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Modulárne multifunkčné stojančeky pre rôzne typy skúmaviek

Jedná sa o premyslený systém stojančekov na skúmavky 
rôznych priemerov. Stojančeky troch rôznych veľkostí a 
rôznych farieb z kvalitného polypropylénu (PP) umožňujú 
odkladanie skúmaviek na pracovnom stole, no tieto môžu 
byť použité taktiež v hlbokomraziacich boxoch, ako aj vo 
vodných kúpeľoch, nakoľko znesú teploty od - 90 °C do + 
121 °C.  

Kapacita :

Stojančeky typu „MINI“ 
majú 80 otvorov pre: 

4 x 50 ml skúmaviek 
(max. priemer 30 mm) 
12  x 15 ml skúmaviek 
(max. preimer 17 mm) 
32 x 1,5/2,0 ml skúmaviek 
(max. preimer 12 mm) 
32 x 0,5 ml skúmavky 
(max. priemer 8 mm)

St
oja

nčeky je možné spájať

Rozmery (š x h x v) : 171 x 91 x 54 mm.

Stojančeky CombiMini

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2345-1000 Stojanček CombiMini 1 ks prirodzená

E2345-1041 Stojanček CombiMini 1 ks neónová modrá
E2345-1042 Stojanček CombiMini 1 ks neónová zelená
E2345-1043 Stojanček CombiMini 1 ks neónová oranžová
E2345-1044 Stojanček CombiMini 1 ks neónová ružová
E2345-1046 Stojanček CombiMini 1 ks neónová žltá
E2345-1099 Stojanček CombiMini 5 ks zmiešaná

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby

Jedná sa o kombináciu štyroch viacnásobných stojančekov 
rôznej farby, umožňujúcich odkladanie skúmaviek rôznych 
rozmerov. Môžu sa použiť aj v hlbokomraziacich boxoch ale-
bo v inkubátoroch, nakoľko znesú teploty od – 90 °C až do + 
121 °C. Uvedená štvorica stojančekov sa dodáva s podnosom, 
takže všetky tieto prvky tvoria ucelený systém.

Kapacita :
2 x 50 ml skúmaviek 
(max. priemer 30 mm)
6 x 15 ml skúmaviek 
(max. priemer 17 mm)
9 x 1,5/2,0 ml skúmaviek 
(max. priemer 12 mm)
12 x 0,5 ml skúmaviek 
(max. priemer 11 mm)

Každý polypropylénový stojanček má rozmery 
(š x h x v) : 93 x 93 x 48 mm

Stojančeky Totally Tubullar

Kat.číslo Názov Balenie Farba

I2344-1000 TotallyTubular 1 tácka + 
4 kocky

kombinovaná 
štandardná

I2344-1040 TotallyTubular 1 tácka + 
4 kocky

kombinovaná 
neónová

50 ml skúmavky (max. priemer 30mm): 2 nasekciu
15 ml skúmavky (max. priemer 18mm): 8 na sekciu
1,5/2,0 ml skúmavky (max. priemer 11mm):  12 na sekciu
0,5 ml skúmavky (max. priemer 8mm): 6 na sekciu
PCR platničku:   1 cez 2 sekcie
8-násobné PCR-strípy   6 na sekciu 
12-násobné PCR-strípy   8 cez 2 sekcie
0,2 ml PCR-skúmavky   48 na sekciu

Polypropylénový stojan pozostá-
vajúci zo 4 oddelených častí rôznej 
farby, ktoré možno samostatne 
otáčať do požadovanej polohy, tak 
aby si jeho používateľ vytvoril takú 
kombináciu, akú práve potrebuje.

