
 

2017 KAMPAGNER 
INTEGRA VIAFLO VOYAGER II  

BYT TIL NYT 

 
Integra Viaflo Voyager II pipetterne er kendte for deres elektroniske indstilling af 
spidsafstanden, og pipetterne er derfor ideel ved applikationer med forskellige matrix, 
f.eks. fra rør til plade eller ved pipettering i elektroforese-geler. 
Med Integra’s Grip-Tip system, sikres altid en korrekt påsætning og forsegling af spidserne. 
Voyager pipetterne fås som 4, 6, 8 og 12 kanal i volumenområde fra 0,5µl og optil 1250µl 
 
Så hvis du godt kunne tænke dig en ny pipette til at løse nogle af dagligdagens 
pipetteringsopgaver med, så kan du lige nu få 35% rabat. Eneste betingelse for at opnå 
rabatten er, at du ved bestillingen, aflevere 1 stk. elektronisk multikanal pipette retur til os, 
for hver Voyager pipette du ønsker at købe. 
 
  KAMPAGNEPRISER 
 
  4 kanal kr. 13.487,50*  
  6 kanal kr. 11.960,00* 
  8 kanal kr. 11.960,00* 
12 kanal kr. 12.740,00* 
 
Ring og få en demo 
 
* Gælder kun ved samtidig returnering af elektronisk 
   multikanal pipette. Der er ikke krav til at pipetten virker. 
   Der gives kun rabat på samme antal pipetter 
   som der returneres (1 til 1) 
 

      
 

 
Alle priser og kampagner er gældende til den 31. marts 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med 
evt. rabatordninger. 



 

2017 KAMPAGNER 
SARTORIUS arium® comfort I  

DEMO MODEL 
 

Få et super smart og brugervenligt vandbehandlingsanlæg fra Sartorius til dit laboratorie. 
Med vores demo arium® comfort I anlæg får du adgang til både Type 1 og Type 3* vand. 
Anlægget er et ”Stand Alone System” og tilkobles direkte til vandhanen. Den er inkl. UV-
Lampe og TOC måler samt opstarts forbrugsvarer. Desuden medfølger den unikke bagtank 
på 20L samt installation i prisen (ekskl. kørsel). 
 
Kontakt Marlene Petersen for flere informationer og specifikationer. 
Mail: mp@dandiag.dk 
Mobil: +45 3168 0708 
 
DEMO PRIS 
Kr. 60.000,-  
(normal pris kr. 89.000,-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Hvis type 3 vand skal kunne tappes, skal der tilkøbes en stander til kr. 7.400,- 
 
 
 
 

Alle priser og kampagner er gældende til den 31. marts 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med 
evt. rabatordninger. 



 

2017 KAMPAGNER 
 

VELP MAGNETOMRØRER 

25% RABAT 

VELP magnetomrører er Italiensk produceret og fremstillet af solide materialer. VELP er 
meget fokuseret på kvalitet og ergonomi. Deres magnetomrører findes i mange forskellige 
udgaver, ± varme, analog eller digital samt mulighed for baggrundslys i forbindelse med 
f.eks. titreringer. 
Desuden er der flere forskellige tilbehørs muligheder, som kan tilkøbes. 
 
 
Kontakt Dennis Nielsen for flere informationer 
Mail: dn@dandiag.dk 
Mobil: +45 5385 5800 

 

 
AMI 
Kat. nr. F204A0167 
Kr. 2.062,50  
(normal pris kr. 2.750,-)  

 
 
 

   AREX Pack inkl. VTF EVO 
Kat. nr. SB20500413 

   Kr. 4.751,25 
   (normal pris kr. 6.335,-) 
 

 
 
 
MULTISTIRRER 15 DIGITAL 
Kat. nr. F203A0180 
Kr. 6.075,- 
(normal pris kr. 8.100,-) 

 
 
Alle priser og kampagner er gældende til den 31. marts 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med 
evt. rabatordninger. 



 

2017 KAMPAGNER 
 

VIND DIT EGET SÆT INTEGRA PIPETTER 

EVOLVE STARTER PACK 

De helt nye EVOLVE pipetter kan nu blive dine. Ved at deltage i vores konkurrence, kan du 
blive den heldig ejer af 1 stk. Starter Pack med EVOLVE pipetter. Pipetterne er meget lette  
og har en hurtig indstilling af volumen, så der spares tid og kræfter på at dreje mellem max  
og min volumen. Pakken indeholder følgende 1 stk. 20µl, 1 stk. 200µl samt 1 stk. 
1000µl pipette samt tilhørende spidser og prøve pakning af reagenskar. 
 
Hvad hedder den nye manuelle pipette fra Integra? 
 
Send dit svar på en mail til: kt@dandiag.dk med angivelse af: 
 Dit navn 
 Firmanavn 
 Afdeling 
 Firmaadresse (samt by og postnr.) 
 Firma email og evt. telefonnr. 

 
Vinderen udtrækkes den 1/3-2017 og kontaktes direkte på enten mail eller telefon. 
 
 

 
Alle priser og kampagner er gældende til den 31. marts 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med 
evt. rabatordninger. 
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