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NYHED NYHED NYHED  NYHED

INTEGRAs nye 96-kanal pipette:

• Fylde 96- eller 384-brøndsplader hurtigt
• Brugervenlig og intuitiv
• Fås i fire volumenområder
• Kræver ikke meget plads
• Kan anvendes i LAF-bænk

Se mere på side 12.

OHAUS er ny leverandør hos Dandiag med 
følgende kvalitetsprodukter:

• Centrifuger
• Inkubatorer
• Magnetomrørere
• Propelomrørere
• Rysteborde
• Varmeblokke 
• Vortex miksere

Behovet for filtrering er meget varierende fra 
opgave til opgave. Derfor står vores 
produktspecialist klar, til at hjælpe dig med at 
finde den rigtige filtreringsløsning.

• Proteinkoncentration
• Sprøjtefiltre
• Vakuumfiltrering
• QC Mikrobiologi

OHAUS

MINI 96

Filtrering
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NYHED  NYHED NYHED NYHED 

INTEGRA vakuum aspiration systemer med mange 
muligheder:

• Brugervenligt og kræver ikke meget plads
• Kan anvendes i LAF-bænke
• Forskellige adapter til plader og rør
• Sikker bortskaffelse af risikoaffald
• Fås i lille batteridreven model

Handy Step Touch fra BRAND er dispenseren med features som:

• Automatisk genkendelse af BRAND dispenser spidser
• Mulighed for at anvende andre dispenser spidser
• Stor touch skærm, giver overblik
• Let betjening selv med handsker på
• Pegefinger betjent, giver bedre ergonomi

Alle modeller af AREC-omrørere, med keramisk 
kogeplade, er udstyret med en helt ny varmepladetek-
nologi. Dette sikrer ensartet temperatur, termisk 
effektivitet og en holdbar varmeydelse over tid.

• Forbedret præcision for temperaturindstilling
• Forbedret opvarmningshastighed
• Forlænget levetid for varmeelementet

VELP

HandyStep Touch

Vakuum aspiration
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FOKUS  SUREFLO REAGENSKAR

Innovative SureFlo Reagenskar

INTEGRA har designet deres SureFlo reagenskar, for at 
forhindre at dine pipettespidser forsegler imod bunden 
af reagenskaret. 

SureFlo anti-forseglingsmønstret i bunden af 
reagenskaret, består af en række små kanaler, som 
tillader væsken at strømme og fordele sig jævnt 
henover bunden.

Reagenskar med 
det lavest mulige 

dødvolumen! 
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*Alle demopriser er ekskl. installering 

ELMI   DEMOUDSALG   ELMI

• Opvarmning op til 60 ºC
• 100 – 1.300 rpm
• Plads til 2 plader
Varenr. DTS-2

• Roterer og ryster
• Mulighed for mange programmer
• Inkl. holder til rør
Varenr. V-3

Demopris

6.500,-

Demopris

850,-

 
• Roterer og ryster
• Mulighed for mange programmer
• Inkl. holder til rør
Varenr. RM-2S + RM-2S-MR

Demopris

3.500,-

Digital Thermo Shaker 

Intelli mikser

V-3 Vortex mikser
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PIPETTER  TILBUD  PIPETTER

Mærk den lette stempelgang og det 
ergonomiske design.
Tacta manuelle pipetter findes også 
som multipakke 
inkl. lineær stander.

Tacta sælges inkl. Dandiags 
”Frie serviceeftersyn 1 x årligt” – i hele pipettens levetid.

Tacta pipetter

20 %

Prøv de lette og brugervenlige 
pipetter fra Sartorius.
Picus er afløseren for 
eLINE pipetterne. Picus pipetter

20 %
Picus sælges inkl. Dandiags 
”Frie serviceeftersyn 1 x årligt” – i hele pipettens levetid.