Rozmery (š x h x v): 257 x 108 x 108 mm (celý stojan)
Rozmery (jedna sekcia) : 69 x 108 x 108 mm

Stojančeky TwisStar

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2344-1099 Stojanček TwisStar 1 ks kombinovaná

TIP : Keď v tomto dokumente kliknite 
na jednotlivé nadpisy budete presmero-

vaný na on-line detail produktu

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/stojany-na-skumavky/modularne_stojanceky/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-univerzalne-combimini/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-univerzalny-totally-tubular/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-univerzalny-twisstar/
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Tieto obojstranné stojančeky, vyrobené z polypropylénu (PP), 
možno spájať vedľa seba alebo stavať na seba. Stojančeky majú 
kapacitu 80 x skúmaviek max. priemeru 12 mm z jednej strany 
alebo 60 skúmaviek 0,2/0,5 ml z druhej strany. Stojančeky sú 
autoklávovateľné a dodávajú sa s dvomi odnímatelnými rúčka-
mi. Možno k nim osobitne objednať vrchnáky. Spájať sa dajú aj 
horizontálne aj vertikálne.

Kapacita :

Prvá strana : 
80x skúmavky (max.
priemer 12 mm)

Druhá strana : 
60x 0,2/0,5ml skúmavky 

Stojančeky Connect-A-Rack

Rozmery (š x d x h)  : 223x67x27 mm 
(bez vrchnáka). 

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2380-6001 Stojanček ConnectRack 5 ks modrá

E2380-6002 Stojanček ConnectRack 5 ks zelená

E2380-6003 Stojanček ConnectRack 5 ks oranžová
E2380-6004 Stojanček ConnectRack 5 ks ružová
E2380-6006 Stojanček ConnectRack 5 ks žltá
E2380-6099 Stojanček ConnectRack 5 ks zmiešaná
E2380-6000 Vrchnák 5 ks prirodzená

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby

Multi – Tube Rack System (MTRS) je založený na trojnásobnom, 
stupňovitom stojane z polypropylénu, v ktorom je dolný rad určený 
na skúmavky objemu 0,2 ml (24x), stredný rad na skúmavky objemu 
0,5 ml (14x) a úplne horný na skúmavky o objeme 1,5/2,0 ml (12x). 
Stojany možno radiť vedľa seba (pevne), a tak vytvárať väčšie celky. 
Sú autoklávovateľné.

Stojančeky ThreeTier

Rozmery (š x h x v) : 123 x 164 x 62 mm

*Obsahuje po 1 ks : modrá, zelená fialová, žltá, oranžová, prirodzená

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2313-
1009

StojančekThree Tier 6 ks zmiešaná*

Tieto obojstranné stojančeky, vyrobené 
z polypropylénu (PP), možno spájať 
vedľa seba alebo stavať na seba. Sto-
jančeky majú kapacitu 80 x skúmaviek 
max. priemeru 12 mm z jednej strany 
alebo 60 skúmaviek 0,2/0,5 ml z druhej 
strany. Stojančeky sú autoklávovateľné 
a dodávajú sa s dvomi odnímatelnými 
rúčkami. Možno k nim osobitne objed-
nať vrchnáky. Spájať sa dajú aj hori-
zontálne aj vertikálne.

Stojančeky CombiMax 92

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2346-1000 CombiMax92 1 ks prirodzená

E2346-1041 CombiMax92 1 ks neónová modrá
E2346-1042 CombiMax92 1 ks neónová zelená
E2346-1043 CombiMax92 1 ks neónová 

oranžová
E2346-1044 CombiMax92 1 ks neónová ružová
E2346-1046 CombiMax92 1 ks neónová žltá
E2346-1099 CombiMax92 5 ks zmiešaná

Rozmery (š x h x v) : 
198 x 114 x 95 mm

Kapacita :
8 x 50 ml – skúmaviek (30 mm), 20 x 20 mm – skúmaviek (21 mm), 
24 x 15 ml – skúmaviek (17 mm), 40 x 12/13 mm skúmaviek (priemer 13 mm)

https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-connect-a-rack/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-univerzalny-threetier/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-univerzalne-combimax-92/
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Stojančeky pre 0,5/1,5 a 2,0 ml skúmavky a PCR stojančeky

