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Pultový hlubokomrazící box
-86 °C, ULT C75

69 990 Kč
–	Vnitřní objem 74 litrů
–	Teplotní rozsah -60 °C až -86 °C při teplotě okolí +28 °C
–	Regulační a kontrolní systém XR30CX
–	Přesnost ±0,1 °C
–	Velmi tichý chod do 53 dB
–	Jednokompresorový systém
–	Vnitřní rozměry: š × h × v 390 × 390 × 465 mm
–	Vnější rozměry: š × h × v 550 × 645 × 895 mm (935 mm s kolečky)
–	Uzamykání boxu
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platí do vyprodání zásob.

KRD – obchodní společnost, s.r.o. | Pekařská 12, 155 00 Praha 5 | +420 257 013 400 | krd@krd.cz

www.krd.cz

PULTOVÝ DVOUKOMPRESOROVÝ HLUBOKOMRAZÍCÍ BOX
-86 °C O OBJEMU 101 L
název produktu

Malý laboratorní pultový hlubokomrazící box -86 °C s objemem 101 l. VIP vakuová technologie
izolace stěn zaručuje výtečnou izolační schopnost při velmi malých rozměrech.
–	Hlubokomrazící zařízení sloužící ke skladování vzorků klinického materiálu po neomezenou
dobu za podmínek obsluhou nastavené teploty
–	Homogenita zaručena distribucí zdroje chladu podél vnitřních stěn
–	Dvoukaskádový chladící systém CFC Free (netoxické, neexplozivní)
–	VIP panel – izolace stěn pomocí vakua
–	Vnitřní objem 101 litrů
–	Pultové provedení s vnitřními izolačními panely
–	Teplotní rozsah -40 °C až -90 °C
–	Doporučený rozsah pracovních teplot -50 °C až -86 °C
–	Přesnost ±0,1 °C
–	Vnější rozměry š × h × v: 769 × 825 × 1120 mm
–	Vnitřní rozměry š × h × v: 470 × 450 × 480 mm
–	Vnější dveře jsou po obvodu vyhřívány z důvodu nepřimrzání a snadného otevření
–	Čistá hmotnost: 138 kg
Kat. číslo

Produkt

Haier DW-86W100

Hlubokomrazicí box -86 °C

POUZE
74 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

109 990,–

74 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

44 990,–

32 990,–

–	Výkonný cirkulační systém zajišťuje špičkovou teplotní uniformitu
–	Automatický odmrazovací systém
–	Ideální pro mrazení, inkubaci, sušení a dlouhodobé uchovávání vzorků
–	Plné dveře
–	Digitální nastavení času a teploty
–	Objem 182 l
–	Integrované 2 elektrické zásuvky
–	Teplotní rozmezí od +2 °C až +50 °C
–	Mikroprocesorové PID řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C
–	Přesnost ±0,1 °C
–	Boční průchodka 40 mm
–	2 kusy drátěných polic
Kat. číslo

Produkt

Equitec ERI 180 DBO

Chlazený inkubátor 182 l

název produktu

CHLAZENÝ INKUBÁTOR O OBJEMU 182 L

POUZE
32 990 Kč

NECHLAZENÝ INKUBÁTOR O OBJEMU 55 L

Kat. číslo

Produkt

Nuve EN 055 N-Prime

Nechlazený inkubátor 55 l

2

název produktu

–	Špičkový inkubátor s PID mikroprocesorovým ovládáním
–	Digitální nastavení času a teploty
–	Varianta s přirozenou cirkulací
–	Objem 55 l
–	Teplotní rozmezí okolí: +5 °C až +100 °C
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C
–	Přesnost ±0,1 °C
–	Přenos dat přes USB

POUZE
18 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

29 100,–

18 990,–

Velký výprodej skladových zásob a předváděcích přístrojů

–	Extra velký, barevný, dotykový LCD displej
–	Velmi rychlý nárůst teploty a chlazení 4 °C/s
–	Včetně gradientového bloku 96 × 0,2 ml
–	Rozhraní USB, LAN
–	Možnost uložení více jak 250 programů
–	Lineární gradient 1 – 30 °C
–	Teplotní rozsah 4,0 °C – 99,9 °C
–	Vyhřívané víko nastavitelné v rozmezí 30 – 110 °C
–	Nastavení teploty po 0,1 °C
–	Teplotní uniformita je ±0,2 °C
–	Váha 10 kg
Kat. číslo

