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Polypropylénové krabičky pre 1,5/2,0 ml skúmavky TIP : Keď v tomto dokumente kliknite 
na jednotlivé nadpisy budete presmero-

vaný na on-line detail produktu

Tieto krabičky majú rozmery 130 x 130 mm a sú vybavené
pevnými priečkami, vytvárajúcimi priestor pre 81 mikro
skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml. Výška krabičky je 45 mm,
maximálna výška skúmaviek môže byť 60 mm. Krabičky
sa dodávajú s priehľadnými vrchnákmi s plochou vhodnou
na popis ich obsahu. Všetky tieto krabičky sú vyrobené
z pevného polypropylénu a znesú teploty od – 90 °C
až do + 121 °C.

Krabičky StarStore 81

Kat.číslo Názov Balenie Farba

I2381-5040 Krabička StarStore81 5 ks prirodzená

I2381-5041 Krabička StarStore81 5 ks modrá
I2381-5042 Krabička StarStore81 5 ks zelená
I2381-5043 Krabička StarStore81 5 ks oranžová
I2381-5044 Krabička StarStore81 5 ks ružová
I2381-5046 Krabička StarStore81 5 ks žltá
I2381-5048 Krabička StarStore81 5 ks zmiešaná*
I2381-5049 Krabička StarStore81 5 ks čierna

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem čiernej a prirodzenej

Indexácia : ÁNO (A-I,1-9) Tlačená na podstavci
Rozmery : 130x130x45mm

Krabičky StarStore 100

Kat.číslo Názov Balenie Farba

Štandardné

I2310-5800 StarStore100 5 ks prirodzená

I2310-5841 StarStore100 5 ks modrá
I2310-5842 StarStore100 5 ks zelená
I2310-5843 StarStore100 5 ks oranžová
I2310-5844 StarStore100 5 ks ružová
I2310-5846 StarStore100 5 ks žltá
I2310-5848 StarStore100 5 ks zmiešaná*

Kat.číslo Názov Balenie Farba

Vysoké

E2100-5000 StarStore100 5 ks prirodzená

E2100-5002 StarStore100 5 ks zelená

E2100-5004 StarStore100 5 ks červená

E2100-5006 StarStore100 5 ks žltá

E2100-5008 StarStore100 5 ks čierna

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem prirodzenej

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : 81x1,5/2,0 ml skúmavky
Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : 100x1,5/2,0 ml skúmavky
Rozmer otvoru v mriežke : 
Štandardné : 13x13mm
Vysoké : 12,5 x 12,5mm
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : ÁNO (A-I,1-10) 
Rozmery : 140x155x55mm, Vysoké : 140x155x64mm

Tieto najobľúbenejšie skladovacie krabičky na 1,5/2,0 ml skúmavky STARLAB majú vyklápací vrchnák a možno ich ukladať na 
seba. Mriežka v nich je pevná. Tieto krabičky znesú teplotu v rozmedzí -90 °C až +121 °C. Rozmery : (š x h x v) : 140x155x55 
mm. Tieto stojančeky možno vkladať aj do stojanov určených do mraziacich boxov. Sú dostupné v dvoch rôznych výškach. Vo 
vysokom prevedení je dostupná aj čierna farba pre svetlocitlivé vzorky.

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/krabicky_na_skumavky/1a2_krabicky_skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-starstore-81-vyklapaci-vrchnak/
https://ecomed.sk/produkt/stojanceky-starstore-100/
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Tieto krabičky majú pevne zabudovanú mriežku a vyklápací 
vrchnák. Majú kapacitu 50 miest na 1,5/2,0 ml skúmavky.
Možno ich používať v rozmedzí teplôt -90 °C až +121 °C. 
Rozmery : (š x h x v) : 141x80x55 mm. Krabičky, ktoré 
nemajú vyklápací vrchnák, umožňujú skladovanie skúma-
viek rôznej výšky.

Krabičky StarStore 50 s výklopným vrchnákom

Tieto krabičky sú podobné ako model StareStore 50 avšak 
vrchnáky sú nasadzovateľnéa nie výklopné. Majú plochy 
na popis. Rozmery : (š x h x v) : 142x74x42 mm. Max. výš-
ka skúmaviek : 45 mm. Krabičky sú vhodné(určené) pre 
1,5/2,0 ml mikroskúmavky. Tieto krabičky možno ukladať 
na seba.