Enkelt-kanal:  1.495,-
8-kanal:   3.995,-
12-kanal:  4.495,-

Proline Plus sælges ikke inkl. Dandiags ”Frie serviceeftersyn 1 x årligt” 

Tilbudspris

Tacta pipetter

Picus pipetter

Proline Plus pipetter
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PIPETTER  TILBUD  PIPETTER SMÅ APPARATUR       TILBUD

OHAUS kølecentrifuge model FC5916R
Max kapacitet 4 x 750 ml
Max 26.331 g
Ex. rotor
Varenr. 30553101

OHAUS ryste inkubator model ISHD16HDG
75 rpm v. 16 kg og 500 rpm v. 2,3 kg
Uden tilbehør.
Varenr. 30573770

Vortex mikser med infrarød 
sensor og op til 3.000 rpm.
Varenr. F202A0175

Tilbudspris

1.550,-

Tilbudspris

45.000,-

Tilbudspris

26.500,-

VELP WIZARD

OHAUS kølecentrifuge 

OHAUS ryste inkubator
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Er du tilmeldt vores nyhedsbrev?
Tilmeld dig på vores hjemmeside eller via QR-koden og gå 
ikke glip af: 

Tips & tricks til dit udstyr
Korte videoer fra vores produktspecialister og serviceteknikkere, som 
forklarer og viser dig små life hacks til dit udstyr

Gode tilbud og kampagner
Modtag vores kampagner og tilbudspriser direkte på mail og hold dig 
opdateret på vores nyheder og fokusområder.

Vi sender dig et nyhedsbrev 4-6 gange årligt!

  NYHEDSBREV TIPS & TRICKS

www.dandiag.dk
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KURSER  SEMINARER  KURSER
Få det optimale ud af dit udstyr

Når du arbejder med laboratorieudstyr, er det altafgørende, at du kan stole på dine 
resultater. Derfor ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at vejlede i brugen af vores 
produkter, så du bliver tryg ved dit udstyr.

Vejeteknik og optimal opsætning af vægte
Få kendskab til vægtens funktioner

• Korrekt opsætning af vægten i dit laboratorie
• Håndtering af daglige vejeopgaver
• Vægtens optimale arbejdsområde
• Vægtens indstillinger/features
• Service og kalibrering

Pipetteteknik & ergonomi
Ensartede resultater og god ergonomi

• Gennemgang af anbefalede teknikker
• Sådan skal du pipettere i praksis
• Sådan opnår du ensartede resultater
• Ergonimiske forhold skal du være opmærksom på

Laboratorievand & anlægstyper
Sådan opnår du den rette vandkvalitet

• Opnå den vandkvalitet du skal bruge
• Få kendskab til forskellen mellem anlægstyper
• Hvilke overvejelser du skal gøre, inden du vælger anlæg
• Få indsigt i omkostninger forbundet med dit valg

Service & kalibrering af pipetter
Vejledning i service og kalibrering

• Daglig vedligehold
• Pipettens optimale arbejdsområde
• Fastsættelse af krav til dine pipetter
• Opmærksomhed på præcision og nøjagtighed
• Vejledning i at skille dine pipetter ad
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SARTORIUS  TILBUD  SARTORIUS  

Oplev Vivaspins brede volumenkapacitet og MWCO. 

Prøv den brugervenlige, hurtige og præcise 
laboratorievægt. 

Designet til ergonomisk og fleksibel dispensering af dit 
laboratorievand.

Vivaspin

15 %

Entris II

20 %

Intropris

12.000,-

Vivaspin ultrafiltrering

Entris II

Arium Smart Station
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ROTATOR       TILBUD     

Med RotaPure øger du din kapacitet, forbedrer din ergonomi 
og sparer tid.
Varenr. 101

Rotax 6.8 passer til 6 x 2 L eller 8 x 1 L flasker (med adapter)
Varenr. F10600118

Rotator
38.000,-

Rack i 
aluminium

1.500,-

Rack i plast

700,-

Rotax 6.8
20.500,-

RotaPure rotator & racks

VELP Overhead mikser
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INTEGRA  KAMPAGNE  INTEGRA  
En mini version af den velkendte VIAFLO 96

1-kanal:  1.150 ,-
8-kanal:  2.450,-
12-kanal: 4.150,-

En mini version af den velkendte ASSIST PLUS

MINI 96 
intropris

85.000,-

2 positions 
pladeholder

9.000,-

Tilbudspris

ASSIST
38.000,-

VIAFLO pipette

*15 %

*Ved køb af ASSIST

EVOLVE sælges inkl. Dandiags ”Frie serviceeftersyn 1 x årligt” – i hele pipettens levetid.

