
Deltag i Hounisens 
julekonkurrence
Find Houmusens nissehuer i juleavisen, 
og få mulighed for at vinde en Hounisen 
kagemand til dig og din afdeling. 

Se mere på bagsiden af avisen.

Hounisens 
adventskalender 2018
Fra uge 48 til uge 51 bringer vi hver ny uge 

et særligt adventstilbud til dig. 

Følg med i Hounisens adventskalender, og gør 
en rigtig god julehandel.

Tilbuddene gælder t.o.m. de anviste datoer, 
eller så længe lager haves.

Se mere inde i avisen.

Kvalitetsudstyr til dig og dit laboratorium

Varenummer Pris pr. stk. 

0600.0018 148 kr.

Hellendahl farveskål med udvidelse
Farveskål med plads op til 16 objektglas. 
Leveres komplet med låg. Tåler opvaskemaskine.

Varenummer ml L x Ø mm Pakkestr. / 
Kartonstr. stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

62.548.304 50 114 x 28 25 / 300 1,49 kr.

Sarstedt 50 ml brunt centrifugerør 
50 ml brunt centrifugerør fremstillet i polypropylen med påmonteret rødt skruelåg af HD-PE. 
Røret er med konisk bund samt hvid graduering og skrivefelt. Sarstedt centrifugerør har en for-
stærket bund og kan centrifugeres op til 15.500 x g. Velegnet til lysfølsomme medier. 

 Pyrogenfri, ADR, IVD-/CE-mærket

Sarstedt kanylebokse 
Runde, sikkerhedsgodkendte Multi-Safe universalkanylebokse med flere aftræksmuligheder i det brede låg, 
fx til luer-kanyler. Sarstedt kanylebokse er fremstillet i slagfast polypropylen og fås i størrelser fra 0,7-11,0 l. 
Multi-Safe medi 11 kan med fordel anvendes som affaldsspand 
(varenummer 77.3898.011).

 Godkendt iht. TRBA 250, UN og DIN EN ISO 23907

Varenummer Beskrivelse
Volumen 

l
H x Ø låg x 
Ø bund mm

Kartonstr. 
stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

77.3894.007 Multi-Safe twin 700 0,7 135 x 98 x 77 10 3,20 kr.

77.3894.018 Multi-Safe twin 1800 1,8 162 x 143 x 112 10 6,00 kr.

77.3994.021 Multi-Safe twin 2100 2,1 186 x 143 x 112 10 5,60 kr.

77.3898.011 Multi-Safe medi 11 11,0 220 x 298 x 257 10 24,00 kr.

Hounisen Laboratorieudstyr er din leverandør 
af artikler til det daglige forbrug i laboratoriet.  
Vi finder altid den bedste løsning, 
hvor pris og kvalitet hænger sammen.   
Vi tilbyder dag-til-dag levering på dine forbrugsvarer
fra vores store lagerhal i Danmark.

Tilbudsavis
 Nr. 4 - 2018



Sarstedt CryoPure – sterile cryorør
Cryorør på 2,0 ml til 1,8 ml prøvevolumen med hvidt ergonomisk QuickSeal-skruelåg. 
Cryorørene er med graduering og udvendigt gevind. De er fremstillet i polypropylen og kan fryses ned til -196 °C. 
Rørene fås i størrelser fra 1,2-5 ml med udvendigt eller indvendigt gevind med O-ring.  
Sarstedts cryorør er certificeret Cryo Performance Tested, der er din garanti for sterile, ikke-cytotoksiske, 
pyrogen- og mutagenfrie produkter, som er IVD- og CE-mærket. Rørene passer til stjernestativer for enkelthånds-
betjening (varenummer 93.856.040).  

 Steril, pyrogen-/mutagenfri, ikke-cytotoksisk, IVD-/CE-mærket

Varenummer ml Gevind Lågfarve Kartonstr. stk. Pris pr. stk. 
v/ karton

72.379 2,0/1,8 Udvendigt Hvid 2.000 0,90 kr.
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Sarstedt mikrorør med skruelåg
1,5 ml og 2 ml mikrorør fra Sarstedt med konisk bund og vedlagt skruelåg.
Rør og låg er fremstillet i polypropylen. O-ring i skruelåget får det til at slutte helt tæt.
Velegnet til nedfrysning. Kan autoklaveres ved 121 °C.

