
  KKlliimmaattiicckkéé    kkoommoorryy    
ss  kkoonnssttaannttnníímm  kklliimmaatteemm  

Proud ní vzduchu je vždy závislé na míst , to 
však neplatí v komorách firmy Binder. 
Výrobce garantuje konstantní a jemnou 
cirkulaci vzduchu p es celý povrch bo ních 
st n i p i plném naložení komory. Technologie 
APT.line™ (Advanced Preheating 
Technology) umož uje klimatickým komorám 

BINDER KBF,  KBF P,  KBF LQC a KMF dosáhnout vysoce p esné a 
velmi rychlé temperace. Pro stabilitní testování jsou ur eny komory 
BINDER KBF, pro fotostabilitní testy jsou ur eny komory s 
osv tlovacími kazetami BINDER KBF P a 

ípadn  s p ídavným fotometrickým 
ením osv tlení komory BINDER KMF 

LQC. Stresové testování p i teplotách –10 
°C až 100 °C je možné v komorách 
BINDER KMF. Stabilitní testování 
vyžaduje p esnou a rovnom rnou 
cirkulaci vzduchu kolem všech 
jednotlivých vzork  i p i pln  naložené 
komo e. Tento požadavek spl ují komory 
KBF, bez ohledu na velikost komory i stupe  jejího zapln ní. 

ístroje jsou dodávány jako „Plug and play“ tzn. umož ují snadné 
ipojení ke stávajícímu vodovodnímu rozvodu. 

Kombinace voliteln  umístitelných osv tlovacích kazet a ICH-
osv tlení s BINDER Q1B Synergy Light™ 
poskytuje rovnom rnou a homogenní 
sv telnou intenzitu pro fotostabilitní testy  p i 
konstantních klimatických podmínkách.  
Komory BINDER KBF LQC jsou ideální pro 
fotostabilitní testy se dv ma sférickými, 
nesm rovanými ball-type idly. Tato idla 
zachycují intenzitu osv tlení KBF LQC p i 
jakémkoliv umíst ní vzorku.  

   

    SSppeecciiáállnníí  cchheemmiikkáálliiee,,    
ssttaannddaarrddyy,,  kkaattaallyyzzááttoorryy    

 

      
Alfa   Aesar,   Johnson   Matthey   Company   je   p ední   sv tový  
výrobce  a  dodavatel  organických a anorganických chemikálií 

zného stupn istoty. 
Používají se pro organickou syntézu ve výzkumu, vývoji, výrob , jako 

ím s do finálních substancí, jako katalyzátory nebo  jako inidla  
v kontrolních laborato ích. 

žeme nabídnout :  pyridines – piperidines – boronic acids – 
chlorophosphines – fullerens – - Active Dry anhydrous solvents - 
imidazolium salts – indoles – silver compounds – ionic liquids -  
organophosphorus intermediates – homopiperazines – fluorinating 
agents – analytical standards - sulfonyl chlorides – isocyanates – Pt, 
Pd-catalysts – silanes – organotrifluoroborates – aminopyridines – 
hydroxybenzeneboronic acids – agars – agaroses – peptones. 
Veškeré   vyhledávací   systémy   –   podle   struktury,   podle   prvk ,  
abecední   hledání   a   podle   CAS   –   dávají   uživateli   standardní  
vyhledávací   komfort.   Nezbytné   bezpe nostní   listy   a   analytické  
certifikáty máme pro zákazníky rovn ž p ipraveny.  

šíme se na Váš zájem – rádi uspokojíme i Vaše požadavky. 

          

BBEEZZPPEE NNOOSSTTNNÍÍ  AA  OO NNÍÍ  SSPPRRCCHHYY    
Pracujete na míst , kde hrozí zasažení o í nebo pokožky nebezpe nými 
chemikáliemi nebo jinými látkami, které ohrožují zdraví? Pro Vaši v tší bezpe nost a 
pro rychlejší první pomoc nabízíme bezpe nostní a o ní sprchy italského výrobce 
TOF.  

