
 
KVALITETSUDSTYR  TIL DIG OG DIT LABORATORIUM

 HÅNDDESINFEKTION – med hudplejende egenskaber
PURELL® Advanced Gel er desinfektionsgel med enestående kombination af bakteriedræbende  
og hudvenlige egenskaber, der sikrer effektiv hånddesinfektion uden at udtørre huden.  
Indeholder 70 % alkohol. 500 ml.

NR. 3 - 2020

Vi øsnker alle en glædelig jul

STABIL GULVSTANDER TIL  
500 ML PURELL®
Gulvstander i robust og enkelt design.  
Den store fod, gør at stativet står stabil under brug.  
Pumpeflasken fastgøres sikkert med en lille metalbøjle  
med vingemøtrikker på bagsiden.
Gulvstanderen leveres uden spritgel og coronaskilt. 

Pris pr. stk. v/12 stk. 

25,75 kr. 

Varenr. 1107.2068

Pris pr. stk. 

448 kr. 

Varenr. 1107.2069 

Pris v/10 stk. 

355 kr. 

Varenummer Volumen ml Karton 
stk.

Pris pr. stk.  
v/ karton

0616.0125 125 4     40,00 kr.

0616.0250 250 4     44,81 kr.

0614.0500 500 4     55,33 kr.

0614.1000 1000 4     78,32 kr.

Julepris til dig 
DURAN® YOUTILITY  
- er fremtidens laboratorieflaske
Designet med de bedste egenskaber fra den originale 
DURAN® BlueCap-flaske.  YOUTILITY har forbedrede  
ergonomiske egenskaber som ergonomisk GL 45-skruelåg  
og fordybning i flasken for bedre greb. 
YOUTILITY er fremstillet i borosilikat 3.3, 
har en fantastisk brudstyrke og tåler 
pludselige temperaturskift.

 

et juletræ til afdelingenVIND 

Vil du også vinde et juletræ til din afdeling, så skriv til: 

susanne@hounisen.com inden den 20. nov. Kl. 10,

hvor vi trækker lod om 5 flotte juletræer. 

Vi kommer ud med juletræ og lidt julegodter senest 1. dec.

DURAN® 
YOUTILITY 

til samme pris 
som alm. 

 Duran Bluecap



 

GENIUS2 DISPENSER
Let anvendelig VITLAB® genius2 dispenser med patenteret recirkulationsventil,  
der kan højdejusteres, og er let at indstille og kalibrere. 
Dispenseren tåler de fleste syrer, baser og opløsningsmidler.  
Leveres med 3 adaptere, så den kan bruges til  
GL28, GL32, GL40 og GL45 flasker.  
VITLAB® genius2 dispenserne kan autoklaveres i henhold til  

DIN EN 285 og er mærket DE-M.

      DIN EN ISO 8655-5 og 8655-6

      Autoklavering ved 121 °C

      DE-M-mærket (Den tyske måle- og kalibreringsforordning)

   
   
   

HONEYWELL FLUKATM 

BUFFEROPLØSNINGER
Bufferopløsninger pH 4,0, 7,0 eller 10,0 (20 °C) 

Mangler du
 kemikalier?

 Spørg hos Hounisen, 
vi sælger kemikalier  

fra Honeywells  
store sortiment.

1 2

3 4

Varenummer Beskrivelse Volumen Honewell Pris pr. stk.  

C33665.1000 pH 4,0 – Sodium hydroxide / Sodium chloride 1L       FlukaTM    46,69 kr.

C33646.1000 pH 7,0 – Potassium sodium phosphate 1L       FlukaTM    72,06 kr.

C33649.1000 pH 10,0 – Borax / Sodium hydroxide 1L       FlukaTM  138,87 kr.

Varenummer Volumen ml Graduering ml Pris pr. stk.  

0418.0102 0,2 – 2,0 0,05    1.635 kr.

0418.0105 0,5 – 5 0,10    1.635 kr.

0418.0210 1,0 – 10 0,20    1.738 kr.

0418.0525 2,5 – 25 0,50     2.045 kr.

0418.1050 5 - 50 1,00     2.153 kr.

0418.2510 10-100 2,00    3.070 kr.

 V-3 vortex-mikser til rør fra 0,5-50 ml.  
Tuch eller hands-free program.  
50-4.000 rpm.  
Varenr. 1582.1037 
Pris pr. stk.                              1.290 kr.

Sprout® minicentrifuge inkl.  
rotorhoveder til rør fra 0,2- 2 ml.  
2.000 x g.  
Varenr. 0301.8000  
Pris pr. stk.                                     995 kr. 

 11
RT basic magnetomrører med       
hastighedskontrol fra 150-2500 rpm. 
Varenr. 1582.0600  
Pris pr. stk.        968 kr.