Krabičky StarStore 50 s oddeľiteľným vrchnákom

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2450-5000 Krabička StarStore100 5 ks prirodzená

E2450-5001 Krabička StarStore100 5 ks modrá
E2450-5002 Krabička StarStore100 5 ks zelená
E2450-5004 Krabička StarStore100 5 ks ružová
E2450-5006 Krabička StarStore100 5 ks žltá

Kat.číslo Názov Balenie Farba

I2350-5800 Krabička StarStore50 5 ks prirodzená

I2350-5841 Krabička StarStore50 5 ks modrá
I2350-5842 Krabička StarStore50 5 ks zelená
I2350-5843 Krabička StarStore50 5 ks oranžová
I2350-5844 Krabička StarStore50 5 ks ružová
I2350-5846 Krabička StarStore50 5 ks žltá
I2350-5848 Krabička StarStore50 5 ks zmiešaná*

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej farby okrem čiernej a prirodzenej

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : 50x1,5/2,0 ml skúmavky
Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : ÁNO (A-J,1-5) Tlačená na podstavci
Rozmery : 144x75x35mm

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : 50x1,5/2,0 ml skúmavky
Rozmer otvoru v mriežke : 13x13mm
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : ÁNO (A-J,1-5) Tlačená na podstavci
Rozmery : 140x80x55mm

https://ecomed.sk/produkt/krabicky-starstore-50-neon/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-starstore-50-neon-oddelitelny-vrchnak/
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Krabičky pre 15 a 50 ml skúmavky

49-miestne krabičky z nezafarbeného 
polypropylénu s pevnou rozdeľovacou 
mriežkou, vytvárajúcou 49 priestorov 
so základňou o rozmeroch 16 x 16 mm. 
Krabičky sa dodávajú s odstrániteľnou 
acetátovou mriežkou vo vrchnákoch, 
ktoré možno nasadzovať na ne len 
jedným spôsobom (označené kľúčo-
vanie). Vhodné aj do stojanov do mra-
ziacich boxov - pozrite našu ponuku.

Krabičky StarStore 49

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2349-5009 StarStore 49 5 ks prirodzená

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : 49 skúmavky do max. preimeru 16mm
Rozmer otvoru v mriežke : 16x16mm
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : NIE
Rozmery : 130x130x46mm

Krabičky vhodné na odkladanie alebo 
transport centrifugačných skúmaviek
Tieto krabičky sú vyrábané z pevného 
polypropylénu (PP), pričom vrchnák je
priehľadný a spodok zelený alebo 
modrý. V spodnej časti krabičky je 
vylisovaná pevná mriežka na vkladanie 
skúmaviek,spodnú časť možno 
používať aj samostatne ako stojanček,
napr. vo vodných kúpeľoch.

Krabičky StarStore 50

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E9025-3615 StarStore 50 pre 
15 ml skúmavky

2 ks zelená

E9025-1650 StarStore 50 pre 
50 ml skúmavky

2 ks modrá

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

Kapacita : 
Zelená krabička : 36x15 ml skúmavky, 
Modrá krabička : 16x50 ml skúmavky
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : ÁNO - číselná (1-36) resp. (1-16)
Rozmery : 145x145x127mm

Polypropylénové krabičky pre 15 a 
50ml skúmavky prirodzenej farby. 
Dostupné sú v 2 prevedeniach. Sú 
autoklávovateľné. Majú odnímateľné 
číre veko. Štandardizovaný rozmer 
krabičiek  - tieto majú tvar kocky 
130x130x130mm. 

Krabičky StarStore 25

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E9025-
2515

StarStore 25 pre 15 ml skúmavky 1 ks prirodzená

E9025-
1550

StarStore 25 pre 50 ml skúmavky 1 ks prirodzená

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C

Kapacita : 
15 ml model : 25x15 ml skúmavky, 
50 ml model : 10x50 ml + 2x15ml skúmavky
Typ mriežky : fixná (vlisovaná do krabičky)
Indexácia : NIE
Rozmery : 130x130x130mm

Voľné krabičky z nezafarbeného
polypropylénu bez akejkoľvek
výplne, s kľúčovaným nasadzovaním
vrchnákov, na ktorých sú plochy
pre popisovanie. Výška krabičiek je 50 
mm, maximálna výška skúmaviek
65 mm. Vhodné aj do stojanov do mra-
ziacich boxov - pozrite našu ponuku.

