
 

2017 KAMPAGNER 
SARTORIUS VÆGTE 

Sartorius vægte er kendt for deres høje kvalitet og robusthed. Med et bredt sortiment, som 
spænder fra High-end performance vægte med individuelle tilpasninger og til standard 
basis vægte, er der mulighed for at netop dit behov bliver dækket. 

Lige nu har du mulighed for at købe de velkendte vægte til specialpris. 

Cubis vægte – Kan individuelt tilpasses, så du får det optimale ud af din vægt.  

SPAR OPTIL 12% 
  
 
 
 
Quintix og Secura vægte – Ideal vægte hvis du har brug for både præcision, vejesikkerhed 
samt enkelt betjening, uden at mangle noget.  

 SPAR 17% 
 
 
 
 
Entris og Practum vægte – Rigtig gode standard vægte, med høj kvalitet og let betjening. 

 SPAR 23% 
 
 
 
 
Ring eller skriv til vores specialist for flere informationer samt priser både på vægtene samt 
vores service og kalibrering af disse. 

Marlene Petersen  
e-mail: mp@dandiag.dk 
Tlf. nr.: 3168 0708 
 
 
 
 
 
Alle priser og kampagner er gældende til den 30. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med evt. 
rabatordninger 

mailto:mp@dandiag.dk


 

2017 KAMPAGNER 
SARTORIUS PICUS PIPETTER 

Sartorius elektroniske pipette PICUS, er kendt som en af de mest ergonomiske pipetter, 
både på grund af deres lethed, men også deres brugervenlighed med hurtig indstilling af 
volumen. Dette gør dem til et sikkert valg, når der skal bruges elektroniske pipetter. 

FÅ 22% RABAT PÅ VORES BYT TIL NYT KAMPAGNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har en gammel pipette, som du godt kunne tænke dig at få udskiftet, så kan du 
opnå rabatten, ved at sende den til os, når du bestiller din nye Picus pipette. 

Alle Picus pipetter sælges med en oplader, til direkte opladning af pipetten, men de kan 
naturligvis også oplades på Sartorius eLINE/Picus lade karruseller. 

Picus pipetterne sælges med Dandiags velkendte servicekoncept, så du frit kan få 
serviceret din pipette én gang årligt i hele pipettens levetid. 
 
Ring eller skriv til vores specialist for flere informationer samt priser. 

Dennis Nielsen 
e-mail: dn@dandiag.dk 
Tlf. nr.: 5385 5800 

  

 
 
Alle priser og kampagner er gældende til den 30. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med evt. 
rabatordninger 
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2017 KAMPAGNER 
KONKURRENCE 

I september 2016 blev Dandiag officiel forhandler af Eppendorf dispensere og tilbehør. 
Derfor vil vi gerne glæde en af vores kunder med én af markeds bedste elektroniske 
dispensere. 

Hvis du godt kunne tænke dig at vinde en E3 Multipette fra Eppendorf, skal du bare 
tilmelde dig vores informationsbrev senest den 30. juni 2017. Det gør du på følgende 
måde: 

Sende en mail til: dandiag@dandiag.dk 
Skriv konkurrence i emnefeltet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Du skal oplyse følgende i din mail: 
Fulde navn 
Firmanavn 
Afdeling 
Adresse 
Postnr. + By 
Telefonnr. 
E-mail 
EAN-nummer (offentlige virksomheder) 
CVR-nummer (private virksomheder) 
Evt. kundenummer, hvis du allerede nu er kunde hos os. 
 
 
Alle priser og kampagner er gældende til den 30. juni 2017. Der tages forbehold for trykfejl – Tilbuddene kan ikke kombineres med evt. 
rabatordninger 

mailto:dandiag@dandiag.dk


 

 2017 KAMPAGNER 
KURSER OG SEMINAR 

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 
• Ergonomi ved pipetteringer 
• 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. 
 
Kontakt Kirsten Thuesen for flere informationer og priser 

Kirsten Thuesen 
e-mail: kt@dandiag.dk 
Tlf. nr.: 2091 4000 
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Besøg vores nye hjemmeside  
 

www.dandiag.dk 
 

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

 
Du kan også blive kunde i vores webshop, så kan du se dine priser, 

lagerstatus samt bestille produkter direkte. 

mailto:kt@dandiag.dk

