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Všetky ceny sú uvedené bez DPH

20 %
ZĽAVA

Prednosťou týchto dosiek je vynikajúca zmáčavosť, a to aj v prípade stopercent-
ne vodných eluentov, výborné separačné vlastnosti a reprodukovateľnosť výsledkov 
v rámci tej istej šarže. Možno ich strihať na požadovaný rozmer bežnými nožnica-
mi. Najčastejšie je preto predávaný najväčší rozmer 20x20 cm, avšak ponuka rozme-
rov je širšia. Podrobnejší prehľad tenkovrstvových platní nájdete v našom katalógu 
2013/2014 na strane 207 - 208. V prípade väčších a pravidelných odberov je možné 
dohodnúť individuálne dodacie podmienky.

Najpredávanejší rozmer dosiek 20 x 20 cm ponúkame pre celý rok 2014 
za veľmi výhodnú cenu. V rámci akcie, dohodnutej s výrobcom, teraz z tej-
to skvelej ceny navyše dostanete zľavu 20 % a to pri objednaní do kon-
ca októbra 2014! Rovnaká zľava však platí aj na ďalšie rozmery dosiek 
ALUGRAM ® Xtra, ktoré nájdete na našom e-shope, opäť na objednávky pri-
jaté do 31.10.2014.

Dosky pre tenkovrstvovú chromatogra� u so stacionárnou fázou zo silikagélu 60 štandardnej kvality na 
hliníkovej podložke. Hrúbka vrstvy je 200 µm, merný povrch cca 500 m2/g, stredná veľkosť pórov 60 Å, 
merný objem pórov 0.75 ml/g, veľkosť častíc 5 – 7 µm. Spojivom je polymérny produkt, ktorý je stabilný 
ako v čisto vodných eluentoch, tak v takmer všetkých organických 
rozpúšťadlách a ktorý je odolný aj voči agresívnym vizualizačným 
činidlám. Označenie UV254 nesú dosky, kde je do stacionárnej 
fázy primiešaný indikátor pre UV detekciu.

TLC dosky v extra kvalite - ALUGRAM® Xtra
 Trvale výhodná cena!

Názov Kat.č. Katalógová cena Cena po zľave
ALUGRAM Xtra SIL G 20 x 20 cm, bal. 25 ks 2511.1128 70,00 € 56,00 €
ALUGRAM Xtra SIL G/UV 20 x 20 cm, bal. 25 ks 2512.1128 77,00 € 62,00 €

Kavalierglass a.s., tradičný výrobca laboratórneho a úžitkového skla, prichádza s novým vyhotovením 
obľúbených univerzálnych � iaš s GL uzáverom. Hranatý tvar a široké hrdlo prináša niekoľko výhod. Túto 
ponuku opakujeme z dôvodu počiatočnej nedostupnosti týchto výrobkov. Teraz už sú tieto fľaše vyrábané 
a od konca septembra 2014 bežne dostupné.

Štvorcový pôdorys zaisťuje väčšiu stabili-
tu fľaše a ľahšie skladovanie v skrini alebo na 
polici. Široké hrdlo s dobre tesniacim uzáve-
rom typu GL 80 dovoľuje skladovanie a ľah-
kú manipuláciu s kvapalinami aj sypkými 
látkami. Hrdlo fľaše je vybavené vylievacím 
krúžkom, zabraňujúcim stekaniu kvapaliny 
po vonkajšej stene fľaše pri vylievaní. Fľaše 
sú vyrobené z vysoko transparentného a te-
pelne aj chemicky odolného borosilikátové-
ho skla triedy 3.3, sú vybavené bielym štít-
kom pre popisovanie a bielou graduáciou. 
Fľaše vrátane viečka sú autoklávovateľné 
(viečko do 140°C). Dostupné objemy nájde-
te v tabuľke nižšie. 

Novinka v ponuke fl iaš SIMAX s uzáverom GL

Číre sklo
Objem 
ml

GL 
mm

Rozmery 
mm

h 
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. Cena 
za kus

500 80 94 x 94 141 10* 1528.0500 3,85 €
1000 80 105 x 105 187 10* 1528.1000 4,56 €
2000 80 115 x 115 260 10* 1528.2000 6,96 €
5000 80 160 x 160 357 6* 1528.5000 48,50 €
* Možné objednávať po jednotlivých kusoch.

Hnedé sklo
Objem 
ml

GL 
mm

Rozmery 
mm

h 
mm

Počet ks 
v balení

Kat.č. Cena 
za kus

500 80 94 x 94 141 10* 1528.6500 25,70 €
1000 80 105 x 105 187 10* 1528.6510 26,00 €
2000 80 115 x 115 260 10* 1528.6520 36,60 €
5000 80 160 x 160 357 6* 1528.6550 147,00 €
* Možné objednávať po jednotlivých kusoch.