Kompakt varmeblok digital tempera-
turindstilling. +2-100 °C (± 0,5 °C).  
Låg medfølger, blokke bestilles separat. 
Varenr. 1594.1150 
Pris pr. stk.             2.740 kr.
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       IVD og CE

SARSTEDT mikrorør med vedhængt låg
Mikrorør fremstillet i polypropylen med vedhængt låg og spids bund.  
Kan autoklaveres ved 121 °C og fryses ned til -80 °C. Centrifugeres ved 20.000 x g

      IVD-/ CE mærket.

2,0 ml mikrorør, 
graduering og skrivefelt
Pr. stk. v/5.000 stk. 

0.12 kr. 
Varenr. 72.691

0,5 ml mikrorør, 

uden graduering 

Pr. stk. v/5.000 stk.

0,11 kr. 
Varenr. 72.699

1,5 ml mikrorør, 

graduering og skrivefelt 

Pr. stk. v/ 5.000 stk.

0,10 kr. 
Varenr. 72.690.001

Varenummer Farve

1515.10BL

1515.10GR

1515.10GU

1515.10HV

1515.10RE

1515.10TR

1515.10NEBL

1515.10NEGR

1515.10NEGU

1515.10NEOR

1515.10NEPI

Pris pr. stk. v/10 stk. 

16 kr. 

FRYSEÆSKER 
Fryseæsker med 9 x 9 huller, der passer til 1,5 ml og 2 ml rør med diameter op til 12,5 mm og længde 50 mm. 
Fryseæskerne er fremstillet i polypropylen, der tåler frysning ned til -100 °C samt autoklavering ved 121 °C.  
Fryseæskerne fås i 11 forskellige farver, alle med transparent låg.
.

 Tåler 
frysning
ned til  
-1000C

Vi ønsker alle kunder og 
samarbejdspartnere

 Glædelig jul & Godt nytår.Husk, at vi holder åbent alle hverdage mellem jul og nytår. 

 På hjemmesiden kan du bestille dine varer døgnet rundt 

 – også i helligdagene.

Gl
æd

eli
g J

ul

Frys
ned til  
-800C

   

50 ML SARSTEDT MED STÅRING
Transparente polypropylenrør i den kendte SARSTEDT kvalitet  
med konisk bund og ståring. Der medfølger rødt skruelåg.

                    

Pris pr. stk. 

v/300 stk. 

0,80 kr. 

Varenr. 62.559

UHØRT GO 
PRIS

så længe  
lager haves 
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AFFALDSSTATIV OG POSER
Skråt bordaffaldsstativ med hvid polybelægning.  
En ergonomisk og pladsbesparende løsning til enhver arbejdsplads.  
Affaldsstativet passer til 200 x 300 mm affaldsposer.  
Poserne er fremstillet i polypropylen og fås i en almindelig 
(varenummer 1680.0200) og autoklaverbar udgave (varenummer 86.1197). 

Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com
www.hounisen.com

Følg os på facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev på: hounisen.com

Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på: hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser 
Fri levering ved ordre over 1.000 kr. Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr. Kemikalier pålægges et farligt gods-tillæg på 150 kr. pr. forsendelse. 

Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com for at bestille varer. OBS! Oplys venligst, at det er et avistilbud, når du bestiller. 
Priserne gælder t.o.m. 31/12 2020, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Varenummer Beskrivelse Karton 
stk.

Pris pr. stk.  
v/ karton

2064.8080 Affaldsstativ 10     116,70 kr.

1680.0200 Plastpose, 300 x 200 mm 1.000       0,45 kr.

86.1197 Autoklavepose, 300 x 200 mm 1.000       0,52 kr. 

F1 FINNPIPETTETM  - din makker i laboratoriet
Finnpipetten™ er en letvægtspipette i verdensklasse med høj komfort,  
ydeevne og pålidelighed. Finpipetten™ kan låses ved det ønskede volumen,  
og et super blow-out stempel ved volumen < 50 µl sikrer præcis  
afpipettering af dråber i mikrostørrelse. En soft-touch-afskyder minimerer  
de kræfter, der skal bruges ved spidsafskydning. Finnpipette™ F1 har en  
antimikrobiel overflade og fingerbøjen kan justeres 120 °.  
Finnpipette™ F1 passer også til pipettespidser fra Sarstedt. 

Varenum-
mer Varenavn µl Pris

0699.1010  F1 Pink 0,2-2     1.490 kr. 

0699.1030  F1 Pink 1-10     1.490 kr.

0699.1060 F1 Gul 2-20     1.490 kr.

0699.1080 F1 Gul 20-200     1.490 kr.

0699.1100 F1 Blå 100-1000     1.490 kr.

0699.1110  F1 Grøn 500-5000     1.490 kr.

0699.1191 Finnpipette™ F1 Kit m/3 pipetter 1-10 ,10-100-1000      3.900,00 kr.

0699.1192 Finnpipette™ F1 Kit m/4 pipetter 0,2-2, 2-20, 20-200,  
100-1.000

    4500,00 kr. SARSTEDT pipettespidser  
passer til FinnpipetteTM F1 og F2.  

Find kompatibilitetstabel på  
hounisen.com/guides

Fantastisk  
julepris til dig 

Køb
nu
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