Produkt

Bioer TC-EA

GeneTouch termocyklér

název produktu

GENETOUCH GRADIENTOVÝ CYKLÉR
S VYMĚNITELNÝM BLOKEM 96 × 0,2 ML

POUZE
64 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

98 900,–

64 990,–

GALAXY XP CYKLÉR S VYMĚNITELNÝM DUÁLNÝM BLOKEM
30 × 0,5 ML + 30 × 0,5 ML NEBO S BLOKEM 4 × IN SITU SKLÍČKA

Kat. číslo

Produkt

Bioer TC-EA

GeneTouch termocyklér

název produktu

–	Velmi přehledný, barevný, LCD displej
–	Velmi rychlý nárůst teploty 4 °C/s a chlazení 3 °C/s
–	Včetně vybraného bloku
–	Rozhraní RS232/USB
–	Možnost uložení více jak 99 programů
–	Lineární gradient 1 – 30 °C (pouze s blokem 96 × 0,2 ml)
–	Teplotní rozsah 4,0 – 99,9 °C
–	Vyhřívané víko nastavitelné v rozmezí 30 – 110 °C
–	Nastavení teploty po 0,1 °C
–	Teplotní uniformita je ±0,3 °C
–	Váha 10 kg

POUZE
45 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

98 900,–

45 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

59 990,–

32 990,–

–	Mikroprocesorové ovládání s barevným LCD displejem
–	Interní kalibrace
–	Váživost do 220 g / 102 g
–	GLP, GMP protokoly
–	Přesnost ±0,01 mg
–	Linearita 0,08 mg
–	Reprodukovatelnost 0,02 mg
–	Doba ustálení do 4 s
–	Možnost doplnění o integrovaný ionizátor (ION model)
–	LCD displej s nastavitelným kontrastem
–	Možnost doplnění o BEL tablet systém (USB nebo Bluetooth)
–	Seriový port RS232
–	Napájení adaptér 230V / 24V – 500mA
Kat. číslo

Produkt

BL0449

HPB-22105Di

KRD – obchodní společnost, s.r.o. | Pekařská 12, 155 00 Praha 5 | +420 257 013 400 | krd@krd.cz

název produktu

DIGITÁLNÍ SEMI–MIKRO VÁHY NEJVYŠŠÍ TŘÍDY
S ROZLIŠENÍM 0,01 MG / 0,1 MG

POUZE
32 990 Kč
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AUTOMATICKÝ FLUORESCENČNÍ POČÍTAČ KVASINEK LUNA-II YF
název produktu

–	Ideální řešení pro pivovarnictví a vinařství
–	Plně automatické stanovení počtu kvasinek a viability
–	Duální značení pomocí akrydinové oranže nebo fluorescein diacetátu a propidium iodidu
–	Excitace pomocí LED o vlnové délce 470 ±20 nm
–	Emisní filtry o vlnové délce 525 ±25 a 600 nm
–	Rychlost měření do 15 s
–	Velmi malá spotřeba vzorku, pouhých 12 µl na jedno měření
–	Rozsah měřených koncentrací 5 × 104 – 1 × 107 buněk/ml
–	Velikost počítaných buněk 1 – 60 µm
–	Barevný dotykový displej
–	Jednoduché a intuitivní ovládání
–	USB rozhraní pro přenos dat
–	Vnější rozměry š × h × v: 160 × 180 × 280 mm
–	Hmotnost 1,8 kg

POUZE
73 990 Kč

Kat. číslo

Produkt

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

L50001

Luna II YF

109 990,–

73 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

39 990,–

29 990,–

–	Vnitřní objem 28 l
–	Umožňuje třepat erlenmeyerovy baňky o objemu 12 × 100 ml, 8 × 250 ml, 5 × 500 ml
–	Možnost univerzálního držáku nádob a zkumavek nebo destiček
–	Teplotní rozsah okolní: teplota +5 °C do +65 °C
–	V nabídce také chlazené verze včetně větších třepaných objemů
–	Časovač 1 min. – 48 hodin nebo kontinuální čas
–	Rozsah třepání od 30 – 300 rpm, kruhový pohyb (orbit 22 mm)
–	Přesnost ±0,1 °C při 37 °C, nastavení po 0,1 °C
–	Vnější rozměry š × h × v: 285 × 400 × 290 mm
–	Hmotnost 13 kg
–	Teplotní uniformita ±0,25 °C
Kat. číslo