OO nníí  sspprrcchhyy jsou v provedení na pracovní plochu, k p ipevn ní na st nu 
nebo stojanové. Rovn ž bbeezzppee nnoossttnníí  cceelloott lloovvéé  sspprrcchhyy jsou 
v provedení na st nu nebo se stojanem. Další variantou je bezpe nostní sprcha 
s nášlapnou plošinou a to bu  samostatná celot lová nebo v kombinaci s o ní 
sprchou. 

Zvláštní kategorií je mmoobbiillnníí  oo nníí  sspprrcchhaa složená z p enosného zásobníku na 
pitnou vodu a jednoduché o ní sprchy. Voda je tla ená vzduchem, nádobu je tedy nutné 
pravideln  tlakovat. Výhodou této o ní sprchy je mobilita, lze ji tedy snadno p emístit na 
pracovišt , kde je jí momentáln  nejvíce pot eba.  

ní sprchy jsou konstruované tak, aby proud vody sm ující na o i byl dostate  silný, ale 
itom natolik jemný, aby nemohlo dojít k poškození zasažených o í. P esn jší sm rování 

proudu vody zajiš ují o nice z m kké gumy, které se snadno p izp sobí obli eji. Ovládání 
ních sprch je dvojí: u výsuvných sprch se voda spouští ernou pákou, na kterou dosáhnete 

snadno a intuitivn , protože je sou ástí t la sprchy. O ní sprchy p ipevn né ke st  se ovládájí 
pomocí páky s plochým tvercovým ovlada em a znakem bezpe nostní sprchy.  

Celot lová sprcha umož uje omytí zasažených ástí t la nebo celého t la od nebezpe ných 
látek. Bezpe nostní t lová sprcha se vždy ovládá trojúhelníkovým táhlem a ventil tak zajiš uje 
stálý proud vody, dokud jej sami neuzav ete.  

íme, že Vám nabízené bezpe nostní sprchy pomohou zvýšit bezpe nost na pracovišti. Pro další informace nás m žete kontaktovat na našich telefonních íslech nebo emailu.  
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  NNoovváá  aaddaa  eelleekkttrrooffoorreettiicckkýýcchh  jjeeddnnootteekk  
V žádné biochemické nebo molekulárn  
genetické laborato i nesmí chyb t 
elektroforetická jednotka tzv. „elektro-
foréza“.  VWR má nyní v nabídce 
nejnov jší  ady elektroforéz. 
HORIZONTÁLNÍ  ELEKTROFORÉZY   
Model AGT2 je ideální pro rutinní rychlou 
analýzu  DNA, RNA.  
Model AGT3 a AGT4 je designovaný pro 
analytické a preparativní studie nukleových 
kyselin. 
Model MAXI-VG je ideální pro standardní 
prepara ní a analytické elektroforetické 
techniky.      
Model VWR mini elektroforéza je 
kompaktní  systém v etn  zdroje nap tí. 
Všechny modely vynikají svojí robustností 
a precizním zpracováním jednotlivých díl . 

Model rozm r gelu Objem  
5 mm gelu 

 objem 
pufru 

AGT2 8x10,5 cm 40 ml 450 ml 
AGT3 16x15 cm 120 ml 1000 ml 
AGT4 20x20 cm 120 ml 3000 ml 

MAXI-VG 15x17,15x10 
15x15, 15x20 cm 

53,  75,  
113, 150 ml 950 ml 

VWR mini 
elektroforéza 

2ks  10,7x6cm 
2ks  5,2x6 cm 30 ml 400 ml 

 

VERTIKÁLNÍ  ELEKTROFORÉZY  
vertikální duální gelové jednotky. Modely 
CTV 100 Mini 10x10 cm a CTV 400 Maxi 
20x20cm jsou vertikální dual-gel jednotky 
s pr tokovým vodním chlazením.  
Model DCX-700 Dual Cool Combo Cell 
spojuje v sob  chlazenou vertikální elektro-
forézu s blotovacím systémem, obsahuje 
dv  blotovací kazety a dva chladící 
systémy. 

