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Huom! Kampanjatuotteita rajoitettu määrä. 
Tarjoukset voimassa 31.8.2020 asti

BioNordikan kesäiset laitetarjoukset:
Huippu ominaisuudet, nopea toimitus ja uskomattomat tarjoushinnat!

Eppendorf 5245
on todella hiljainen 
45dB(A), nopea ja 
helppokäyttöinen 
uutuus Eppendorfilta. 
Sentrifugi saatavilla nyt 
tarjoushintaan ja 
nopealla toimitusajalla 
suoraan varastosta 24-
paikkaisella roottorilla 
(24 x 1,5/2,0 ml 
putkille).

QuantStudio 5 
tarjoaa huippu ominaisuudet 
pienessä koossa. Laitteen 6-
kanavainen OptiFlex
teknologia ja kuusi erillistä 
Veriflex lämpötila-aluetta 
mahdollistavat nopean, 
herkän ja tarkan mittauksen. 
QuantStudio 5 RT-PCR-laite 
96-blokilla nyt superhintaan!

KESÄ JA TARJOUKSET
Säänhaltijan suosiessa sisäpuuhia on hyvä hetki vilkaista, osuvatko kesätarjouksemme juuri sinulle!

Nanodrop One
-laitteeseen on nyt 
saatavilla 21 CFR part 11 -
mukainen PC-ohjelmisto, 
joka mahdollistaa mm. 
tulosten viemisen suoraan 
LIMSiin, käyttäjien 
hallinnan ja muutoslokin. 
Varaa demolaite tai 
nappaa oma Nanodrop
One jo kesäksi käyttöön! 
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Cell Signaling Technologyn vasta-ainetarjous

Hanki CiteAb palkitut Cell Signaling
Technologyn (CST) vasta-aineet BioNordikasta! 
Tarjoamme nyt -50% alennuksen kaikista 
sekundääri vasta-aineista, kun ostat samalla 
CST:n primääri vasta-aineen. Tarjous on 
voimassa S- ja L-kokoisille primääri vasta-
aineille. 

Tarjoamme kesänajan 20% alennuksen 
valikoiduista Vectorin IHC-kiteistä. 
Tarjous on voimassa, kun ostat kaksi 
kittiä. Voit yhdistää mitkä tahansa 
kaksi tuotetta. Klikkaa kuvaa, niin näet 
kampanjatuotteet.

KESÄ JA TARJOUKSET

ChIP-seq validoidut vasta-aineet ja Protein
A-Tn5 transposaasi ovat nyt saatavilla 
alennetuin hinnoin toimittajamme 
Diagenoden valikoimasta. Vasta-aineita ja 
pA-Tn5 transposaasia tarvitaan uudessa 
CUT&Tag menetelmässä. Nyt kesän ajan 
kaikki Diagenoden ChIP-seq vasta-aineet 
"Osta 4 maksa 3" tarjouksella ja pA-Tn5 
transposaasi -10%  alennuksella. Protein
A-Tn5 trasposaasi on saatavilla 
adaptereilla tai ilman.

Osta 2 Vector Laboratoriesin IHC-kittiä ja säästä 20%

Uusi menetelmä - Cut&Tag ja Diagenoden kesätarjoukset

Muista myös Bionordikan kevättarjoukset, jotka ovat voimassa 
vielä heinäkuun loppuun (31.7.2020 asti) koodilla BN-SPRING20.

Klikkaa tästä kampanjalehtiseen.

https://www.bionordika.fi/images/Vector-summerdeal.pdf
https://www.bionordika.fi/images/BioNordika_Campaigns_May-July_2020.pdf

