
KAMPAGNEAVIS

INDHOLD

Glasvarer fra BRAND
side 2
Spar 15% på flere varegrupper

Byt til nyt - støt miljøet
side 3
Spar op til 35% på Picus og  
Tacta pipetter

ASSIST PLUS
side 4
ASSIST PLUS inkl. VIAFLO 
8-kanalpipette og reagenskar

FILTRERING 
side 6
Få 17% rabat på flere  
varegrupper

Opdatering af firmware  
side 7
Få tryg og stabil funktion af dit 
laboratorieudstyr med service og 
opdatering af firmware 

Gældende til og med den 15. august 2022

Ex. kørsel

Firmware 
opdatering

 950,-
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KAMPAGNEAVIS
Glasvarer
Laboratorieglasvarer fra Brand - Boro 3.3 kvalitet
BRAND volumetriske glasprodukter er modstandsdygtige over for  
kemiske stoffer, og giver en høj grad af teknisk 
perfektion. En statistisk proceskontrol sikrer  
overholdelse af grænseværdierne.

Spar 15% på flg. produktgrupper
 9 Laboratorieflasker
 9 Målekolber
 9 Bæreglas
 9 Målecylinder
 9 Erlenmeyer kolber

BRAND HandyStep®touch 
Dispensere er ofte den rigtige løsning til seriel pipettering og pipettering af viskøse 
væsker. Den nye stepper, HandyStep touch BRAND,  
kombinerer begge funktioner.

På den store touchscreen scroller du nemt frem og  
tilbage mellem funktionerne, og har altid et overblik  
over de valgte og aktuelle indstillinger.

 9 Touchscreen
 9 Elektronisk spidsafskyder
 9 Kompatibel med andre dispenserspidser
 9 Ergonomisk design, der skåner din tommelfinger 

Startpakke inkl. ladestander 
Varenr. 705201 
Pris kr. 6.950,00

SPAR

15%
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KAMPAGNEAVIS
Spar 20% på alle Sartorius Tacta manuelle pipetter 
Tacta gør pipettering enkel og sikker, med nøjagtige og pålidelige 
resultater hver gang. Det ergonomiske design, gør den nem og 
behagelig at anvende. 
Fås enkeltvis, og som multipakke (inkl. lineær stander og spidser).

 9 Ergonomisk designet håndtag
 9 Med Sartorius Optiject-teknologi
 9 4-cifret display
 9 Safe-Cone-filtre forebygger kontaminering
 9 Let at rengøre, kun tre dele at adskille

Spar 20% på alle Sartorius Picus elektroniske pipetter 
Picus er den letteste elektroniske pipette på markedet. Dens 
ergonomiske design sikrer optimal arbejdsstilling og er nem og 
behagelig at håndtere.

 9 Unik Tracker- og counterfunktion
 9 Safe Cone-filtre der reducerer risikoen 
for kontaminering

 9 Nederste del er autoklaverbar

BYT TIL NYT - OG STØT MILJØET
 
Brug kampagnekode: Byt Til Nyt Picus eller  
Byt til Nyt Tacta på din ordre og få henholdsvis 
30% og 35% rabat på nye Tacta og Picus pipetter.

Send dine gamle pipetter til Dandiag, og få op til 35% rabat på det samme 
antal bestilte nye pipetter. De gamle pipetter sendes samlet retur til Sartorius, 
hvor plastikken genbruges.  På denne måde hjælper vi til at reducere vores 
klimaaftryk.

Alle brugte pipette-brands og modeller modtages frem til udgangen af 2022,  
så længe det modtaget antal passer med antal nye bestilte pipetter.

Har du spørgsmål til returnering og bestilling, er du velkommen  
til at kontakte os på salg@dandiag.dk

BYT TIL NYT

STØT 
MILJØET

Tacta og Picus sælges inkl. serviceeftersyn 1x årligt 
i hele pipettens levetid.
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KAMPAGNEAVIS

ASSIST PLUS
Automatiser dine analyser med ASSIST PLUS og undgå EGA og fejlpipetteringer.  

Med ASSIST PLUS frigiver du tid til andre opgaver i laboratoriet, samtidig med at du 
forbedrer din ergonomi. ASSIST PLUS kan programmeres til at fylde rør eller vials, 
foretage seriefortyndinger eller fylde plader - alt sammen vil lette dit arbejde 
i laboratoriet. 
 
Køb en ASSIST PLUS og få 1 x VIAFLO 8-kanalpipette og reagenskar i 10, 25  
og 100 ml med i prisen. 
Inkl. Bluetooth.  
Overførselskabel og spidser bestilles efter behov.

