fornemmes at
"Kong Vinters" eller så faste favntag løsnes en smule, vil vi gerne benytte
lejligheden til at præsentere nogle af vore egne - og vore
samarbejdspartneres - nyeste produkter.
Vi har ikke brugt vinteren til at ligge i dvale - nærmest tværtimod - så vi kan
både præsentere en række helt nye produkter udover flere opdaterede
versioner af allerede kendte.
Rigtig god fornøjelse

Gilson Platemaster

Gilson Pipetman-M

Gilson Comfort Handle

Nem 96 kanals pipettering i 96 og
384 brønde.

Gilsons motoriserede
multikanalpipetter håndterer
nu volumina op til 1200µl og
understøtter brugerdefinerede
metoder.

Forøget brugerkomfort på din
Pipetman med et snuptag.

Platemaster er utrolig nem at bruge,
nøjagtig løsning til high throughput
pipettering af 96 og 384 brønds
plader. Dens kompakte og
ergonomiske design betyder, at den
kan bruges overalt og af alle til hurtig,
ubesværet og reproducerbar
pipettering af 96 kanaler. Gilson
Platemaster koster kun en brøkdel af
et pipettering robot og hjælper med at
spare værdifuld tid, penge og
ressourcer i laboratoriet.
mere info...

Enkeltkanalpipetter nu også i 500µl
- 5ml og 1-10ml udgaver.
Pipetman M understøtter nu også
egenudviklede metoder, som let
udformes via gratis software fra
Gilson. ..
mere info..

Et enkelt og smart stykke
tilbehør, som med et snuptag
forsyner din Pipetman pipette
med en aflastningskrog. Derved
forøges brugerkomforten ved
afpipettering.
Aflastningskrogens store
overflade, giver derudover
mulighed for personlig mærkning
og identifikation..
mere info...

Virksomheden Biolab A/S er en danskejet handels‐ og service‐virksomhed i laboratorieudstyrsbranchen. Fra vort
domicil i Risskov betjener vore ansatte alle Danmarks vigtigste forsknings‐ og uddannelses‐institutioner såvel som
fødevare, farmaceutisk og den bioteknologiske industri.
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Biolab respekterer et nej klik

her for at afmelde nyhedsbrevet !