Produkt

NB205

Inkubovaná třepačka

název produktu

INKUBOVANÁ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA NB-205 VČETNĚ PLATFORMY

POUZE
29 990 Kč

–	Chlazené laboratorní inkubátory a třepačky s velmi širokým způsobem použití
–	Rozsah nastavení teplot od -10 °C / 0 °C až do +105 °C
–	Rozsah třepání od 300 – 1500 rpm
–	Velmi přesné třepání v nastaveném rozsahu
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Velká stabilita přístroje
–	Možnost dokoupení dalších bločků od 96 × 0,2 ml až po 40 × 2,0 ml
–	Přesnost nastavení a regulace teploty ±0,1 °C
–	Váha přístroje 3,3 kg / 8,5 kg
–	Rozměry š × h × v: 300 × 200 × 160 mm

název produktu

LABORATORNÍ CHLAZENÝ INKUBÁTOR S TŘEPÁNÍM NEBO BEZ
TŘEPÁNÍ VČETNĚ JEDNOHO BLOKU PRO ELISA DESTIČKU, NEBO
54 × 0,5 ML, NEBO 24 × 15 MM

od 7 500 Kč

Kat. číslo

Produkt

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

CHB-202

Chlazený termoblok

12 700,–

7 500,–

MB-102

Chlazený a třepaný termoblok

29 200,–

15 000,–
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Velký výprodej skladových zásob a předváděcích přístrojů

–	Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
–	Rozsah teploty: -10 °C až +100 °C
–	Nastavení času 0 – 9999 min.
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,5 °C, komora z nerezové oceli
–	Včetně insert bločku 15 × 1,5 ml
–	Rozměry š × h × v: 80 × 150 × 95 mm
–	Hmotnost 1 kg

Kat. číslo

Produkt

Mini-C100

Chlazený termoblok

název produktu

JEDNOBLOKOVÁ CHLAZENÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY MINI-C
-10 °C / +100 °C VČETNĚ BLOKU 15 × 1,5 ML MIKROZKUMAVKY

POUZE
8 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

16 490,–

8 990,–

DVOUBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY DKT-200 RT
+5 °C / +150 °C VČETNĚ BLOKU 42 × 0,5 ML A 48 × 0,2 ML

Kat. číslo

Produkt

DKT200-2

Duální nechlazený termoblok

název produktu

–	Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
–	Rozsah teploty: okolí +5 °C až +150 °C
–	Nastavení času 0 – 100 hod.
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
–	Včetně insert bločků 42 × 0,5 ml a 48 × 0,2 ml
–	Rozměry š × h × v: 220 × 230 × 95 mm
–	Hmotnost 2,2 kg

POUZE
7 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

13 900,–

7 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

13 900,–

9 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

7 500,–

5 000,–

–	Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
–	Rozsah teploty: okolí +5 °C až +150 °C
–	Nastavení času 0 – 100 hod.
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
–	Včetně insert bločků 42 × 0,5 ml a 48 × 0,2 ml
–	Rozměry š × h × v: 220 × 230 × 95 mm
–	Hmotnost 2,2 kg

Kat. číslo

Produkt

D1302

Duální nechlazený termoblok

název produktu

DVOUBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY D1302 RT
+5 °C / +150 °C VČETNĚ BLOKU 42 × 0,5 ML A 48 × 0,2 ML
(ZDARMA BLOK 96JAMKOVÁ DESTIČKA)

POUZE
9 990 Kč

–	Digitální termoblok pro široké spektrum aplikací nejen v molekulární biologii
–	Rozsah teploty: okolí +5 °C až +100 °C
–	Nastavení času 0 – 20 hod.
–	Mikroprocesorové řízení s LCD displejem
–	Nastavení teploty po 0,1 °C, uniformita ±0,2 °C, komora z nerezové oceli
–	Včetně insert bloku 12 × 1,5 ml
–	Rozměry š × h × v: 140 × 120 × 60 mm
–	Hmotnost 1,3 kg