Jedná sa o premyslený systém dvoch druhov stojančekov A (Satellite rack) a B (Workstation Rack) aj s priehľadnými 
vrchnákmi, umožňujúcimi ich kombináciu. Stojan B taktiež umožňuje odkladanie 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml skúmaviek. Sto-
jančeky sa dajú objednávať aj samostatne, alebo aj ako kompletná sada (PCR workstation). Každý stojan je dodávaný 
s priehľadným vrchnákom (zmiešané balenie : 5 vrchnákov). Stojany sú autoklávovateľné. Možno ich použiť pri teplote 
: -90°C až +121 °C. Stojančeky majú lisovanú alfanumerickú indexáciu. 
Kapacita stojanček A
Rozmery (š x h x v) : 127×87×33 mm

Kapacita :
32 x 0,2 ml skúmavky, 16x0,5 ml skúmavky a 
24x 1,5/2,0 ml skúmavky

Stojančeky PCR Workstation

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-1641 PCR Workstation stojanček A 1 ks neónová modrá

E2396-1642 PCR Workstation stojanček A 1 ks neónová zelená

E2396-1643 PCR Workstation stojanček A 1 ks neónová oranžová

E2396-1644 PCR Workstation stojanček A 1 ks neónová ružová

E2396-1646 PCR Workstation stojanček A 1 ks neónová žltá

E2396-9649 PCR Workstation stojanček A 5 ks zmiešaná

E2396-1651 PCR WorkStation stojanček B 1 ks neónová modrá

E2396-1652 PCR WorkStation stojanček B 1 ks neónová zelená

E2396-1653 PCR WorkStation stojanček B 1 ks neónová oranžová

E2396-1654 PCR WorkStation stojanček B 1 ks neónová ružová

E2396-1656 PCR WorkStation stojanček B 1 ks neónová žltá

E2396-9659 PCR WorkStation stojanček B 5 ks zmiešaná

E2396-9691 PCR WorkStation stojanček A+B 1 ks neónová modrá

E2396-9692 PCR WorkStation stojanček A+B 1 ks neónová zelená

E2396-9693 PCR WorkStation stojanček A+B 1 ks neónová oranžová

E2396-9694 PCR WorkStation stojanček A+B 1 ks neónová ružová

E2396-9696 PCR WorkStation stojanček A+B 1 ks neónová žltá

E2396-9669 PCR WorkStation stojanček A+B 5 ks zmiešaná

Tieto nárazuvzdorné stojančeky z acetal polyméru sa 
vyznačujú kompaktnosťou a malou váhou. Po vložení do 
vody klesnú na dno, no neprevrátia sa, takže sú veľmi 
vhodné pre vodné kúpele. Sú autoklávovateľné!

Kapacita :

84 x 1,5/2,0 ml skúmavky (13 mm otvory)

Stojančeky StarRack Multi 84

Rozmery (š x h x v) : 293 x 115 x 65 mm.

Stojanček typ B

Stojanček typ A

Stojanček typ A+B

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-9701 Stojanček StarRackMulti 84 1 ks modrá

E2396-9702 Stojanček StarRackMulti 84 1 ks zelená
E2396-9703 Stojanček StarRackMulti 84 1 ks oranžová
E2396-9705 Stojanček StarRackMulti 84 1 ks fialová
E2396-9706 Stojanček StarRackMulti 84 1 ks žltá

Kapacita stojanček B
Rozmery (š x h x v) : 215×115×50 mm

Kapacita :
96 x 0,2 ml skúmavky, 12x8-násobné strápy, 
8x12-násobné strípy alebo 1x96 miestna PCR 
platnička

https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-pcr-workstation/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-84-miestny-pre-15-20-ml-skumavky/
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Stojančeky pre 0,5/1,5 a 2,0 ml skúmavky a PCR stojančeky

