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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

DURAN Group prichádza s novým výrobkom - fľašami YOUTILITY. Nový ergonomický tvar pre pohodlnejšie 
držanie � iaš 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 73,00 €
250 158 66 4 1529.2250 102,00 €
500 193 78 4 1529.2500 131,00 €
1000 253 93 4 1529.2000 161,00 €

Firma Buerkle predstavila zaujímavú novinku, malú nerezovú ručnú pumpu pre prečerpávanie menších 
množstiev kvapalín. Ideálna je pre čerpanie látok citlivých na kontamináciu, pretože všetky časti pumpy 
sú z vysoko odolných a kvalitných materiálov a ďalej, vďaka kovovému vyhotoveniu a teda možnosti 
uzemnenia, veľmi vhodná aj na horľaviny.

Princíp funkcie je jednoduchý, vytváraním pretlaku v nádobe dochádza k vytláčaniu kvapa-
liny. Vyhotovenie však vyniká nevšednou kvalitou a precíznosťou. Jediné materiály prichádza-
júce do styku s čerpaným médiom sú vysoko kvalitná nerezová oceľ a PTFE. Vďaka tomu, že 
pumpa je vybavená štandardným závitom GL 45, je na výber napríklad z mnohých zásobných 
fliaš z borosilikátového skla, ktoré vhodne dopĺňa nezávadnosť a odolnosť materiálov, ktoré 
sú v styku s kvapalinou. Pre iné druhy závitov (GL38, GL32 alebo S40) možno objednať reduk-
cie z fluorovaných materiálov. Hlava pumpy je vybavená bezpečnostným ventilom, chrániacim 
pred pretlakom (napr. vplyvom ohriatia fľaše), teflónovú nasávaciu hadičku je možné odreza-
ním ľahko prispôsobiť používanej nádobe. Výstup prečerpávača je vybavený ventilom s ľahkým 
chodom a auto-stop funkciou, špeciálna výstupná tryska zabraňuje odkvapkávaniu a je možné 
na ňu ľahko pripojiť hadicu. 

Ručná minipumpa pre rozpúšťadlá a vysoko čisté látky

Názov Kat.č. Cena
Nerezový prečerpávač Pump Mini, GL 45 2105.7300 377,00 €