Kat. číslo

Produkt

D1302

Duální nechlazený termoblok

KRD – obchodní společnost, s.r.o. | Pekařská 12, 155 00 Praha 5 | +420 257 013 400 | krd@krd.cz

název produktu

JEDNOBLOKOVÁ DIGITÁLNÍ SUCHÁ LÁZEŇ ŘADY
MINI-ACCUBLOCK RT +5 °C / +100 °C VČETNĚ BLOKU 12 × 1,5 ML

POUZE
5 000 Kč
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–	Pro centrifugování až 4 kusů standardních nebo 2 kusů „deep well“ destiček
–	Maximální rychlost 500 – 2000 ot./min
–	Automatické otevření víka po skončení stáčení
–	Možnost krátkého stočení (Short Spin)
–	Maximální přetížení 500 xg
–	Nastavení času v rozpětí 15 vteřin až 99 minut nebo kontinuální chod
–	Váha 10 kg
–	Vnější rozměry š × h × v: 330 × 370 × 175 mm

Kat. číslo

Produkt

C16000

HW2

název produktu

NECHLAZENÁ DESTIČKOVÁ CENTRIFUGA S ROTOREM 2 × 96-WELL

POUZE
7 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

14 990,–

7 990,–

NECHLAZENÁ UNIVERZÁLNÍ CENTRIFUGA S ROTOREM 6 × 15 ML

Kat. číslo

Produkt

C12000

HW6M

název produktu

–	Maximální počet zkumavek 6 × 15 ml
–	Včetně adaptérů 10 ml, 7 ml a 5 ml
–	Maximální rychlost v rozmezí 300 až 5000 rpm
–	Maximální přetížení 2 500 xg
–	Nastavení času v rozpětí 15 vteřin až 99 minut nebo kontinuální chod
–	Váha 4,5 kg
–	Vnější rozměry š × h × v: 212 × 270 158 mm

POUZE
4 990 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

9 990,–

4 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

9 990,–

4 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

18 990,–

9 990,–

–	Maximální rychlost v rozmezí 500 až 8500 rpm
–	Maximální zrychlení v rozmezí až 4850 xg
–	Časovač 15 vteřin až 99 minut
–	Mikroprocesorová PID digitální kontrola s LCD displejem
–	Včetně kombinovaného rotoru 12 × 1,5 / 2,0 ml, 12 × 0,5 ml a stripy 2 × 8 × 0,2 ml
–	Váha 4,3 kg
–	Velmi tichý chod
–	Vnější rozměry š × h × v: 212 × 270 × 158 mm

Kat. číslo

Produkt

C10000

HW56

název produktu

DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ CENTRIFUGA HW56 (8500 RPM) VČETNĚ
KOMBINOVANÉHO ROTORU 12 × 0,5ML + 12 × 1,5 ML + 4 × 8 × 0,2 ML

POUZE
4 990 Kč

–	Maximální počet zkumavek 6 × 15 ml
–	Včetně adaptérů 10 ml, 7 ml a 5 ml
–	Maximální rychlost v rozmezí 300 až 6500 rpm
–	Maximální přetížení 4 000 xg
–	Nastavení času v rozpětí 5 minut až 30 minut nebo kontinuální chod
–	Váha 4,5 kg
–	Vnější rozměry š × h × v: 210 × 180 240 mm

Kat. číslo

Produkt

C0060

Spectrafuge 6C
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název produktu

UNIVERZÁLNÍ CENTRIFUGA S ROTOREM 6 × 15 ML

POUZE
9 990 Kč

Velký výprodej skladových zásob a předváděcích přístrojů

–	Maximální počet zkumavek 18 × 1,5/2,0 ml
–	Maximální rychlost 14 000 rpm
–	Maximální přetížení 16 000 xg
–	Dosažení maximální zrychlení do 13 vteřin
–	Zastavení z maximálních otáček do 12 vteřin
–	Nastavení času v rozpětí 1 min až 30 minut
–	Včetně adaptérů na 0,5 a 0,2 ml
–	Vnější rozměry š × h × v: 210 × 230 193 mm
–	Váha 4,5 kg
Kat. číslo

Produkt

C0160

Spectrafuge 16M

POUZE
13 990 Kč

název produktu

VYSOKOOTÁČKOVÁ NECHLAZENÁ PCR CENTRIFUGA
14 000 RPM / 16 000 XG

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

22 900,–

13 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

4 490,–

1 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

2 500,–

990,–

–	Maximální stavitelné otáčky 0 – 3000 rpm,
–	Včetně nástavce pro až 30 mm zkumavky
–	Spuštění po přiložení zkumavky nebo kontinuální chod
–	Příslušenství ve formě držáku na třepání 96jamkových destiček
–	Orbit 4,5 mm
–	Velmi vysoká stabilita
–	Rozměry š × h × v: 14 × 16 × 13 cm
–	váha: 2,2 kg

