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DUO-SAFE världens säkraste -86°C frysskåp
Kampanjerbjudande – vid köp av DUO-SAFE frys kan du välja med att få halva
din frys fylld med ERGO-rack* (värde upp till ca 25.000kr) alternativt prisavdrag
med 15.000kr

Vågar du förvara dina värdefulla prover i en traditionell frys?

DUO-SAFE -86°C FRYSSKÅP

TRADITIONELLA -86°C FRYSAR

Har två oberoende kylsystem och två Duo-Safe
kompressorer. Vid ev.fel på en av kompressorerna eller
kylsystemen bibehåller frysen säker förvaring under -80°C.

Har två kaskadkopplade kylkompressorer.
Vid ev. fel på en av kompressorerna eller
kylsystemen fallerar frysen, med risk för förlorade prover.

NORMALDRIFT -86°C

TEMPERATUR 80°C vid t.ex. kompressorfel

*Erbjudandet gäller för ERGO-rack avsedda för 2” kryoaskar (50mm höga)
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Optimal odlingsmiljö med minimal
kontaminationsrisk! Nu till kampanjpriser.

heter numera
Produkterna, tillverkningen och hela serviceorganisationen är densamma. Det är enbart ett namnbyte, med anledning
av ändrade ägarförhållanden.

15% rabatt på samtliga CO2- och multigasinkubatorer.
InCu-saFe, innerkammare i kopparberikat rostfritt stålmaterial för kontinuerligt och effektivt
…………..kontaminationsskydd.

DualHeat: ett program för högtemperatursterilisering i +180°C

SafeCell UV-ljus, för ett kontinuerligt och effektivt kontaminationsskydd.

H2 O2 - sterilisering med väteperoxid ånga.
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Frysförvaring i -86°C eller -150°C.
När ni prioriterar låg energiförbrukning.

Kampanjpriser för ECO-energi -86°C frysskåp
MDF-DU502VH-PE, volym: 528 liter (ord.pris: 118.100.-)

SPECIALPRIS: 99.800.-

MDF-DU702VH-PE, volym: 729 liter (ord.pris: 138.800.-)

SPECIALPRIS: 114.700.-

Kampanjpriser för ECO-energi -150°C frysbox
MDF-1156-PE, volym: 128 liter (ord.pris: 181.000.-)

SPECIALPRIS: 150.300.-

MDF-C2156VAN-PE, volym: 231 liter (ord.pris: 246.200.-)

SPECIALPRIS: 199.800.-

Inred ditt frysskåp med ergonomirack
ERGO-rack för 5x4 st, 2” kryoaskar, 50mm höga. Ord pris: 2190.-/st

SPECIALPRIS: 1.350.-/st

ERGO-rack för 6x4 st, 2” kryoaskar, 50mm höga. Ord pris: 2230.-/st

SPECIALPRIS: 1.420.-/st
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