Krabičky StarStore

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2300-5005 StarStore 5 ks prirodzená

Technické parametre :
Teplotný rozsah použiteľnosti : -90°C až +121°C
Kapacita : bez mriežky, podľa typu použitých skúmaviek
Indexácia : NIE
Rozmery : 130x130x45mm

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/krabicky_na_skumavky/15a50_krabicky_skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-starstore-49-oddelitelny-vrchnak/
https://ecomed.sk/produkt/polypropylenove-krabicky-pre-15-a-50ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-polypropylenove-pre-15-a-50ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-starstore-oddelitelny-vrchnak-bez-mriezky/
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Kartónové krabičky pre všetky typy skúmaviek

Kartónové krabičky pre 15 a 50 ml skúmavky

Tieto krabice sú z bieleho kartónu, pokrytého ochrannou vrstvou 
proti vlhkosti. Dodávajú sa s vyberateľnými mriežkami a s nasa-
dzovateľnými vrchnákmi. 50mm vysoké krabice môžno vkladať 
do kovových stojanov SS Freezer Racks. Základňa krabíc
má rozmery 133x133mm. 

16-miestne - skúmavky do priemeru 31,0mm 

25-miestne - skúmavky do priemeru 24,5mm

49-miestne - skúmavky do priemeru 16,5mm

81-miestne - skúmavky do priemeru 13,0mm

100-miestne - skúmavky do priemeru 12,0mm

Krabičky White Cardboard

Kat.číslo Názov Výška Balenie

16 miestne krabičky

A9023-1616 Krabička kartónová 50mm 1 ks

A9025-1616 Krabička kartónová 75mm 1 ks

A9027-1616 Krabička kartónová 100mm 1 ks

Kat.číslo Názov Výška Balenie

81 miestne krabičky

A9023-8181 Krabička kartónová 50mm 1 ks

A9025-8181 Krabička kartónová 75mm 1 ks

A9027-8181 Krabička kartónová 100mm 1 ks

Kat.číslo Názov Výška Balenie

49 miestne krabičky

A9023-4949 Krabička kartónová 50mm 1 ks

A9025-4949 Krabička kartónová 75mm 1 ks

A9027-4949 Krabička kartónová 100mm 1 ks

Kat.číslo Názov Výška Balenie

25 miestne krabičky

A9023-2525 Krabička kartónová 50mm 1 ks

A9025-2525 Krabička kartónová 75mm 1 ks

A9027-2525 Krabička kartónová 100mm 1 ks

Kat.číslo Názov Výška Balenie

100 miestne krabičky

A9023-3100 Krabička kartónová 50mm 1 ks

A9025-3100 Krabička kartónová 75mm 1 ks

A9027-3100 Krabička kartónová 100mm 1 ks

Tieto krabice z bežového kartónu, pokrytého ochrannou vrstvou proti 
vlhkosti. Dodávajú sa s vyberateľnými mriežkami a nasadzovateľnými 
vrchnákmi.

Kapacita1 : 36x15ml skúmaviek.
Kapacita2 : 16x50ml skúmaviek
Maximálna výška skúmaviek 140 mm
Rozmery (š x h x v) : 140 x 140 x 80 mm

Krabičky Brown Cardboard

Kat.číslo Názov Balenie

I9023-1615 Krabička pre 15 ml skúmavky 1 ks

I9023-1650 Krabička pre 15 ml skúmavky 1 ks

https://ecomed.sk/produkt/kartonove-krabicky-pre-15-a-50ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-kartonove-rozne-druhy/
https://ecomed.sk/produkt/kartonove-krabicky-pre-15-a-50ml-skumavky/
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Kryogenické krabičky vhodné až do teploty -196°C

Farebné polykarbonátové kazety vhodné aj do tekutého dusíka s priehľadnými vrchnákmi, znášajúce teplotu-196 °C až +121 °C (sú autoklávo-
vateľné!). Všetky krabičky sú vhodné pre kryoskúmavky do max. výšky 49mm. Vysoké 81-miestne krabičky pre skúmavky do výšky 91mm. 
Krabičky majú číselnú indexáciu a ponúkame ich v rôznych farebných prevedeniach. 