Jedná sa o sadu 5 stojančekov rôznych farieb (modrej, zelenej, červenej, 
žltej a fialovej) pre PCR – skúmavky, strípy a platničky objemu 0,2 ml. 
Stojančeky sa dodávajú s priehľadnými vrchnákmi, ktoré možno na sto-
jančekoch poistiť proti náhodnému otvoreniu. V dolnej časti majú sto-
jančeky nožičky, zaisťujúce ich stabilitu na pracovnom stole. Stojančeky 
možno ukladať na seba. Možno ich používať až do teploty -90 °C, no nie 
sú autoklávovateľné.

Kapacita :

96x0,2 ml skúmavky, 1x PCR platnička, 12x8 
násobné strípy alebo 8x12 násobné strípy

Stojančeky StarPCR

Rozmery (š x h x v) : 293 x 115 x 65 mm.

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-5240 Stojančeky StarPCR 5+5** zmiešaná*

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, zelená, červená, žltá a fialová.
**5 stojančekov a 5 vrchnákov.

V ponuke sú aj pomôcky na utesňovanie PCR platničiek, krycie fólie, strípy, skúmavky, PCR 
platničky. Pre bližšie informácie navštívte prosím našu webstránku.

Jedná sa sadu 4 stojančekov s 2 vrchnákmi, ktoré možno 
(podľa potreby) spájať. Sú autoklávovateľné!

Kapacita :

24x1,5/2,0 ml skúmaviek, 
16x0,5ml skúmaviek, a 60x0,2 ml 
skúmaviek. Ak spojíte s sekcie : 
1x PCR platnička

Každý polypropylénový stojanček má rozmery 
(š x h x v) : 133 x 107 x 56 mm (2 sekcie)

Stojančeky PCR Lock-Rack

Obojstranné polypropylénové stojančeky s priehľadnými, 
odnímateľnými vrchnákmi. Stojančeky sú stohovateľné. Sú 
autoklávovateľné!

Kapacita :

1 strana
168 x 0,2 ml skúmaviek a 
12x1,5ml skúmaviek

2 strana
40 x 0,5 ml skúmaviek a 
12x1,5ml skúmaviek

Každý polypropylénový stojanček má 
rozmery (š x h x v) : 206 x 131 x 54 mm.

Stojančeky PCR WorkRack

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-0599 PCR Work Rack 5+5** zmiešaná*

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2344-2099 PCR LockRack 4 + 2 ** zmiešaná*

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, 
zelená, oranžová, ružová a žltá.

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, 
zelená, červená a žltá.

**5 stojančekov a 5 vrchnákov. **4 stojančeky a 2 vrchnáky.

https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-starpcr/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-pcr-lockrack/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-pcr-workrack/
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Stojančeky pre 0,5/1,5 a 2,0 ml skúmavky a PCR stojančeky

Tieto obojstranné stojančeky s vylisovanou referenčnou identifikáciou vzoriek sú vyrábané z polypropylénu (PP), majú vynikajúcu 
chemickú odolnosť a znesú teploty -90 ºC až +121 ºC. Dodávajú sa s priehľadnými vrchnákmi. 

StarRack 40
Rozmery (š x h x v) : 170x80x50mm 
(vrátane vrchnáka), 
Indexácia : (A-D, 1-9)

Kapacita :
1 strana : 32x0,5 ml skúmaviek
2 strana : 8x1.5/2.0 ml skúmaviek

StarRack 64
Rozmery (š x h x v) : 170x80x50mm 
(vrátane vrchnáka), 
Indexácia : (A-D, 1-9)

Kapacita :
1 strana : 64x0,5 ml skúmaviek 
2 strana : 64x1.5/2.0 ml skúmaviek

StarRack 96
Rozmery (š x h x v) : 170x80x50mm 
(vrátane vrchnáka), 
Indexácia : (A-D, 1-9)