Kat. číslo

Produkt

S0200

VX-200

název produktu

TŘEPAČKA VORTEX-MIXER MX-S

POUZE
1 990 Kč

–	Maximální fixní otáčky 3000 rpm
–	Včetně kombinovaného nástavce pro různé zkumavky
–	Automatické spuštění po vložení zkumavky
–	Kompaktní rozměry: 133 × 133 × 80 mm
–	Hmotnost 1 kg

Kat. číslo

Produkt

825100030000

MX-E

název produktu

VORTEX MIXER MX-E

POUZE
990 Kč

–	Rozsah otáček 0 – 1500 rpm
–	Pracovní plocha 135 mm
–	Maximální objem míchaného roztoku 3 l
–	Analogové ovládání
–	Vnější rozměry š × h × v: 150 × 260 × 80 mm
–	Váha 1,8 kg

Kat. číslo

Produkt

861520230000

MS-PB

POUZE
1 490 Kč

název produktu

MAGNETICKÁ MÍCHAČKA BEZ OHŘEVU MS-PB

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

3 300,–

1 490,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

2 990,–

1 990,–

–	Rozsah otáček 0 – 2500 rpm
–	Pracovní plocha 90 mm
–	Maximální objem míchaného roztoku 1 l
–	Vnější rozměry š × h × v: 110 × 110 × 70 mm

Kat. číslo

Produkt

MINIP-25

Magnetická míchačka

KRD – obchodní společnost, s.r.o. | Pekařská 12, 155 00 Praha 5 | +420 257 013 400 | krd@krd.cz

název produktu

MAGNETICKÁ MÍCHAČKA BEZ OHŘEVU MINIP-25
POUZE
1 990 Kč
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–	Kvalitní objektivy 4 ×, 10 ×, 20 × a 100 × (imerzní)
–	Trinokulární hlava
–	Dva okuláry 10 × 20 mm, s dioptrickou korekcí
–	Možnost, 3, 5 a 16 Mpix HDCE barevné kamery
–	Abbého kondensor N.A. 1,25
–	Iluminace halogenovou 30W lampou
–	Revolverová hlavice pro 5 objektivů
–	Otočná hlava o 360°
–	Rozteč očních pupil 55 – 75 mm
–	Stůl (135 × 125 mm) posuvný ve dvou osách
–	Koaxiální jemné a hrubé zaostřování
Kat. číslo

Produkt

BIO3T-PL

Trinokulární mikroskop

POUZE
9 990 Kč

název produktu

TRINOKULÁRNÍ BIOLOGICKÝ MIKROSKOP BIO3T-PL

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

18 990,–

9 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

9 900,–

4 500,–

11 900,–

5 500,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

14 990,–

7 990,–

–	Laboratorní digitální stolní pH metr / měření REDOX a ISE
–	Možno ve variantě s magnetickou míchačkou
–	Podsvícený velkoplošný displej
–	Tříbodová kalibrace včetně pufrů pH4, pH7 a pH10
–	Včetně sondy , teplotní sondy a stojánku
–	Přesnost ±0,01 pH
–	Automatická nebo manuální teplotní kompenzace
–	Paměť až na 64 měření
–	Připojení USB včetně kabelu
–	Rozsah měření -2,00 – 16,00 pH
–	Teplotní rozpětí 0 – 105 °C
Kat. číslo

Produkt

PL-700PV

pH Metr

PL-700PVS

pH metr včetně magnetické míchačky

název produktu

STOLNÍ LABORATORNÍ PH METR / PH METR S MAGNETICKOU MÍCHAČKOU

od 4 500 Kč

–	Univerzální 3D třepačka
–	Výkyv 9°
–	Digitální LCD displej pro čas a rychlost
–	Maximální zatížení 5 kg
–	Časovač 0 – 1199 min. nebo kontinuální čas
–	Jednoduchá platforma; 35 × 30 cm
–	Rychlost 10 – 70 výkyvů za min
–	Vnější rozměry š × h × v: 360 × 430 × 106 mm
–	Hmotnost 9 kg
Kat. číslo

