
Din partner indenfor salg, service og 
kalibrering af laboratorie- og pipetteringsudstyr 

Dandiag A/S      Baldershøj 19      2635 Ishøj      Tlf. 4343 3057      www.dandiag.dk      dandiag@dandiag.dk

Vi forhandler og servicerer pipetter, vægte, vand-
behandlingsanlæg, centrifuger og meget mere.
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TACTA pipetter

Nyhed!
Entris har fået nyt look og flot touchscreen display samt 
Isocal funktion. 
 • Klassiske basis vejeopgaver integreret i vægten
 • Intern kontrolleret kalibrering (tilvalg)
 • Antistatisk vejehus
 • Overload beskyttelse
 • Høj præcision og stabilitet
 • Vejeområde fra 60 g – 8,2 kg

Inkl. Dandiags frie serviceeftersyn

SARTORIUS       SARTORIUS 

25%
RABAT
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NationalLab 
fryseæsker

Eppendorf Multipipette E3

Minimumskøb - 10 stk. af hvert kat. nr. 

15%
RABAT

15%
RABAT

Mange forskellige varianter

Kat. nr. EP4987000010
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INTEGRA PIPETGIRL

   Kr. 1.995,-

Køb Pipetgirl og støt brystkræft forskningen

VIAFLO ELEKTRONISKE PIPETTER
Spar 35% ved køb af dine nye Viaflo pipetter.
Features som:
    • Stort farvedisplay
    • Touch Wheel
    • Tip Spacing
    • Justering
    • GripTips

Gør Viaflo pipetterne ideelle til mange formål. 
Viaflo pipetterne kan anvendes sammen med Viaflo Assist Plus, 
og hjælpe dig med at automatisere; blandt andet pladefyldning, 
fortyndingsrækker, overførsler fra rør til plade og meget mere.

Benyt koden VIAFLO KAMPAGNE 2019 for at opnå rabatten.

Ligeledes giver vi 35% rabat på Evolve manuelle 
pipetterne, der også anvender Griptips og med 
mulighed for helt op til 16 kanaler.

Benyt koden EVOLVE KAMPAGNE 2019 for at 
opnå rabatten.

Gælder så længe lager haves.

35% 
RABAT

INTEGRA   INTEGRA   INTEGRA
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Få fordele med de fantastiske Clear Advantage™ 
Reagent Reservoirs

Spar på dine reagenser 
med volumenindikator og 
det laveste dødvolumen 
på markedet 

SureFlo™ Multi kanal reagenskar
• SureFlo™ array fordeler reagenserne jævnt i hele reagenskaret       
   og tillader at spidserne kommer helt ned i bunden, uden at suge     
   luft op. Dette reducerer dødvolumen og giver besparelser på dyre  
   reagenser, samt sikrer maksimal opsugning. 
• Engangsindsatser med tydelig graduering som passer perfekt i de    
   genanvendelige baser, og mindsker mængden af plastaffald. 
• Praktiske hældetutter tillader at overskydende væske kan hældes          
   tilbage i beholder, hvilket er med til at mindske reagensspild. 

INTEGRA   INTEGRA   INTEGRA

INTROPRIS MED STORE 
BESPARELSER
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Rondo Micro Centrifuge
 • Fixed hastighed på 6.000 rpm
 • Inkl. rotor til PCR strip
 • Enkelt model

Varenr. CR-68

Kr. 1.300,-

Rondo magnetomrører 
 • Hastighed op til 1.500 rpm
 • Pulsmode funktion
 • Lille og flad 

Varenr. CRS-15X

Kr. 1.200,-

Gælder så længe lager haves.

Gælder så længe lager haves.

CAPP      CAPP      CAPP

33%
RABAT

31%
RABAT
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Vores fokus er, at tilbyde kalibrering og service,
der lever op til vores kunders forventninger og samtidig 
overholder anvendte standarder.

Buretter og bottle-top dispensere
Dandiag er de første i Danmark, der er blevet godkendt til 
akkrediteret kalibrering af bottle-top dispensere i 
volumenområdet 1 til 50 ml.
Akkrediteringen er din sikkerhed for høj 
nøjagtighed, og vores dokumentation for at det 
dygtige tekniske team leverer en ensartet 
ydelse, af bedst mulige kvalitet.

Laboratorievægte
Vejer din vægt det den skal? 
Har du tillid til at den vejer korrekt hver gang?  
Hvis det er spørgsmål du stiller dig selv, kan vi 
tilbyde dig service og kalibrering af dine vægte.
Vores service kan udføres på alle gængse 
mærker af laboratorievægte. 
Vi tilbyder desuden både sporbare standard og DANAK 
akkrediteret kalibreringer på vægte op til 72 kg. 

Ved nedbrud på din Sartorius vægt eller tørstofanalysator, 
kan du trygt ringe til Dandiag, da vi er Sartorius eneste 
godkendte servicepartner i Danmark.

SERVICE     KALIBRERING 



Alle tilbud gælder til 20/12-2019, eller så længer lager haves. 
Forbehold for trykfejl og prisændringer. Tilbuddene kan ikke 
kombineres med evt. andre rabataftaler

Besøg vores hjemmeside 

www.dandiag.dk

Her finder du oplysninger om de fleste af vores 
produkter samt mange af vores forskellige 
serviceydelser 

Du kan også blive kunde i vores webshop, så kan du se 
dine priser, lagerstatus samt bestille produker direkte.

Dandiag tilbyder flere kurser og seminar, som enten kan afholdes hos 
jer eller hos os.

Hvis I gerne vil vide mere eller er nysgerrige på:

 • Pipetteteknik
 • Service og kalibrering af pipetter
 • Laboratorievand og anlægstyper
 • Vejeteknik og optimal opsætning af vægte

Så tøv ikke med at kontakte os.

Vi sammensætter gerne et kursus, som tilpasses jeres ønsker, for at 
give jer det bedst mulige udbytte.

KURSER    SEMINARER        

JULEKUGLER
Tæl hvor mange julekugler du finder i vores katalog og send dit gæt til 
salg@dandiag.dk. Husk dit firmanavn og adresse.
Blandt alle de rigtige besvarelser trækker vi lod om 10 æsker chokolade.


