
 

Akcija pipete 
staro za novo 

 
Zamenjajte vašo staro pipeto z najbolj 

ergonomično elektronsko ali mehansko pipeto 
na tržišču 

 

 

visoki prihranki 
prihranite do 40 % pri nakupu 
novih pipet 

 

 

ergonomija 
izboljšajte svoje rezultate in 
zmanjšajte tveganje za RSI 

 

brezplačno vračilo 
za vračilo pipet proizvajalcu 
poskrbimo mi 

 

recikliranje pipete 
pipeta bo reciklirana skladno z 
lokalnimi predpisi 

 
 

Prihranite do 40 % pri nakupu nove pipete: 
 

30 % popusta za Picus® in Picus® NxT 

35 % popusta za Tacta® 

40 % popusta za Proline® Plus 
 

  



 
Elektronske pipete 

 
 Picus® 

Uživajte v delu z nagrajeno pipeto Picus®. 
 najlažja elektronska pipeta na 

tržišču 
 ergonomičen dizajn, ki zmanjšuje 

poškodbe povzročene pri 
pipetiranju (RSI) 

 elektronski izmet nastavkov 
 elektronski nadzor za največjo 

natančnost in točnost pipetiranja  
 številni načini omogočajo lažje in 

hitrejše delo 
 omogoča sledenje pipetiranja na 

mikrotiterski plošči 
Popust 30 %  

 
 

 

Picus® NxT 
Vse, kar omogoča Picus® in še: 

 protokoli po meri 
 zaščita z geslom 
 zaklepanje pipete 
 blow-out funkcija 
 opomniki za vzdrževanje in 

kalibracijo 
 

Popust 30 %  



 
 

Mehanske pipete 
 

 

Tacta® 
S Tacta® pipeto do zanesljivih rezultatov 
brez napora.  

 izjemna ergonomičnost 
 izjemno nizka sila pipetiranja 
 izjemno lahka pipeta 
 avtomatski izmet tip cone filtrov 
 pregledna številčnica 
 napreden sistem za zaklep 

številčnice 
 avtoklaviranje cele pipete 

Popust 35 %  
 
 

 

Proline® Plus 
Proline® Plus združuje robustnost in 
zanesljivost pri pripetiranju. 

 ergonomična oblika 
 najširši nabor modelov 
 avtoklaviranje cele pipete 

 
Popust 40 %  

 
  



 

Pravila igre oz. kako sodelovati 
 

 

Zamenjate/nadgradite lahko vse znamke in vse modele 
pipet, razen Sartorius (Biohit). Stanje pipete ni 
pomembno. 

 

Količina novih pipet s popustom je enaka količini 
vrnjenih pipet. Pipete, ki jih želite zamenjati v tej akciji, 
morajo biti dezinficirane. 

 

Pipete nam pošljite na naš naslov oz. jih lahko predate 
ob osebnem obisku. Vse ostalo uredimo mi. 

 

Pipete morajo biti poslane proizvajalcu v 30 dneh od 
prejema nove pipete. Pošiljanje je brezplačno. 

 

Stare pipete pošljemo direktno v Sartoriusov servisni 
center, kjer bodo reciklirane/odstranjene skladno z 
lokalnimi predpisi. 

 
 

V akcijo so vključene vse enokanalne in multikanalne elektronske 
pipete Picus, Picus NxT, Tacta in Proline Plus, ne pa tudi Proline Plus 

s fiksnim volumnom. Prav tako so iz akcije izključni Tacta seti. 
Ta akcija izključuje druge akcije in popuste. 

 
Za več informacij pokličite ali pišite na e-mail: 

040 185 203, f.vres@kemomed.si. 
 

Kemomed d.o.o., Brnčičeva cesta 31, 1231 Ljubljana-
Črnuče, tel.: 04 201 50 50 