Varenummer ml L x Ø mm Kartonstr. stk. Pris pr. stk.

72.692 1,5 45,0 x 8,3 5.000 0,29 kr.

72.693 2,0 45,0 x 8,3 5.000 0,29 kr.

2. a
dv

en
t: 

3.-7
. d

ec
. 

2018
Sarstedt autoklaveposer
Kraftige affalds- og autoklaveposer fremstillet i 50 µm polypropylen, der kan autoklaveres ved 121 °C. 
Poserne har slidstærke, brede sømme, der er modstandsdygtige overfor ridser og punkteringer. 
Varenummer 86.1197 passer til skråt bordaffaldsstativ, der bestilles separat 
(varenummer 2064.8080).

Varenummer Størrelse mm Pakkestr. stk. Kartonstr. stk. Pris pr. stk. v/ karton

86.1197 200 x 300 100 1.000 0,38 kr.

86.1198 300 x 500 50 500 1,15 kr.

86.1199 400 x 780 50 250 1,26 kr.

86.1200 600 x 780 50 250 1,62 kr.

Cr
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Sarstedt målepipetter
Gammasteriliserede målepipetter med vatprop, graduering og internationale farvekoder. 
Målepipetterne er fremstillet i polystyren og pakket 
enkeltvis i antistatisk foliepakning.

  Steril, pyrogen-/endotoksinfri, ikke-cytotoksisk

Varenummer Volumen ml - 
Graduering ml Kartonstr. stk. Pris pr. stk.

v/ karton

86.1251.001  1 -  1/100 ml  1.000 (enkeltpakket) 0,44 kr.

86.1252.001  2 -  1/100 ml  1.000 (enkeltpakket) 0,47 kr.

86.1253.001  5 -  1/10 ml  500 (enkeltpakket) 0,65 kr.

86.1254.001  10 -  1/10 ml 500 (enkeltpakket) 0,74 kr.



Bestil direkte på tlf. 86 21 08 00 
- eller på www.hounisen.com

Sarstedt serumpipetter
Serumpipetter fremstillet i miljøvenligt LD-PE-termoplast. 
Med de fleksible, men tilpas hårde pipettebolde kan du pipettere uden at belaste fingrene.
Godkendt til fødevarer ifølge Commission Regulation (EU) No 10/2011. 
Fås i flere størrelser og typer samt med forskellige gradueringer. 
Kan bestilles i almindelig eller steril indpakning.

A B C D E F H I

Varenummer Varenavn Antal huller  Inkl. 1 karton 
Sarstedt mikrorør Pris pr. stk. 

1595.1000 Varmeblok - Afhænger af indsats 6.500 kr.

1595.1001 Indsats til 0,2 ml rør 96 72.737.002* 1.500 kr.

1595.1002 Indsats til 0,5 ml rør 48 72.735.002* 800 kr.

1595.1003 Indsats til 1,5 ml rør 24 72.706.600* 1.500 kr.
*PCR Performance Tested-kvalitet. 

Varenummer Porestr. µl Membran Farve Kartonstr. stk. Pris pr. stk. 
v/ karton

83.1826 0,45 PES Gul 50 5,71 kr.

83.1826.001 0,20 PES Mørkeblå 50 5,61 kr.

Digital varmeblok med mikserfunktion
Varmeblok med digital indstilling, der sikrer præcis temperaturkontrol fra 5-100 °C. 
Hastigheden kan indstilles fra 150-1500 rpm afhængig af indsats. Timerfunktion 
med alarm. Støjsvag motor og minimal vibration. 
Indsatse bestilles separat. 
Passer til 96-brøndsplader samt til 0,5, 1,5 og 50 ml rør. 
Varmeblokken kan indeholde op til 10 programmer, fx variable temperaturer 
og/eller rpm. Kan også programmeres til shaking/non-shaking funktion.

Sarstedt Filtropur 
S sprøjtefiltre
Sterile sprøjtefiltre med polyethersulfon-
membranfilter (PES), der har en høj 
‘dirt load capacity’ og en lav protein- 
adsorption. Særligt velegnet til 
sterilfiltrering af medier, serum, 
buffer og andre vandige opløsninger. 
Inlet: Luer-lock female. 
Outlet: Luer-lock male. 