Kapacita :
1 strana : 96x0,5 ml skúmaviek 
2 strana : 96x1.5/2.0 ml skúmaviek

Stojančeky StarRack 40, StarRack 64 a StarRack 96

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2340-3099 Stojančeky StarRack 40 5 ks zmiešaná

E2364-6048 Stojančeky StarRack 64 5 ks zmiešaná

E2396-0010 Stojanček StarRack 96 1 ks prirodzená

E2396-0041 Stojanček StarRack 96 1 ks modrá

E2396-0042 Stojanček StarRack 96 1 ks zelená

E2396-0043 Stojanček StarRack 96 1 ks oranžová

E2396-0046 Stojanček StarRack 96 1 ks žltá

80 – miestne polypropylénové (PP) stojančeky s alfanu-
merickým označením pozícií (A-E), (1-16) na skúmavky 
objemu 1,5/2,0 ml. Na boku majú plochu na popisovanie. 
Tieto stojančeky nemajú vrchnák. 
Sú autoklávovateľné!

Kapacita :

80 x 1,5 a 2,0 ml skúmaviek 
(max. priemer 11 mm)

Stojančeky StarRack 80

Kat.číslo Názov Balenie Farba Cena EUR bez DPH

E2380-5000 StarRack 80 5 ks prirodzená

E2380-5008 StarRack 80 5 ks štandardná 
zmiešaná

E2380-5048 StarRack 80 5 ks neónová 
zmiešaná

Rozmery (š x h x v) : 226 x 67 x 28 mm. Neónová farba

https://ecomed.sk/produkt/stojany-na-skumavky-40-miestne-starrack40/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-64-miestne-starrack64/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-starrack-96/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-80-miestne-starrack80/
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Stojančeky pre 15 a 50 ml skúmavky

Tieto nárazuvzdorné stojančeky z acetal polyméru sa 
vyznačujú kompaktnosťou a malou váhou. Po vložení 
do vody klesnú na dno, no neprevrátia sa, takže sú 
veľmi vhodné pre vodné kúpele. Sú autoklávovateľné!

60 miestne stojančeky sú ideálne pre 15 ml 
centrifugačné skúmavky (16 mm otvory)

18 miestne stojančeky sú ideálne pre 50 ml 
centrifugačné skúmavky (30 mm otvory) 

Kapacita :

18 x 50 ml skúmaviek 
(max. priemer 30 mm) 

60  x 15 ml skúmaviek 
(max. preimer 16 mm) 

Rozmery (š x h x v) : 293 x 115 x 65 mm.

Stojančeky StarRackMulti 18 a StarRackMulti 60

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-9711 StarRack pre 15 ml skúmavky 1 ks modrá

E2396-9712 StarRack pre 15 ml skúmavky 1 ks zelená
E2396-9713 StarRack pre 15 ml skúmavky 1 ks oranžová
E2396-9715 StarRack pre 15 ml skúmavky 1 ks fialová
E2396-9716 StarRack pre 15 ml skúmavky 1 ks žltá

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-9721 StarRack pre 50 ml skúmavky 1 ks modrá

E2396-9722 StarRack pre 50 ml skúmavky 1 ks zelená
E2396-9723 StarRack pre 50 ml skúmavky 1 ks oranžová
E2396-9725 StarRack pre 50 ml skúmavky 1 ks fialová
E2396-9726 StarRack pre 50 ml skúmavky 1 ks žltá

Chemicky odolné, expoxydom potiahnuté drôtené 
stojančeky, vhodné na centrifugačné skúmavky 15 a 
50 ml. Sú vhodné napr. aj do vodného kúpeľa. 
Sú autoklávovateľné!

