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Pipety, ezy, głaszczki jednorazowe
Nr kat.

Opis

Ilo

w opak.

Pipety wypływowe
G-80101

1 ml, pakowane pojedynczo, sterylne

G-80125

1 ml, pakowane po 25 szt., sterylne

1000

G-80201

2 ml, pakowane pojedynczo, sterylne

1000

G-80225

2 ml, pakowane po 25 szt., sterylne

1000

G-80501

5 ml, pakowane pojedynczo, sterylne

500

G-80525

5 ml, pakowane po 25 szt., sterylne

500

G-81001

10 ml, pakowane pojedynczo, sterylne

500

G-81025

10 ml, pakowane po 25 szt., sterylne

500

H-861685001

25 ml, pakowane pojedynczo, sterylne

200

1000

Pipety pasteurowskie
H-861170

1 ml, dł. 115 mm, obj. kropli 45-55 µl

2000

H-861180

1 ml, dł. 104 mm, obj. kropli 17-22 µl

3000

H-861179

1 ml, dł. 87 mm, obj. kropli 30-45 µl

3000

H-861171

3,5 ml, dł. 155 mm, z podziałk

2000

H-861171001

3,5 ml, dł. 155 mm, z podziałk , sterylne, pakowane pojedynczo

2000

H-861171010

3,5 ml, dł. 155 mm, z podziałk , sterylne, pakowane po 10 szt.

1000

H-861174

6 ml, dł. 152 mm

1600

Ezy, głaszczki
G-302723

Ezy, sterylne, 1 µl

20

G-302724

Ezy, sterylne, 10 µl

20

G-200500

Głaszczki, sterylne, polistyren

5

G-200510

Głaszczki, sterylne, polistyren

1

Szczypce
Wykonane ze stali szlachetnej (kwasoodpornej) AISI 304
Nr kat.

Opis

S-1010420

Szczypce do tygli, długo

200 mm

S-1010440

Szczypce do tygli, długo

400 mm

S-1002801

Szczypce do sterylizacji, proste, dł. 200 mm

S-1002802

Szczypce do sterylizacji, k towe, dł. 200 mm

S-1000283

Szczypce do parowniczek, długo

250 mm

S-1028130

Szczypce do probówek i kolb o redn. 15-60 mm,
dł. 300 mm

S-1028140

Szczypce do probówek i kolb o redn. 15-60 mm,
dł. 400 mm

S-1028240

Szczypce do probówek i kolb o redn. 25-60 mm, dł. 400
mm

S-1000284

Szczypce do zlewek o rednicy 60... 150 mm, długo
mm

Szpatułki
Wszystkie modele wykonane ze stali szlachetnej (kwasoodpornej) AISI 304
Nr kat.

Opis / wymiary (dł. x szer.)

S-1276120

Szpatułka płaska MIKRO, 120 x 4 mm

S-1276150

Szpatułka płaska MIKRO, 150 x 4 mm

S-1276210

Szpatułka płaska MIKRO, 210 x 4 mm

S-1277100

Ły ko-szpatułka płaska MIKRO, 100 x 4 mm

S-1277150

Ły ko-szpatułka płaska MIKRO, 150 x 4 mm

S-1277210

Ły ko-szpatułka płaska MIKRO, 210 x 4 mm

S-1010313

Szpatułka obustronnie wygi ta, 130 x 11 mm

S-1010318

Szpatułka obustronnie wygi ta, 180 x 11 mm

450

S-1010321

Szpatułka obustronnie wygi ta, 210 x 11 mm

S-1000855

Szpatułka płaska / rowkowa, dł. 180 mm

S-1278140

Szpatułka płaska, ko ce: okr gły/prosty, dł. 140 mm

S-1095210

Ły ko-szpatułka płaska, dł. 210 mm

S-1000856

Szpatułka spr

ysta, dł. 160 mm, ostrze 52 x 11 mm

S-1000857

Szpatułka spr

ysta, dł. 160 mm, ostrze 52 x 15 mm

S-1000858

Szpatułka spr

ysta, dł. 170 mm, ostrze 62 x 20 mm

S-6100120

Szpatułka obustronnie wygi ta,120 x 15 mm

S-6100150

Szpatułka obustronnie wygi ta,150 x 25 mm

S-6100180

Szpatułka obustronnie wygi ta,180 x 25 mm

S-6100210

Szpatułka obustronnie wygi ta, dł. 210 x 25 mm

S-6099120

Szpatułka płaska, ko ce: okr gl./prosty, 120 x 20 mm

S-6099150

Szpatułka płaska, ko ce: okr gl./prosty, 150 x 24 mm

S-6099180

Szpatułka płaska, ko ce: okr gl./prosty, 180 x 24 mm

S-6099210

Szpatułka płaska, ko ce: okr gl./prosty, 210 x 24 mm

S-6021312

Ły ko-szpatułka dłutowa, dł. 120 mm, szer. 18 mm

S-6021315

Ły ko-szpatułka dłutowa, dł. 150 mm, szer. 20 mm

S-1096120

Ły ko-szpatułka prosta, dł. 120 mm, szer. 18 mm

S-1096150

Ły ko-szpatułka prosta, dł. 150 mm, szer. 20 mm

S-1096190

Ły ko-szpatułka rowkowa, k towa, dł. 150 mm

Narz dzia

Wykonane ze stali szlachetnej (kwasoodpornej) AISI 304
Nr kat.