25-miestne : Rozmery (š x h x v): 76 x 76 x 54 mm. 81-miestne : Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm. 
81-miestne (vysoké) : Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 95 mm. 100-miestne : Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm.  

Krabičky Cryogenic 

Kat.číslo Názov Farba Balenie

25 miestne kryo-krabičky

E2381-5001 Kryokrabička modrá 5 ks

E2381-5002 Kryokrabička zelená 5 ks

E2381-5003 Kryokrabička oranžová 5 ks
E2381-5004 Kryokrabička červená 5 ks
E2381-5006 Kryokrabička žltá 5 ks
E2381-5099 Kryokrabička zmiešaná 5 ks

Kat.číslo Názov Farba Balenie

81 miestne kryo-krabičky

E2382-5001 Kryokrabička modrá 5 ks

E2382-5002 Kryokrabička zelená 5 ks

E2382-5003 Kryokrabička oranžová 5 ks
E2382-5004 Kryokrabička červená 5 ks
E2382-5006 Kryokrabička žltá 5 ks
E2382-5099 Kryokrabička zmiešaná 5 ks

Kat.číslo Názov Farba Balenie

81 miestne kryo-krabičky vysoké

E2382-6001 Kryokrabička modrá 5 ks

E2382-6002 Kryokrabička zelená 5 ks

E2382-6003 Kryokrabička oranžová 5 ks
E2382-6004 Kryokrabička červená 5 ks
E2382-6006 Kryokrabička žltá 5 ks
E2382-6099 Kryokrabička zmiešaná 5 ks

Kat.číslo Názov Farba Balenie

100 miestne kryo-krabičky

E2383-5001 Kryokrabička modrá 5 ks

E2383-5002 Kryokrabička zelená 5 ks

E2383-5003 Kryokrabička oranžová 5 ks
E2383-5004 Kryokrabička červená 5 ks
E2383-5006 Kryokrabička žltá 5 ks
E2383-5099 Kryokrabička zmiešaná 5 ks

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/krabicky_na_skumavky/kryo_krabicky_skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/krabicky-kryogenicke-rozne-druhy/
https://ecomed.sk/produkt/81-miestne-kryogenicke-krabicky/
https://ecomed.sk/produkt/81-miestne-kryogenicke-krabicky-vysoke/
https://ecomed.sk/produkt/100-miestne-kryogenicke-krabicky/
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Kazety zo Zylarovej živice : Tieto kazety majú 81 pozícií, pričom ich dolná časť obsahuje pevnú separačnú mriežku.Jedno oddelenie tejto
mriežky má rozmery 13 x 13 mm. Vrchnák je priehľadný a je na ňom vyznačená identifikácia pozícií. Vrchnú časť (vrchnák) kazety možno 
vybaviť odstrániteľnou acetátovou mriežkou. V dolnej časti kazety sú ventilačné štrbiny. 

Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 45 mm.
Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú autoklávovateľné.

Krabičky kryogenické Zylar

Kat.číslo Názov Farba Balenie

E2301-5309 Kryokrabička StarStore 81Z prirodzená 5 ks

Polykarbonátové 81- alebo 100-miestne kazety s pevnou separačnou mriežkou v dolnej časti na jednotlivé skúmavky a priehľadným vrchná-
kom s vyznačenou identifikáciou pozícií. Vo vrchnáku sú vetracie otvory. Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú autoklávo-
vateľné. Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 45 mm.

Krabičky kryogenické StarStore

Kat.číslo Názov Farba Balenie

I2381-2305 Kryokrabičky StarStore 81-miestne prirodzená 5 ks

I2510-5005 Kryokrabičky StarStore 100-miestne prirodzená 5 ks

V ponuke je aj široká škála kryogenických skúmaviek 
s vnútorným alebo vonkajším tesnením.  Pre bližšie in-
formácie navštívte prosím našu webstránku.

https://ecomed.sk/produkt/81-miestne-kryogenicke-krabicky-zylar/
https://ecomed.sk/produkt/81-miestne-kryogenicke-krabicky-pk/
https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/skumavky_kryo/
https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/skumavky/skumavky_kryo/