Kapacita :

8 x 50 ml skúmaviek 
(max. priemer 30 mm) 

15  x 15 ml skúmaviek 
(max. preimer 20 mm) 

Rozmery (š x h x v) : 127x76x176mm (stojan pre 15 ml skúmavky)
Rozmery (š x h x v) : 147x80x89 mm   (stojan pre 50 ml skúmavky)

Stojančeky StarRack Multi 15 a StarRack Multi 50

Kat.číslo Názov Balenie Farba

E2396-1515 WireRack pre 15x15 ml skúmavky 1 ks modrá

E2936-1550 WireRack pre   8x50 ml skúmavky 1 ks zelená

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/stojany-na-skumavky/pre-15-a-50-ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-60-miestny-pre-15ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-18-miestny-pre-50ml-skumavky/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-pre-15-ml-skumavky-droteny/
https://ecomed.sk/produkt/stojan-na-skumavky-pre-50-ml-skumavky-droteny/
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Špeciálne chladiace stojančeky, transportné kufríky a coolery

Tieto stojančeky umožňujú udržiavať nízku teplotu vzoriek na pracovnom stole alebo v automatickom pipetovacom 
zariadení. Stredná časť stojančekov zmení po zmrazení farbu a pri postupnom otepľovaní sa farba zase zmení na 
pôvodnú. To umožňuje sledovať priebežne zmenu teploty vzoriek pri práci. Ponúkame tri typy týchto stojančekov v 
dvoch farbách. Stojančeky nie sú autoklávovateľné! Pre automaty sú vhodné stojančeky s SBS pôdorysom, teda 
E2396-5654 a E2396-5656.

Špeciálne chladiace stojančeky

Kat.číslo Názov Farba Balenie

E2396-2004 StarChill PCR pre 0,2 ml skúmavky ružová/fialová 2 ks

E2396-2006 StarChill PCR pre 0,2 ml skúmavky žltá/zelená 2 ks

E2396-5634 StarChill MCT pre 0,5/1,5 a 2,0 ml skúm-
vaky

ružová/fialová 1 ks

E2396-5636 StarChill MCT pre 0,5/1,5 a 2,0 ml skúm-
vaky

žltá/zelená 1 ks

E2396-5654 StarChill SBS 0,2 ml 
(pre automatické systémy)

ružová/fialová 2 ks

E2396-5656 StarChill SBS 0,2 ml 
(pre automatické systémy)

žltá/zelená 2 ks

E2396-3008 StarChill qPCR pre 0,2 ml skúmavky biela/modrá 2 ks

Kat. číslo Farba za tepla Farba za studena Čas na  4°C Teplota zmeny 
farby

Určenie Prevedenie Rozmery s 
vrchnákom
(š x h x v)

STAR CHILL PCR

E2396-2004 ružová fialová 3 hodiny 7°C 0,2 ml skúmavky 
+ strípy alebo 
PCR platnička 
(96 jamiek)

96 jamiek s 
vrchnákom 141x99x44 mm

E2396-2006 žltá zelená 3 hodiny 7°C

STAR CHILL MCT

E2396-5634 ružová fialová 3 hodiny 7°C 0,5/1,5/2,0 ml 
skúmavky

24 jamiek s 
vrchnákom

146x105x70 mm

E2396-5636 žltá zelená 3 hodiny 7°C

STAR CHILL SBS

E2396-5654 ružová fialová 2 hodiny 7°C Automatické 
systémy. 
0,2 ml skúmavky 
+ strípy

96 jamiek bez 
vrchnáka

128x85x26 mm

E2396-5656 žltá zelená 2 hodiny 7°C

STAR CHILL qPCR

E2396-3008 biela modrá 2,5 hodiny 7°C 64x0,1 ml 
skúmavky typu 
Corbett Ro-
tor-gene, 16x0,2 
ml skúmavky 
alebo 2x8- strípy 
a 4x0,5ml 
skúmavky

96 jamiek s 
vrchnákom

141x99x44 mm

Upozornenie : Čas uvedený v tabuľke pre 4°C sa môže líšiť v závislosti od teploty okolia. Všetky stojančeky je potrebné pred použitím vložiť do 
mraziaka (-20°C) a nechať ich tam aspoň 8 hodín.