Produkt

834220219999

SK-D3309-Pro

název produktu

3D TŘEPAČKA S JEDNODUCHOU PLATFORMOU

POUZE
7 990 Kč

–	Multifunkční orbitální třepačka
–	Maximální kapacita 28 × 125 ml, 20 × 250 ml, 10 × 500 ml a 5 × 2000 ml
–	Rychlost 20 – 300 rpm
–	Digitální LCD displej pro čas a rychlost
–	Časovač 0 – 99 min. nebo kontinuální čas
–	Univerzální platforma se samolepící podložkou
–	Vnější rozměry š × h × v: 389 × 427 × 158 mm
–	Hmotnost 20,9 kg
Kat. číslo

Produkt

S2040-1900 +
S2040-12

Orbit 1900
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POUZE
25 990 Kč

název produktu

VYSOKOKAPACITNÍ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA VČETNĚ PLATFORMY

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

45 990,–

25 990,–

Velký výprodej skladových zásob a předváděcích přístrojů

–	Multifunkční orbitální třepačka
–	Maximální zatížení 3 kg
–	Rychlost 50–350 rpm resp. 50 – 300 rpm
–	Digitální LCD displej pro čas a rychlost
–	Časovač 0 – 100 hod. nebo kontinuální čas
–	Univerzální platforma se samolepící podložkou
–	Vnější rozměry š × h × v: 284 × 264 × 108 mm
–	Hmotnost 5,6 kg
Kat. číslo

Produkt

GS-10
GS-20

název produktu

UNIVERZÁLNÍ ORBITÁLNÍ TŘEPAČKA VČETNĚ PLATFORMY

POUZE
7 500 Kč

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

Orbitální třepačka 50 – 350 rpm.

13 500,–

7 500,–

Orbitální třepačka 50 – 300 rpm.

13 500,–

7 500,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

8 990,–

3 990,–

–	Pohyb rolovací a kymácivý
–	Otáčky 0 – 70 rpm
–	Rotace 0 – 360°
–	6 válců
–	Maximální zatížení 4 kg
–	Velmi tichý chod
–	Délka válců 280 mm
–	Rozměry š × h × v: 450 × 260 × 120 mm
–	Hmotnost 4 kg
Kat. číslo

Produkt

823222219999

MX-T6-S

název produktu

TŘEPAČKA ROLOVACÍ S KYMÁCIVÝM POHYBEM MX-T6-S

POUZE
3 990 Kč

–	Velikost gelu 15 × 25 cm,
–	Maximální objem pufru 1 l
–	Maximální počet vzorků 120
–	UV transparentní materiál
–	Včetně nalévací vaničky a hřebenů
–	Hřebeny 15 a 20 jamek
Kat. číslo

Produkt

17004484

Sub-Cell GT BioRad

POUZE
9 990 Kč

název produktu

HORIZONTÁLNÍ ELEKTROFORÉZA SUB-CELL GT CELL
PRO SEPARACI NUKLEOVÝ KYSELIN

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

21 700,–

9 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

7 990,–

4 990,–

–	Velikost gelu 10 × 10 cm,
–	Maximální objem pufru 300 ml
–	Maximální počet vzorků 100
–	UV transparentní materiál
–	Včetně nalévací vaničky a hřebenů
–	2 × hřebeny 10 jamek
Kat. číslo

Produkt

E1010-10

Enduro 10,10 Labnet

KRD – obchodní společnost, s.r.o. | Pekařská 12, 155 00 Praha 5 | +420 257 013 400 | krd@krd.cz

název produktu

HORIZONTÁLNÍ ELEKTROFORÉZA ENDURO 10.10
PRO SEPARACI NUKLEOVÝ KYSELIN

POUZE
4 990 Kč
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NAPĚŤOVÝ ZDROJ CONSORT EV1450

Kat. číslo

Produkt

EV1450

Napěťový zdroj 400 V pro 4 elektroforézy

POUZE
8 990 Kč

název produktu

–	Rozsah napětí 1 – 400 V (po 1 V)
–	Proudový rozsah 1 – 500 mA (po 1 mA)
–	Programování v 9 krocích / až 9 programů
–	Připojení pro čtyři elektroforézy
–	Výstupní výkon maximálně 50 W(po 1 W)
–	Časové nastavení 1 – 5999 min. nebo kontinuální čas

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

13 720,–

8 990,–

NAPĚŤOVÝ ZDROJ LABNET ENDURO 300V

Kat. číslo

Produkt

E0303-230V

Napěťový zdroj 300 V pro 4 elektroforézy

název produktu

POUZE
7 490 Kč

–	Rozsah napětí 0 – 300 V (po 1 V)
–	Proudový rozsah 0 – 500 mA (po 1 mA)
–	Připojení pro čtyři elektroforézy
–	Výstupní výkon maximálně 0 – 90W (po 1 W)
–	Časové nastavení 1 – 9999 min. nebo kontinuální čas

