
 

2017 JULETILBUD 
eLINE – TØM LAGERET 

En af de mest solgte elektroniske pipetter i Danmark, går nu på pension. 
eLINE produktionen stopper med udgangen af 2017 og derfor skal vi have 
tømt vores lager. Hvis du gerne vil nå at have fat i nogle eLINE pipetter, så er 
det nu du skal slå til. 
1 - 4 stk. eLINE 17% rabat 

5 - 8 stk. eLINE  22,5% rabat 

9 – 15 stk. eLINE 30% rabat 

>15 stk. eLINE 35% rabat 

 

Der er frit valg mellem alle størrelser pipetter, men kun så længe lager haves. 

Pipetterne sælges med Dandiags frie service koncept, som gælder i hele 
pipettens levetid. 

Vi giver også rabat på lade standere, så pipetterne kan hænge fint og sikkert. 
2 stk. enkelt standere 15% rabat 

2 stk. karrusel standere 15% rabat 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
Priserne kan ikke kombineres med evt. andre rabatter. Der tages forbehold for trykfejl.  
Rabatterne gælder kun for ordrer modtaget senest d. 22-12-2017 



 

2017 JULETILBUD 
Proline Plus Starterkit – TØM LAGERET  

Står du og mangler manuelle pipetter, så har Dandiag et super tilbud på 
Sartorius Proline Plus Starterkit. Vi skal have tømt vores lager inden jul og du 
kan derfor købe disse kit til en fordelagtig pris. 

728650 Starter Kit 1 
2 stk. enkelt kanal pipette 3 & 10μl  
Der medfølger ikke stander   
Før pris kr. 3.500,- nu kr. 2.275,- 

 
728651 Starter Kit 2  
3 stk. enkelt kanal pipette 10, 100 & 1000μl 
Der medfølger ikke stander   
Før pris kr. 5.000,- nu kr. 3.250,- 

 
728652 Starter Kit 3 
3 stk. enkelt kanal pipette 20, 200 & 1000μl 
Der medfølger ikke stander   
Før pris kr. 5.000,- nu kr. 3.250,- 

 
728653 Starter Kit 4 
2 stk. enkelt kanal pipette 5 & 10ml 
Der medfølger ikke stander   
Før pris kr. 3.500,- nu kr. 2.275,- 

 
LH-728654 PP 5 Pack 
5 stk. enkelt kanal pipette: 10, 100, 200, 1000 & 5000μl,  
Der medfølger 1 stk. karruselstander, 1 stk. Elbow Pad & Refill spidser (200 μl) 
Før pris kr. 10.900,- nu kr. 5.450,- 
 

Pipetterne sælges uden Dandiags frie servicekoncept. Tilbuddet gælder kun 
så længe lager haves. 

 
Priserne kan ikke kombineres med evt. andre rabatter. Der tages forbehold for trykfejl.  
Rabatterne gælder kun for ordrer modtaget senest d. 22-12-2017 