E2396-2004

E2396-3008

E2396-2006

E2396-5656

E2396-5636E2396-5634

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/stojany-na-skumavky/specialne-chladiace/
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Miniatúrny chladiaci box, vhodný na dočasné uskladnenie a /alebo trans-
port malého počtu vzoriek. Nie je autoklávovateľný! Pred použitím je 
nutné kufrík zmraziť pri teplote -20°C minimálne po dobu 24 hodín.

Polypropylénové boxy v tvare kufríka s gelovými držiakmi skúmaviek s 
možnosťou popisu uskladneného materiálu na vnútornej strane vrchná-
ka. Udrží teplotu -15 °C alebo aj nižšiu po dobu 4 hodín po zmrazení na 
-20 °C alebo 6 hodín po zmrazení na -23°C.  Nie je autoklávovateľný!

Polypropylénový  kryobox v tvare kufríka s gelovými držiakmi skúmaviek. 
Chráni bunky a biolog. Materiál skladovaný v hlbokomraziacich boxoch 
pri -70 °C. Popis vzoriek je možný na vnútornej stene vrchnáka. Ak je 
schladený na -70 °C po dobu 48 hodín, počas nasledujúcich 10 hodín 
nestúpne teplota v kufríku nad -10 °C. Nie je autoklávovateľný! Pred 
použitím je nutné kufrík zmraziť pri teplote -70°C minimálne po dobu 
24 hodín.

Vlastnosti a kapacita:

Uchová teplotu -15 °C alebo nižšiu až 1 hodinu
Box má výklopný vrchnák s úchytom
Kapacita : 8x1,5/2,0ml skúmaviek 
Hmotnosť : 750g

Vlastnosti a kapacita:

Kapacita 48x1,5/2,0 ml skúmaviek 
Hmotnosť : 2,5 kg 

Vlastnosti a kapacita: 42x1,5/2,0 ml skúmaviek, Hmotnosť : 2,5 kg 

Transportné kufríky - chladiace boxy

Rozmery(š x h x v):120 x 85 x 90mm

Rozmery(š x h x v) : 215 x 200 x 95 mm

Rozmery(š x h x v) : 215 x 200 x 95 mm

Kat.číslo Názov Balenie

I6308-1515 Chladiaci box MiniCooler 1 ks

Kat.číslo Názov Balenie

I6348-1515 Chladiaci box BenchtopCooler 1 ks

Kat.číslo Názov Balenie

I6342-4270 Chladiaci box CryoCooler 1 ks

Jedná sa o obojstranné chladiace stojančeky určené na udržiavanie 
nízkych teplôt reagencií, buniek a enzýmov po ich vybratí z mraziaceho 
boxu. Sú vyrobené z prakticky nerozbitného polykarbonátu. Stojančeky 
majú priehľadný vrchnák a možno ich stavať na seba. Vzhľadom na ich 
vlastnosti ich možno využiť aj na transport vzoriek. 
Vlastnosti a kapacita:

Biely stojanček udrží teplotu 0 °C minimálne 5 hodín.
Modrý stojanček udrží teplotu -10 °C až -20 °C až 3 hodiny.
Každý stojanček má kapacitu 20 x 0,5ml skúmaviek z jednej strany a 20 x 1,5/2,0 ml z 
druhej strany.

CryoSecure®

Rozmery s vrchnákom (š x h x v): 172 x 110 x 105mm

Kat.číslo Názov Balenie

I2312-2720 Stojanček CryoSecure, biely 1 ks

I2312-2721 Stojanček CryoSecure, modrý 1 ks

Mini Cooler

BenchtopCooler

CryoCooler

https://ecomed.sk/product-category/plasty_a_pomocky/transport_vzoriek/
https://ecomed.sk/produkt/plavajuci-stojan-na-skumavky-icebath-floating-rack/
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