
 

Fryseæsker 
til 50 ml rør

 Ned til -800 C .

Ruminddeling (4x4).

Plads til 16 rør på 50 ml.

   
   
   

Fryseæsker 
til 15 ml rør
Ned til -800 C .

Ruminddeling (7x7).

Plads til 49 rør på 15 ml.

Fryseæsker 
til 1,5 og 2 ml rør

Hængslet låg. 

Ruminddeling (9x9).

Plads til 81 rør på 1, 5 eller 2 ml.

 Ned til -800 C .

   
   
   
   

NYHED 

Pr. stk v/10 stk.

18 kr.
Varenr. 1521.8149

   
   
   

Pr. stk v/10 stk.

29 kr.
Varenr. 95.64.922

Alle 
fryseæsker
tåler ned til

-800C

NYHED 

Pr. stk 

70 kr.
Varenr. 1108.0002

Desinfektion
til overflader, der er i 
kontakt med fødevarer
Purell SURFACE® desinfektionsservietter, 

virker på 30 sekunder mod de fleste 

bakterier, svampe og vira.

Genlukkelig beholder med 200 servietter.

SOMMER-2021

FRYSEÆSKER 
- SÅ ER DET NEMT AT HOLDE 
styr på dine prøver
Fryseæsker i vandafvisende coated karton, 
med påtrykte koder, tåler ned til -80 °C.
 

Pr. stk v/10 stk.

25 kr.
Varenr. 95.64.916

https://www.hounisen.com/laboratorieudstyr/opbevaring/fryseaesker/fryseaesker-i-karton/fryseaeske-haengslet-laag-m-kode-9x9-huller?utm_source=Sommeravis%20lab1%232021&utm_medium=tryk&utm_campaign=Sommeravis%20lab1%232021
https://www.hounisen.com/laboratorieudstyr/opbevaring/fryseaesker/fryseaesker-i-karton?utm_source=Sommeravis%20lab1%232021&utm_medium=tryk&utm_campaign=Sommeravis%20lab1%232021
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Pipettespidser 
med filter

Sterile filterspidser i rack. 

Passer til de alm.gængse pipetter.

Fri for RNAse, DNA, pyrogen og PCR-inhibitor.

Fås i 10,20,200, 300 og 1250 µl. 

Prøv om de passer til din pipette, vi sender gerne 
en prøve. Kontakt os for mere information og  
bestilling af pipettespidserne.
salg@hounisen.com eller 86 21 08 00

Velkomstpakke 
i kraftig stofpose
    Purell håndspritgel, med 
    hudplejende egenskaber,
    500 ml.

    Varenr. 1107.2068

    Håndcreme, holder
    hænderne bløde og 
    smidige
    300 ml.

    Varenr. 1108.1020 

    Kleenex, WypAll, 
    bløde klude med stor styrke
    til hænder og ansigt,
    såvel som optørring af spildt væske.
    Pakke med 56 stk. 
    Varenr. 1108.7471

Pipettespidser m/filter 
10x96 stk./rack
Bestil varenummer:
P7001.0010 for 10 µl.
P7001.00120 for 20 µl.
P7001.0200 for 200 µl.
P7001.0300 for 300 µl.
P7001.1250 for 1250 µl.

Autoklaveres 
ved 1340C

3 FEDE 
SOMMER-

PRISER

600x780 mm
Pakke med 250 stk.

Kun 500 kr.
Varenr. 86.1200

200x300 mm
Pakke med 100 stk.

Kun 43 kr.
Varenr. 86.1197

300x500 mm
Pakke med 50 stk.

Kun 75 kr.
Varenr. 86.1198

Autoklaveposer
Kraftig kvalitet i mange størrelser

Vi sender 
GRATIS
 prøve

VELKOMST
PAKKE

TIL DIN NYE KOLLEGA
Samlet pakkepris

89 kr.
Varenr. P1108.0001KIT



   

kemikalier fra honeywell

Få adgang til hele Honeywells store sortiment på over 8.000 kemikalier gennem Hounisen.
Vi forhandler kemikalier fra dansk varelager, så vi hurtigt kan levere lagervarer til dig. 
Du kan lave en fast aftale om levering og altid få kemikalier til tiden. 