model Rozm r gelu  
( cm) 

objem 5 mm 
gelu 

 objem 
intern/exter
n komory 

CTV 100 8x8,5 40 ml 90/1200 ml 
CTV 400 16,5x17,5 120 ml 700 /4200ml 
DCX-700  

Dual Combo 20x20 120 ml 3000 ml 

TV 100-EBGRM 
Blot modul 10x10 aktivní transfer  

plocha 71 cm2 1600 ml 

TV 400-EBGRM  
Blot modul 20x20 

aktivní transfer  
plocha 289 

cm2 
4200 ml 

BTV100-EBK 
kompletní blot 

jednotka 
10x10 aktivní transfer  

plocha 71 cm2 2000 ml 

BTV400-EBK 
kompletní blot 

jednotka 
20x20 

aktivní transfer  
plocha 
289 cm2 

6300 ml 

 

ELECTRO BLOTTING 
Modely TV100 EBGRM, TV400-EBGRM  - 
blotovací moduly  pro CTV vertikální 
elektroforetické jednotky. 
Modely TV100 EBK a TV400-EBK           - 
blotovací jednotky  s chlazením.  
Odlitky jsou precizn  zpracované z 
chemicky odolných materiál . Pro všechny 
modely je k dispozici široká paleta  

íslušenství.  
ISO-ELEKTRICKÁ FOKUSACE 
IEF-SYS je horizontalní elektroforetický 
systém pro isoelektrickou fokusaci. Modu-
lární design isoelektrické fokusa ní 
jednotky umož uje uživatel m provád t 
mnoho   elektroforetických technik. Chla-
zená deska (27x27cm) se speciáln  
upraveným keramickým povrchem zajiš-
uje rovnom rnou distribuci tepla, která je 

ležitá zvlášt  p i elektroforéze  v ultra-
tenkých IEF gelech. 

NNaappáájjeeccíí  zzddrroojjee    pprroo  eelleekkttrrooffoorréézzyy  
Zdrojové jednotky 300V a 250V 
mají široké uplatn ní v mnoha 
laboratorních aplikacích 

etn  analytických a prepara ních 
elektroforéz DNA, RNA a protein , 
blottingu mnoha dalších.  
Modely disponují nap ovým 
rozsahem do 300V a proudovým 
rozsahem do 3000mA. 
U obou model  lze  nastavit 
konstantní mod nap tí nebo proudu (model 250V navíc konstantní 
výkon). Všechny parametry se nastavují pomocí membránové 
klávesnice 
a hodnoty se pr zn  zobrazují na LCD displeji. Tyto zdroje svoji 
robustní konstrukcí a vysokou spolehlivostí v provozu vyhoví 
všem nárok m  biochemických a molekulárn  biologických 
laborato í.    

Specifikace  Model 300 V Model 250 V 
Výstup. 

nap tí/p ír stek 2-300V/1V 5-250V/1V 

výstup. 
proud/p ír stek 4-500mA/1mA 10-3000mA/10mA 

výstup. 
výkon/p ír stek 90W max/NA 1-300W/1W 

pracovní konstantní 
mody proud, nap tí proud, nap tí, 

výkon 

Timer 1-999 min nebo 
nep etržitý provoz 

1min-99hod 59 
min i nep etržitý 

provoz 

Programovatelný Ne ano 

Rozm ry 19x25x8 cm 19x25x8 cm 

 

TTeerrmmooccyykklleerryy  nnoovvéé  ggeenneerraaccee  
Nová VWR kolekce termocyklér  pro  molekulárn  genetické 
laborato e v sob  spojuje nejnov jší  technologické poznatky a 
design spojený se špi kovou kvalitou výrobk .  K dispozici jsou t i 
varianty termocykler   podle po tu termoblok  - Uno,  Duo a 

Quattro.  Každý termoblok má  ty i 
nezávislé  termistrory  a osm 
Peltierových lánk .  Termocykléry 
jsou pln  programovatelné  a 
ovládané pomocí  barevného 
dotykového TFT displeje.  Hodnoty 
PCR reakce se dají nastavit na 
po íta i a p enést pomocí USB 
zp t do termocykleru. P ístroje 

poskytují paletu vým nných pracovních  blok  (96 nebo 384 
mikrotitra ní desti ky, 96x 0,2ml mikrozkumavky, 4x 
mikroskopická sklí ka).  Všechny t i typy obsahují  funkci Active 
Sample Cooling  (ASC), která kontroluje teplotu vytáp ného víka 
a zamezuje tak nespecifickým vazbám primeru.    
  