Varenr. 4505 
Pris kr.146.595,-

Kontakt os via salg@dandiag.dk 
ved bestilling og demo af produktet.

ASSIST PLUS 
inkl.

VIAFLO  
8-kanalpipette, 

bluetooth og 
reagenskar
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KAMPAGNEAVIS
RotaPure – rotator med valgfri 
tromle
 
Med RotaPure vælger du selv 
din tromle. Vælg tromlen med 
kapacitet på helt op til 384 1,5/2,0 
ml mikrocentrifugerør, eller den 
fleksible tromle som designes til 
at passe til dine rørtyper. Begge 
designet til at dække dit behov for 
rotation af forskellige rørtyper på 
samme tid. 

Varenr. 101: Høj kapacitet
Varenr. 102: Fleksibel kapacitet

Vortex mixer med infrarød sensor  
VELP Vortex Mixer er velegnet til blanding af forskellige reagenser og til at ryste ELISA plader.  
Så snart glasset registreres, begynder instrumentet automatisk at vibrere, uden behov for 
noget tryk.
Sammenlignet med den traditionelle berøringsfunktion sikrer den patenterede infrarøde 
sensorteknologi en drastisk reduktion i gentagen belastning (EGA).

 9 Op til 3.000 rpm.
 9 Skridsikre gummifødder
 9 Stort udvalg af tilbehør
 9 IR-sensor

Varenr. F202A0175
Pris kr. 1.595,00

SPAR

25%
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KAMPAGNEAVIS
Filtrering
Vi forhandler et komplet sortiment af laboratoriefiltre fra Sartorius.  
Sortimentet består af sprøjtefiltre, bottletop filtre, filtermembraner, ultrafiltre til 
proteinkoncentration og filterpapir. Vi bestiller løbende og lagerfører de 
filtre, som du har behov for. 

Derudover tilbyder vi også produkter til QC-mikrobiologi som kimtælling,  
luftmonitorering og sterilitetstest. 
Har du et filter der er udgået eller svært at skaffe, hjælper vi med at finde et 
alternativ. 

Få 17% rabat på flg. varegrupper
1. Membranfiltre - vælg mellem et stort udvalg af membrantyper, 

porestørrelser og diametre.
2. Sartolab Bottletop filtre til alle typer vacuumfiltrering.  

Størrelser fra 50 ml til 1000 ml. 0,22 eller 0,45 µm. 
3. Filter og blotting papir til kvalitative eller kvantitative analyser. 

SPAR  
17%
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KAMPAGNEAVIS
Service og kalibrering sikrer en tryg og stabil 
funktion af dit laboratorieudstyr.

Vi servicerer og kalibrerer alle INTEGRA 
pipettehoveder med 24, 96 og 384 kanaler 
samt ASSIST, ASSIST PLUS, MINI 96, 
VIAFLO 96 og VIAFLO 384 instrumenter i 
henhold til fabrikantens anbefalinger og 
serviceprotokoller. 

Pipetteringshovederne kalibreres og 
serviceres på vores serviceværksted i Ishøj. 
Vi anvender originale reservedele, og  vores 
serviceteknikere kan altid komme i direkte 
kontakt med INTEGRA’s servicesupport.

SERVICE OG KALIBRERING AF INTEGRA  
INSTRUMENTER

 √ præcise målinger 
 √ slutprodukt af høj kvalitet 
 √ optimalt fungerende laboratorieudstyr
 √ forlænget levetid på dit udstyr

Vedligeholdende service min. én gang 
om året giver dig

OPDATER FIRMWARE PÅ 
INTEGRA UDSTYR
Opdater til den nyeste version 
firmware på din VIAFLO, VIAFLO 96 
og VIAFLO 384, VOYAGER, ASSIST og 
ASSSIT PLUS, og få det optimale ud af 
dit udstyr. 

Book din opdatering eller kontakt 
os for mere information på  
salg@dandiag.dk

Ex. kørsel

Firmware 
opdatering

 950,-



Tilbuddene er gældende frem til 15. august 2022. Vi tager forbehold for trykfejl og 
prisændringer. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre rabatter.

DENNIS NIELSEN 
Salgs-og produktspecialist
Tlf. +45 5385 5800 
dn@dandiag.dk

SABINE KÄHLER
Salgs-og produktspecialist 
Tlf. +45 3116 9067 
sk@dandiag.dk

MARLENE PETERSEN
Salgs-og produktspecialist 
Tlf. +3168 0708
mp@dandiag.dk

 
KONTAKT OS FOR MERE 
INFORMATION

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


