… řešení pro vaši laboratoř

zastoupení firem
THERMO Scientific, divize laboratorní techniky
ARCTIKO - BIOQUELL - CLST - ERLAB - EVERMED - HMC Europe
LANCER - LABOGENE - RUSKINN - SYNGENE - SCANLAF - TECNIPLAST

OCHRANNÉ BOXY A PŘÍSTROJE PRO ČISTÉ PROSTORY

OCHRANNÉ LAMINÁRNÍ BIOHAZARD BOXY TŘ II
OCHRANNÉ RUKÁVOVÉ BOXY TŘ III
ISOLÁTORY, BOXY PRO ASEPTICKÉ APLIKCE
LAMINÁRNÍ BOXY S VERTIKÁLNÍM I HORIZONTÁLNÍM PROUDĚNÍM
VZDUCHOVÉ SPRCHY, DEKONTAMINAČNÍ KOMORY
LAMINÁRNÍ MODULY, BEZODTAHOVÉ DIGESTOŘE
INVIVO PRACOVNÍ BOXY
PEROXIDOVÁ DEKONTAMINACE BOXŮ A PROSTOR
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY A VESTAVBY
SERVIS A VALIDACE

TRIGON PLUS spol. s r. o., Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy, ČR
tel.: 272680190, 272680370-1, 602313 570-1 fax: 272680914

e-mail: mail@trigon-plus.cz
web: www.trigon-plus.cz

… řešení pro vaši laboratoř

zastoupení firem
THERMO Scientific, divize laboratorní techniky
ARCTIKO - BIOQUELL - CLST - ERLAB - EVERMED - HMC Europe
LANCER - LABOGENE - RUSKINN - SYNGENE - SCANLAF - TECNIPLAST

CENTRIFUGY,
ULTRACENTRIFUGY

BIOHAZARDY, IZOLÁTORY
LAMINÁRNÍ BOXY

MIKRODESTIČKOVÁ
INSTRUMENTACE

INKUBÁTORY,
TERMOSTATY

 mikrocentrifugy a malé centrifugy
 multifunkční centrifugy
 vysokootáčkové centrifugy
 velkokapacitní centrifugy
 ultracentrifugy
 zkumavky pro centrifugaci

 spektrofotometry, fotometry
 fluorometry, luminometry
 dávkovače promývačky
 třepací termostaty pro mikrodestičky
 automatické pipetovací satnice
 magnetické purifikátory KingFisher ®

GEL-IMAGING a ANALÝZA

 gelová dokumentace a analýza
 chemiluminiscence, fluorescence
 software pro 1D i 2D analýzu
 transiluminátory
 elektroforézy, zdroje pro elfo

MYČKY

 laboratorní myčky
 velkokapacitní myčky
 myčky pro chovné boxy
 autoklávy 25 až 160 litrů

KONCENTRÁTORY VZORKŮ

 vakuové centrifugační koncentrátory
 stolní lyofilizátory
 velkoobjemové lyofilizátory
 vakuové sušárny

PŘÍPRAVA ČISTÉ VODY

 reverzní osmóza
 deionizační systémy
 kompaktní laboratorní systémy
 poloprovozní systémy

AUTOKLÁVY

 stolní laboratorní autoklávy
 střední laboratorní autoklávy
 čidla pro validace autoklávů

 biohazard boxy
 laminární boxy
 biohazardy tř.III a izolátory
 boxy pro laboratorní zvířata
 bezodtahové digestoře
 dekontaminační systémy

 CO2, CO2/O2 inkubátory
 termostaty do 80°C, 300°C
 třepací termostaty
 chlazené termostaty
 anaerobní boxy
 Mikroaerofilní boxy
 horkovzdušné sterilizátory
 klimatické a růstové boxy
 systémy pro monitoring teploty

MRAZICÍ A CHLADICÍ BOXY,
KRYO BOXY
 mrazicí boxy do -86°C a -150°C
 řízené zamrazování LN2 -180°C
 skladovací boxy LN2 -180°C
 mrazicí boxy -5°C až -40°C
 chladicí boxy 0°C až +15°C
 transportní boxy
 výrobníky ledu
 šokové zmrazovače

CHOV LABORATORNÍCH
ZVÍŘAT

 IVC individuálně ventilované boxy
 chovné nádoby, příslušenství
 ochranné a přestýlací boxy
 komplexní projekty

PIPETY a PLAST

 pipety Finnpipette
 pipety Matrix
 kompletní sortiment špiček
 spotřební plast Nalgene, Nunc
 stripy a destičky
 steppery, dávkovače
 pipetovací nástavce

SERVIS
BUNĚČNÁ MÉDIA a SÉRA

 média - klasická, se sníženým obsahem
séra, bez séra

 bioprocesing kontajnery

 záruční servis
 pozáruční servis
 validace přístrojů
 ekologické likvidace
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