BBHHDD  EElleeccttrraann   AAggaarroossaa      
V nabídce je široká paleta typ  agaros pro analýzu a izolaci 

zných velikostí  fragment  DNA a RNA. V nabídce nechybí 
oblíbené typy tzv. low melting s nízkým bodem tání, IEF, i  pro 
separaci PCR a RT-PCR fragment  aj.  Všechny BHD Electran  
Agarosy jsou v nejvyšší istot  a DNAse/RNAse free. 
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UUllttrraazzvvuukkoovvéé  hhoommooggeenniizzááttoorryy                                                        
llaabboorraattoorrnníí  ii  pprroovvoozznníí 

mecký výrobce Hielscher Ultrasonics 
GmbH dodává na trh laboratorní a 
pr myslové sonifikátory pro  inovativní ešení 
intenzifikace laboratorních postup  a 
výrobních proces .  
Mohou se použít pro homogenizaci, 
dispergaci, emulgaci, deaglomeraci, mokré 
frézování, mletí mikro a nanomateriál , dále 
pro dezintegraci a dezinfekci teplé vody. 
Lze je také s úsp chem použít p i extrakci 
protein  a enzym  z bun k, v sonochemii, 
pro ultrazvukem urychlené reakce nap . transesterifikace oleje do 
bionafty, pro odplyn ní kapalin i kontrole net sností lahví a 
plechovek, pro dezinfekci teplé vody, i odstran ní bakterie 
Legionella ultrazvukem a UV-C zá ením nebo pro ultrazvukové 
išt ní materiál  nap . drát , trubek, a kabel  od ropných zbytk , 

mastnoty a prachu. 
Tento postup m že zna  zjednodušit získávání protein , 

enzym  a lipid  z bun k. Použitelný je 
rovn ž p i odstra ování patogen  
z potravin nap . E. coli, Salmonela, Ascaris, 
Giargia, Cryptosporidium cystyA,  
Poliovirus, tedy pro úpravu jejich   
trvanlivosti. V biologii, molekulární biologii, 
biochemii, biotechnologii a v oblasti 
medicíny je ultrazvuk velmi asto využíván 
pro rozbíjení (disrupci) bun k p i izolaci 
DNA, RNA nebo protein . P ístroje lze 
použít také pro degradaci a rozbití 
svalových a jaterních tkání nebo lymfocyt  
stejn  tak jako rostlinných bun k. P esná 
kontrola amplitudy umož uje též izolovat 
bun né jádro. Pr myslové aplikace 
zahrnují deaglomeraci pigment  a dalších 

složek (mikro ástice, nano ástice) ve finálním produktu. 
ístroje jsou nabízeny v laboratorním m ítku s možností 

uchycení na stojan s výkonem 50 – 400W, frekvence 24 nebo 
30kHz. V nabídce jsou také varianty VialTweeter pro sonifikaci 
mikrotitra ních desti ek, a vzork  o objemu 0,5 – 50ml, nebo 
SonoStep pro sou asné míchání, erpání a sonifikaci. 
Pr myslové p ístroje mají výkon 0,5 – 16kW p i frekvenci 18 –
20kHz. Výb r je vždy z více typ  sond, které lze autoklávovat. 
K dispozici je pr tokové za ízení, íta  výkonu a asu se 
záznamem a dokumentace pomocí RS 232 a software pro 
Windows. 
 