MINI 96

EVOLVE pipetter

ASSIST
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KAMPAGNE      KAMPAGNE 

• Laboratorieflasker
• Målekolber
• Bæreglas
• Målecylinder
• Erlenmeyer kolber

Glasvarer

10 %

Klassisk elektronisk multi-dispenser fra Eppendorf

Multipette E3/E3x

25 %

Vakuumfiltrering designet til filtrering af 
vævskulturmedier og komponenter, biologiske væsker 
og andre vandige opløsninger. 

Sartolab

15 %

Sartolab

Multipette E3/E3x

BRAND glasvarer
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Med 35 års erfaring i branchen gør, at vi i dag har et dedikeret serviceteam, 

hvor nøgleordene stabil og god service for vores kunder, er en del af hverdagen. 

Serviceteamet hjælper hver dag kunder med opgaver indenfor service og 

kalibrering af pipetter, vægte, småapparatur og vandanlæg. 

Med vores DANAK akkreditering på pipetter, vægte og buretter, sikrer vi vores 

kunder den bedste kvalitet og sporbarhed for deres udstyr.

Dandiag er den eneste godkendte servicepartner for Sartorius i Danmark. Det 

betyder at vores teknikere er uddannet af leverandøren, og du er sikret den 

bedst mulige service af dine Sartorius pipetter, vægte og vandanlæg. 

Vores Field-team kommer ud til dig og foretager service, reparationer samt 

standard kalibreringer på dine pipetter. Denne løsning betyder, at du ikke skal 

undvære dine pipetter i flere dage, men oftest har dem retur efter få timer.

Dine laboratorievægte op til 70 kg kan vi også servicere samt foretage 

sporbare og akkrediterede kalibreringer på hos dig. Hvis du får brug for at få 

repareret din Sartorius vægt, kan vi naturligvis også hjælp med dette.

KALIBRERING SERVICE
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Dandiag er ligeledes partner med INTEGRA og udfører deres service og 
kalibrering af deres pipetter og pipetteringsudstyr. En del af det tætte 
samarbejde betyder også, at Dandiag foretager kalibreringer, specielt på 
96-kanal pipetterings-hoveder for lande som Sverige, Norge og Belgien.

Med vores fleksible og løsningsorienteret serviceteam, løser vi også 
specialopgaver for andre leverandører af udstyr. 

Skulle du have brug for en ekstra hurtig service, så tilbyder vi både VIP 
(Very Important Pipet) løsning samt hente/bringe ordning.

Ønsker du at vide mere om, hvad vi kan gøre for dig, så besøg vores 
hjemmeside, eller kontakt os direkte på 
dandiag@dandiag.dk.

KALIBRERING   SERVICE



Alle tilbud gælder til 15/11-2021. Forbehold for trykfejl og prisændringer. 
Tilbuddene kan ikke kombineres med evt. andre rabatter.

På vores store lager i Ishøj, har vi langt de fleste forbrugsartikler 
på hylderne, hvorfor vi hurtigt kan levere til dig. 

Vores Dandiag bil kører hver dag i Storkøbenhavn og omegn, med 
varer til vores kunder. 
Udover at bringe varer ud, så kører Dandiag-bilen også hente/
bringeordning på pipetter. 

Du kan altid kontakte os for at høre hvornår vi kommer i netop dit 
område, på +45 4343 3057 eller dandiag@dandiag.dk.

LOGISTIK  LOGISTIK  LOGISTIK
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