Acetonitrile 
CHROMASOLVTM

til HPLC
2,5 liter 607, 26 kr.
Pr. stk. v/ 4 stk.

509 kr.
Varenr. C34851.2500

Acetonitril LC-MS 
CHROMASOLVTM

2,5 liter 680,23 kr.
Pr. stk. v/ 4 stk.

438 kr.
Varenr. C34967.2500

Methanol 
CHROMASOLVTM

2,5 liter 321,41 kr.
Pr. stk. v/ 4 stk.

291 kr.
Varenr. C34966.2500LICS

GO
PRIS

KONKURRENCE
Vind en grillpakke 

med slagterens 
hjemmelavede grillpølser

Deltag senest 2.8.2021
Se mere og deltag, på 
www.hounisen.com/
nyheder/konkurrence

ståkolber, sugekolber, 

koniske kolber, målekolber,

fernbachkolber mm.

UN-
GODKENDTE

Jerry Cans  
UN-godkendte plastdunke med skruelåg  
til opbevaring og transport. Fås i 4 str.

2,5 liter pr. stk.

13 kr.
Varenr. 0670.2500

10 liter pr. stk. 
v/25 stk.

20 kr.
Varenr. 0670.9999

5 liter pr. stk. v/10 stk.

18 kr.
Varenr. 0670.5000

25 liter pr. stk.
 v/12 stk.

91 kr.
Varenr. 0671.0025
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BESØG
www.hounisen.com 

se vores 
store udvalg af 

udstyr til 
laboratoriet

Hos Hounisen har 
vi et stort udvalg 
af glaskolber



 

Susanne Nortvig
susanne@hounisen.com
29608617
Jyllan & Fyn

Lisa Sepp
lse@hounisen.com
21680286
Sjælland

Hounisen Laboratorieudstyr A/S
Niels Bohrs Vej 49, Stilling | 8660 Skanderborg

Tel. +45 86 21 08 00 | salg@hounisen.com
www.hounisen.com

Følg os på facebook og tilmeld dig vores nyhedsbrev på: hounisen.com

Ved varekøb gælder Salgs- og leveringsbetingelserne for Hounisen Laboratorieudstyr A/S, der kan læses på: hounisen.com/kontakt/handelsbetingelser.
Alle priser er angivet ekskl. moms, og frit leveret ved ordrer over 1.000 kr. Ved varebestilling under 250 kr. pålægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Kemikalier pålægges et farligt gods-tillæg på 150 kr. pr. forsendelse. Ring 86 21 08 00, skriv til salg@hounisen.com eller besøg hounisen.com for at bestille varer.
OBS! Oplys venligst, at det er et avistilbud, når du bestiller. Priserne gælder t.o.m. 30/09 2021, hvis ikke andet er angivet. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Vil du høre nyheden 
før din kollega? 
Så følg os på 

Facebook, LinkedIn 
eller tilmeld dig vores 

nyhedsbrev

Du er altid 
velkommen til
 at kontakte os

Vi hjælper med løsninger 
til dine udfordringer og 

kommer gerne på et 
coronasikkert besøg.

EKSTRA LAGERPLADS I DANMARK
1.600 nye lagerpladser til dine varer

Hounisen udvider lagerpladsen med hele 1.600 ekstra pallepladser, samt sikkert lager til kemikalier. 
Med den nye lagerhal i Stilling syd for Aarhus, skaber vi bedre leveringsbetingelser for dig som kunde, 

og du kan allerede nu lave aftale om opbevaring og fastlevering på de varer, der er vigtige for dig.

Følg byggeriet på 
www.hounisen.com/nyheder/

foelg-byggeriet

https://www.linkedin.com/company/hounisen-laboratorieudstyr-a-s/?originalSubdomain=dk&utm_source=Sommeravis%20lab1%232021&utm_medium=tryk&utm_campaign=Sommeravis%20lab1%232021
http://
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