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ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA
– 86°C UniFreez™ U400

pojemność 393 litry

przechowuje do 24 000 standardowych 
krioprobówek 2 mL

najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich 
próbek

najnowsze sterowanie z połączeniem
z Internetem

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura

najbardziej intuicyjna

najbardziej energooszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia gwarancja 
na całe urządzenie*

       od  35 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA – 86°C UniFreez™ U80

pojemność 82 litry

temperatura do -86°C

przechowuje do 4 800 standardowych
krioprobówek 2 mL

najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich 
próbek

najnowsze sterowanie z połączeniem 
z Internetem

najbardziej intuicyjna

najbardziej stabilna temperatura

od  21 320,80 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

najbardziej energooszczędna

najdłuższa opcjonalna 5 letnia gwarancja 
na całe urządzenie*

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA 
– 86°C UniFreez™ U25

pojemność 25 litrów

temperatura do -86°C

przechowuje do 1 500 
standardowych krioprobówek 2 mL

najbezpieczniejsze miejsce dla 
Twoich próbek

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura 

najmniejszy rozmiar

najbardziej intuicyjna

najbardziej energooszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia 
gwarancja na całe urządzenie*

od  19 114,88 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych
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ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA
– 86°C UniFreez™ U500

pojemność 503 litry

temperatura do -86°C

przechowuje do 32 000 
standardowych
krioprobówek 2 mL

najbezpieczniejsze miejsce dla 
Twoich próbek

najnowsze sterowanie z 
połączeniem z Internetem

najbardziej intuicyjna

najbardziej stabilna 
temperatura

najbardziej energooszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia 
gwarancja na całe urządzenie*

od  38 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

INKUBATOR / CIEPLARKA ThermoStable™ 
IG-50

pojemność 50 litrów

temperatura do +70°C

najlepsze miejsce do hodowli Twoich 
próbek

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura 

najbardziej oszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia 
gwarancja na całe urządzenie*

od  7 723,17 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA – 86°C UniFreez™ U300

pojemność 308 litrów

temperatura do -86°C

przechowuje do 18 000 standardowych
krioprobówek 2 mL

najbezpieczniejsze miejsce dla Twoich 
próbek

najnowsze sterowanie z połączeniem 
z Internetem

od  31 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura

najbardziej intuicyjna

najbardziej energooszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia gwarancja 
na całe urządzenie*

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych
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od  31 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

INKUBATOR / CIEPLARKA
ThermoStable™ SIG-50

pojemność 50 litrów

temperatura do +70°C

najlepsze miejsce do hodowli Twoich 
próbek

najnowsze sterowanie z połączeniem
z Internetem

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura

najbardziej oszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia 
gwarancja na całe urządzenie*

od  9 690,00 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

PIEC ThermoStable™ SOF-105

pojemność 105 litrów

temperatura do +250°C
najcieplejsze miejsce dla Twoich 
próbek

najnowsze sterowanie
z połączeniem z Internetem

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura

najbardziej oszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia 
gwarancja na całe urządzenie*

od  10 990,00 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych

INKUBATOR / CIEPLARKA ThermoStable™ IG-105

pojemność 105 litrów

temperatura do +70°C

najlepsze miejsce do hodowli Twoich 
próbek

najlepsze wykonanie

najbardziej stabilna temperatura 

najbardziej oszczędna

najdłuższa opcjonalna 5-letnia gwarancja 
na całe urządzenie*

od  9 290,00 zł z VAT (za 1 szt.)

*warunkiem 5-letniej gwarancji jest przeprowadzanie
  corocznych płatnych przeglądów gwarancyjnych



Profesjonalne wsparcie branży laboratoryjnej
sprzedaż urządzeń i akcesoriów - obsługa serwisowa i gwarancyjna - budowa na życzenie
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05-420 Józefów k./Otwocka

biogenet@biogenet.pl
+48 22 463 80 40

serwis@biogenet.pl
+48 22 463 80 49
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Nasze gazety reklamowe
zeskanuj kod QR, by zobaczyć wydania w wersji cyfrowej

Ceny produktów w gazecie mogą różnić się od cen w naszych sklepach internetowych.
Przy kontakcie z nami, powołaj się na tę gazetę.