  Steril, endotoksin-/pyrogenfri,
 ikke-cytotoksisk

Varenummer Type mm ml Dråbestr. 
µl

Kartonstr.
stk.

Pris pr. stk.  
v/ karton

86.1174 A 152 6,0  40 - 55 1.600 0,35 kr.

86.1171 B 155 3,5  35 - 55 2.000 0,17 kr.

86.1172 C* 156 3,5  30 - 45 2.000 0,18 kr.

86.1173 D 155 3,5  30 - 45 2.000 0,25 kr.

86.1175 E* 146 6,0  20 - 30 1.600 0,35 kr.

86.1176 F 154 2,0  35 - 45 3.000 0,35 kr.

86.1180 H 104 1,0  17 - 22 3.000 0,35 kr.

86.1179 I 87 1,0  30 - 45 3.000 0,32 kr.
*Type C og E fås som sterile, individuelt pakkede, eller sterile, pakket i poser á 10 stk. 

Få 1 karton 

GRATIS Sarstedt 
mikrorør 

v/køb af varmeblok 
og indsats

Godkendt 
til fødevarer



Ved varekøb gælder salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, 
der kan læses på www.hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser

Alle priser er angivet pr. stk., ekskl. moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr. – gerne sammen med andre varer.
Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.
Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg www.hounisen.com for at bestille varer.
OBS! Oplys, at det er et avistilbud, når du bestiller.

Priserne gælder frem til 15/01 2019, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Varenummer Pris pr. stk. 

0600.0018 148 kr.

Hellendahl farveskål med udvidelse
Farveskål med plads op til 16 objektglas. 
Leveres komplet med låg. Tåler opvaskemaskine.

KONKURRENCE:
Find Houmusens 

nissehuer 
i juleavisen

Houmusen har været på spil og gemt nissehuer 
mellem tilbuddene i juleavisen. 

Hjælp os med at finde alle nissehuerne, 
og få mulighed for at vinde en kagemand til dig 

og din afdeling.

Hvor mange nissehuer har Houmusen 
gemt i juleavisen:

 A : 12
 B : 16
 C : 22

Send svaret til salg@hounisen.com 
og oplys dit navn, din arbejdsplads og afdeling 

samt dit direkte telefonnummer. 
Indsend dit svar senest 21/12-2018 

Vi trækker lod blandt alle rigtige besvarelser. 
Vinderen får direkte besked.

Glædelig jul
Vi ønsker alle vores kunder og 

samarbejdspartnere en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 

 
Husk! Vi har åbent alle hverdage 

mellem jul og nytår, og på hjemme-

siden kan du bestille dine varer 

døgnet rundt  - også i helligdagene. 

 

Varenummer ml H x Ø (bund)
mm

Karton-
str. stk.

Pris pr. stk. 
v/ karton

0616.0125 125 124 x 55 4 41 kr.

0616.0250 250 158 x 66 4 45 kr.

0616.0500 500 193 x 78 4 56 kr.

0616.1000 1000 253 x 93 4 79 kr.

DURAN® YOUTILITY BlueCap-flaske 
YOUTILITY BlueCap-flaske med forsænket greb, der giver et komfortabelt og sikkert hold 
om flasken. Det ergonomiske GL 45-skruelåg har et kortere gevind, der gør det let at åbne og 
lukke flasken. YOUTILITY flasken er støbt i Borosilikatglas 3.3, der er resistent overfor pludselige 
temperaturændringer på op til 100 °C.

VITLAB® genius dispenser 
Dispenser fremstillet af PTFE, PFA, FEP, Borosilikatglas 3.3 og platinum-iridium, 
der tåler langt de fleste opløsningsmidler, syrer og baser. Dispenseren har en 
patenteret recirkulationsventil og en enkel kalibreringsfunktion. 
Den kan højdejusteres og autoklaveres ved 121 °C.  Alle dispensere leveres med 3 
adaptere, så de kan bruges til GL 28, GL 32, GL 40 og GL 45.

Varenummer Graduering ml Volumen ml Pris pr. stk.

0418.0102 0,05  0,2 - 2,0 1.799 kr.

0418.0105 0,10  0,5 - 5,0 1.799 kr.

0418.0210 0,20  1,0 - 10,0 1.799 kr.

0418.0525 0,50  2,5 - 25,0 2.130 kr.

0418.1050 1,00  5,0 - 50,0 2.130 kr.