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

11 990,–

7 490,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

13 990,–

7 490,–

–	Sada obsahuje 6 plně autoklávovatelné pipety s nastavitelnými objemy:
–	0,1 – 1 µl, 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 10 – 100 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl a 6místný otočný stojánek
–	Plně autoklávovatelné na 121 °C
–	Tyto pipety mají vylepšenou ergonomii, včetně háčku na prst
–	Nabízí se v plné škále objemů od 0,1 µl až po 10 000 µl
–	4pozicový displej
–	Zvýšená odolnost proti UV
–	Uzamykání pipety
–	Možnost jednoduché kalibrace uživatelem
–	Vysoká přesnost a reproducibilita
–	Možnost barevného rozlišení objemů

Kat. číslo

Produkt

P-Series 6 Pack

Sada 6 pipet včetně otočného karuselu

název produktu

SADA 6 JEDNOKANÁLOVÝCH PIPET ŘADY „P SERIES“
VČETNĚ OTOČNÉHO STOJÁNKU

POUZE
7 490 Kč

–	Vylepšená ergonomie
–	Souprava obsahuje 0,5 – 10 µl, 2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl, otočný stojánek, 3 balení
špiček
–	Plně autoklávovatelné
–	Duální nastavení se zámkem
–	Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
–	Možnost kalibrace uživatelem
–	Vysoká přesnost a reproducibilita
–	Zvýšená odolnost proti UV
–	3letá záruka

Kat. číslo

Produkt

P3942-SK4

Sada 4 pipet včetně otočného karuselu
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POUZE
8 990 Kč

název produktu

SADA 4 JEDNOKANÁLOVÝCH PIPET ŘADY „BIOPETTE PLUS“

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

14 990,–

8 990,–

Velký výprodej skladových zásob a předváděcích přístrojů

JEDNOTLIVÉ JEDNOKANÁLOVÉ PIPETY ŘADY „BIOPETTE PLUS“
název produktu

–	Vylepšená ergonomie
–	Plně autoklávovatelné
–	Duální nastavení se zámkem
–	Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
–	Možnost kalibrace uživatelem
–	Vysoká přesnost a reproducibilita
–	Zvýšená odolnost proti UV
–	3letá záruka

POUZE
1 990 Kč

Kat. číslo

Produkt

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

P3942-20

Jednokanálová pipeta 2 – 20µl

3 990,–

1 990,–

P3942-100

Jednokanálová pipeta 10 – 100 µl

3 990,–

1 990,–

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

13 000,–

7 990,–

–	Vylepšená ergonomie
–	Plně autoklávovatelné
–	Duální nastavení se zámkem
–	Nastavitelná výška kónusu – kompatibilita se všemi typy špiček
–	Možnost kalibrace uživatelem
–	Vysoká přesnost a reproducibilita
–	Zvýšená odolnost proti UV
–	3letá záruka

Kat. číslo

Produkt

P4812-50

Vícekanálová pipeta 5 – 50 µl

název produktu

VÍCEKANÁLOVÁ PIPETA ŘADY „BIOPETTE PLUS“

POUZE
7 990 Kč

–	Rozsah objemů 1 – 5000 µl
–	Krok dávkování 1 µl
–	Počet kroků 1 – 48
–	Možnost použití nástavců od jiných výrobců

Kat. číslo

Produkt

P3000

Dávkovač LabPette R

POUZE
2 990 Kč

název produktu

MECHANICKÝ OPAKOVACÍ DÁVKOVAČ LABPETTE R

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

7 500,–

2 990,–

–	Rozsah objemů 1 – 50 ml
–	Krok dávkování 1/100 objemu nástavce
–	Automatická detekce nástavce
–	Ergonomický tvar
–	Včetně dobíjecího adaptéru a sady nástavců

Kat. číslo

Produkt

4987000010

Dávkovač Multipette E3
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POUZE
9 990 Kč

název produktu

ELEKTRONICKÝ OPAKOVACÍ DÁVKOVAČ
MULTIPETTE E3 EPPENDORF

Původní cena (Kč)

Nová cena (Kč)

15 400,–

9 990,–
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Uvedené ceny jsou bez DPH. Platí do vyprodání zásob.
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