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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

DURAN Group prichádza s novým výrobkom - fľaše YOUTILITY. Nový ergonomický tvar pre pohodlnejšie 
držanie fliaš väčších objemov, preliačenie na bokoch pre jednoduché nalepenie štítku a popisovanie, 
nový tvar uzáveru s kratším závitom pre rýchlejšie otváranie a uzatváranie, popisovací štítok na uzáver 
a farebné rozlišovacie krúžky. Fľaše YOUTILITY vlastne nie sú len nový výrobok, je to kompletný systém.

DURAN® YOUTILITY - dotyk budúcnosti

Fľaše sú z kvalitného a osvedčeného boro-
silikátového skla DURAN®, ich tvar umožňuje 
nielen lepšie držanie, ale aj skladovanie. Kaž-
dá fľaša i uzáver sú označené Retrace kódom. 

Pre ľahké rozlíšenie obsahu slúžia nielen nalepovacie štítky na bok fľaše 
a na viečko, ale aj farebné silikónové krúžky, ktoré sa jednoducho pretiah-
nu cez uzáver na hrdlo fľaše. Štítky sú z polyesteru, odolné a vydržia rozsah 
teplôt -40 až +150°C. Sú tiež opatrené indikáciou sterilizácie pomocou te-
pelne citlivej farby, ak bola fľaša tepelne sterilizovaná, objaví sa na nálep-
ke nápis AUTOCLAVED. Uzáver fliaš má nové vyhotovenie, avšak so štan-
dardným rozmerom závitu GL 45. Počet závitov je však menší, čo umožňuje 
rýchlejšie otvorenie a zatvorenie uzáveru menej otočeniami. Fľaše sú vyba-
vené vylievacím krúžkom. Pretože YOUTILITY je označovaný za kompletný 
systém, objednáva sa len v sade po štyroch kusoch fliaš. Súčasťou sady sú 
vždy fľaše, uzávery, vylievacie krúžky, rozlišovacie krúžky a nálepky na bok 
fľaše a na viečko. Viečka, vylievacie a rozlišovacie krúžky a nálepky možno 
potom tiež objednať samostatne.

Fľaše z číreho skla
Objem 
(ml)

Výška 
(mm)

Priemer  
(mm)

Počet ks v 
balení

Kat.č. Cena  
za balenie

125 124 55 4 1529.0125 22,60 €
250 158 66 4 1529.0250 25,20 €
500 193 78 4 1529.0500 31,30 €
1000 253 93 4 1529.1000 44,20 €

Fľaše z hnedého skla
125 124 55 4 1529.2125 Dostupné od júla 2014
250 158 66 4 1529.2250 Dostupné od júla 2014
500 193 78 4 1529.2500 Dostupné od júla 2014
1000 253 93 4 1529.2000 Dostupné od júla 2014

Kavalierglass a.s., tradičný výrobca laboratórneho a úžitkového skla, prichádza s  novým vyhotovením 
obľúbených univerzálnych fliaš s GL uzáverom. Hranatý tvar a široké hrdlo prináša niekoľko výhod.

Štvorcový pôdorys zaisťuje väčšiu stabilitu 
fľaše a ľahšie skladovanie v skrini alebo na po-
lici. Široké hrdlo s dobre tesniacim uzáverom 
typu GL 80 dovoľuje skladovanie a ľahkú ma-
nipuláciu s kvapalinami aj sypkými látkami. 
Hrdlo fľaše je vybavené vylievacím krúžkom, 
zabraňujúcim stekaniu kvapaliny po vonkaj-
šej stene fľaše pri vylievaní. Fľaše sú vyrobe-
né z vysoko transparentného a tepelne aj che-
micky odolného borosilikátového skla triedy 
3.3, sú vybavené bielym štítkom pre popiso-
vanie a bielou graduáciou. Fľaše vrátane vieč-
ka sú autoklávovateľné (viečko do 140°C). Do-
stupné objemy nájdete v tabuľke nižšie.

Novinka v ponuke fliaš SIMAX s uzáverom GL 

Typ Objem 
(ml)

Rozmer základne 
(mm)

Výška  
(mm)

Počet ks v balení Kat.č. Cena za kus

2080 M/500 500 94x94 141 10* 1528.0500 3,85 €
2080 M/1000 1000 105x105 187 10* 1528.1000 4,56 €
2080 M/2000 2000 115x115 260 10* 1528.2000 6,96 €
2080 M/5000 5000 160x160 357 6* 1528.5000 48,50 €
* Možné objednávať po jednotlivých kusoch.