BBuunnsseennoovvyy  kkaahhaannyy  FFIIRREEBBOOYY      

Práce s otev eným ohn m je b žnou sou ástí mnoha aplikací ve 
výzkumu i v chemických laborato ích. Práce s lihovými, plynovými 
nebo standardními bunsenovými 
kahany p ipojenými na rozvod plynu 
je však nebezpe ná. Výbuchy a 
požáry jsou nej ast jší p inou 
zran ní v laborato ích. Bezpe nostní 
Bunsenovy kahany FIREBOY byly 
vyvinuty tak, aby se práv  t mto 
nehodám p edešlo. 
Kahany FIREBOY se zapalují 
optickým idlem nebo nožním 
spína em. Jsou vybaveny pojistkou, díky které se kahan 
automaticky znovu zapálí, když plamen zhasne. Pokud se to 
z n jakého d vodu nepoda í, kahan automaticky p eruší p ítok 
plynu, a tím zabrání úniku plynu do prost edí. Uživatel si m že 
navolit celkovou dobu ho ení – po vypršení asu se automaticky 

eruší p ítok plynu. Všechny funkce se snadno ovládají díky 
grafickému uživatelskému rozhranní. Plamen se automaticky 
zapaluje pomocí optického senzoru nebo nožního spína e. 
Díky nabíjecím bateriím je nezávislý na stálém zdroji elekt iny. 
Výb r z r zných adaptér  pro b žné plynové patrony je také 
nezávislý na rozvodu plynu. 

LLiinneeáárrnníí  tt eeppaaccíí  vvooddnníí  lláázzee            
Nové lineární t epací vodní lázn  Grant 
GLS Aqua Plus jsou p esn  technicky 
zpracované a mají mnoho osv ených 
funkcí v etn  vypoušt cího kohoutu 
umož ujícího snadné vypoušt ní nádrže, 
dv  programovatelné teploty a p edvolby 

epání pro rychlý výb r nastavených 
hodnot, odpo ítávání asu se zvukovou 
indikací, zamykání p edního panelu a polykarbonátové víko bez 
odkapávání.  

esná digitální ídící jednotka reguluje teplotu od teploty okolí 
+5 °C až do 99 °C s vynikající  stabilitou ±0,1°C. Má robustní, 
magneticky spojený mechanismus t epání a vyrábí se ve dvou 
modelech  12 a 18 litr . 
 

VVyybbaavveenníí  CCAAMMAAGG  pprroo  TTLLCC––  kkaattaalloogg  22001100--1111 

Pro organickou syntézu je velmi 
užite ná screeningová metoda  
TLC. Firma Maneko nabízí celý 
sortiment vybavení pro TLC/HPTLC 
zna ky  CAMAG  :   UV  lamps  –  UV  
cabinet – TLC basic kit – 
Preparation of plates – Plate Heater 
– Spray cabinet – TLC sprayer -  
Developing chambers – Scanner – 
TLC sampler – Visualizer – 
Documentation. Nový katalog TLC 
vybavení firmy CAMAG nabízíme na 
našem webu www.maneko.cz . Rádi 
Vám p ipravíme cenovou nabídku. 
 

 
Centrifuga 5430 s rotorem zdarma. Zakupte Eppendorf centrifugu 

5430 a k ní Vám navíc obdržíte standardní rotor s ví kem pro 30 mikro-
zkumavek. Rychlost do 14.000 rpm.  

Centrifuga 5424 s rotorem zdarma. 
Zakupte Eppendorf centrifugu 5424 a k ní 
navíc obdržíte standardní rotor s ví kem pro 
24 mikrozkumavek. Rychlost do 14.680 rpm.  

Centrifuga 5418 se slevou 20%. 
Zakupte Eppendorf centrifugu 5418 a  získáte 
slevu 20%. V cen  je standardní rotor 
s ví kem pro 18 mikrozkumavek. Rychlost do 
14.000 rpm  
 

 

 
Odevzdáte-li nám n jakou starou pipetu, i jiné zna ky než Eppendorf, 
dostanete slevu 20% na koupi nové pipety  Eppendorf. 

Odevzdáte-li 
jakoukoli dostanete se slevou 20% 

mechanickou pipetu                          
i multikanálovou 

Eppendorf Research®  
plus,                                    

i multikanálovou 
mechanickou pipetu                               

i multikanálovou Eppendorf Reference® 

elektronickou pipetu Eppendorf Xplorer ® 
vícenásobný 
dávkova ,             

i neelektronický 
Multipette®  stream 

vícenásobný 
elektronický 
dávkova  

Multipette®  Xstream 
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