Opis

S-1000806

No yczki laboratoryjne k towe, dł. 145 mm
No yczki

S-1000807

No yczki sekcyjne proste, dł.125 mm

S-1000580

P seta prosta, t po zako czona, dł. 140 mm

S-1000801

P seta prosta, ostro zako czona, dł. 140 mm

S-1000865

P seta k towa, t po zako czona, dł. 140 mm

S-1000864

P sety

P seta k towa, ostro zako czona, dł. 140 mm

S-6000128

P seta laboratoryjna, ko ce wygi te, dł. 160 mm

S-1001191

P seta laboratoryjna, ko ce proste/ostre, dł.120 mm

S-1000809

Skalpel preparacyjny, długo

ostrza 35 mm

Lancet preparacyjny, r koje

z tworzywa, dł.140 mm

S-1000431
S-1000275

Narz dzia
preparacyjne

Igła preparacyjna, r koje

z tworzywa, dł. 140 mm

S-1001359

Lancet preparacyjny, r koje

S-1001360

Igła preparacyjna, r koje

S-1000013

Eza bakteriologiczna, stal NiCr, oczko 3 mm,
(opak. = 10 szt.)

S-1000802

Igła bakteriologiczna, stal NiCr, (opak. = 10 szt.)

: stal nierdz., dł.140 mm

ze stali nierdz., dł. 140 mm

Ezy itp.
S-1000803

Lancet bakteriologiczny, stal NiCr, (opak. = 10 szt.)

S-1000033

Uchwyt niklowany, r koje

bakelitowa, dł. 200 mm

S-1000488

Uchwyt niklowany, r koje

S-1000903

Statyw na 6 uchwytów S-1000033, utwardz metakrylan

niklowana, dł. 290 mm

Statywy, zaciski, łapy
Nr kat.

Opis
∅ x wys.: 8 x 500 mm

S-6002278
S-6022710

Trójnóg z pr tem
ze stali nierdz. AISI 304

∅ x wys.: 10 x 600 mm

S-6022712

∅ x wys.: 12 x 700 mm

S-1000069

do ∅ 5-17 mm, stały 90

S-7000408

0

Zacisk chromowany do
mocowania łap i pr tów

do ∅ 5... 15 mm, obrotowy

S-7000531
S-7000025
S-7000251
S-7000521
S-7005211
S-7000130
S-7000140
S-7000131
S-7000141
S-7000160

0

do ∅20/30 mm, stały 90

Łapa „AUTOMATIC” – do biuret
i termometrów, uchwyt spr ynowy,
do ∅ 0... 25 mm

Łapa „TRIPS” – do biuret i
probówek,
uchwyt ze rub , do ∅ 4... 20 mm

Łapa do biuret i probówek,
uchwyt powlekanyPCV, ze rub ,
do ∅ 7... 25 mm

Łapa do biuret i skraplaczy, uchwyt
powlekany PCV, ze rub ,
do ∅ 12... 45 mm

Łapa „TRIPLEX” – uchwyt
powlekany PCV, 2 ruby do

bez zacisku, dł. 155 mm

z zaciskiem, dł. 70 mm

bez zacisku, dł. 210 mm
z zaciskiem, dł. 70 mm

bez zacisku, dł. 210 mm

z zaciskiem, dł. 75 mm

bez zacisku, dł. 210 mm

zacisk obrot., dł. 110 mm
do ∅ 0-35 mm, dł. 205 mm

S-7000161
S-7000403
S-7000404

regulacji k ta ustawienia uchwytu,
bez zacisku

Łapa „MINIMAX” – wykonana z
aluminium, zacisk z wykładzin
korkow , ze rub , do ∅ 0... 80 mm

do ∅ 0-60 mm, dł. 230 mm
bez zacisku, dł. 210 mm

zacisk obrot., dł. 110 mm

Akcesoria do sterylizacji
Nr kat.

Opis / wymiary - redn.x wys (mm)

Kosze do autoklawu, stal nierdzewna AISI 304
S-1025115
S-1025121

150 x 120
210 x 180

Kosze bez przegródek

S-1025124

240 x 180

S-1125115

150 x 120

S-1125121

Kosze z przegródkami

210 x 180

S-1125124

S-1000251

240 x 180

Kosz do pipet

90 x 250

Ta my wska nikowe (chemiczne wska niki sterylizacji)
M-0001222
M-0001226

Ta ma samoprzylepna 3M do kontroli sterylizacji par wodn (do autoklawów),
0
zmiana koloru po 15 min. w 121 C, rolka 55 mb x 12,5 mm
Ta ma samoprzylepna 3M do kontroli sterylizacji gor cym suchym powietrzem, zmiana koloru po 60
0
0
min. w 160 C / po 30 min. w 180 C, rolka 50 mb x 19 mm

Stanowisko do barwienia
Nr kat.

Opis

D-6000904

Statyw ze stali nierdzewnej AISI 304, na 12 szkiełek
mikroskopowych

S-8080207

Kuweta ze stali nierdzewnej AISI 304, wym. (DxSxW):
380x160x28 mm

S-1000105

P seta do szkiełek ze stali nierdz. AISI 304, długo

H-2081601

Dyspenser do szkiełek podstawowych

105 mm

