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PCR platničky, 96-miestne bez obruby (Non-Skirted) 
 

Detail platničky v reze 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

Nízky profil (orientačná maximálna kapacita platničky : 200 μl) 

E1403-0200 
96-miestna PCR-platnička bez obruby, 
nízky profil 

H12 P prirodzená 20 ks 41 € 

E1403-0208 
96-miestna PCR-platnička bez obruby, 
nízky profil 

H12 P čierna 20 ks 88 € 

E1403-0209 
96-miestna PCR-platnička bez obruby, 
nízky profil 

H12 P biela 20 ks 86 € 

Štandardná výška (orientačná maximálna kapacita platničky : 350 μl) 

B1402-0625 24-miestna PCR-platnička bez obruby - - prirodzená 10 ks ✆ 

B1402-0648 48-miestna PCR-platnička bez obruby - - prirodzená 10 ks ✆ 

E1403-1200 96-miestna PCR-platnička bez obruby A12 P prirodzená 10 ks 20 € 

E1403-1209 96-miestna PCR-platnička bez obruby A12  biela 10 ks 35 € 

Vrchnáky v strípoch pre 24 a 48-miestne PCR platničky 

B1401-4400 8-násobné vrchnáky v strípe, vypuklé - - prirodzená 125 ks ✆ 

B1401-3300 
8-násobné vrchnáky v strípe, ploché, 

prepichovateľné 
- - prirodzená 125 ks ✆ 

E1403-0000 
Silikónová krycia rohožka 

(autoklávovateľná) 
- - prirodzená 5 ks 32 € 

*Matrica : P = tlačená indexácia (Printed), M = lisovaná indexácia (Moulded) 

PCR platničky, 96-miestne bez obruby (Non-Skirted), strihateľné 
Tieto PCR platničky sú pružné a dajú sa strihať podľa potreby. Skosený roh je na pozícií A12. Majú rovnaké vlast- 
nosti ako platničky uvedené vyššie. Dostupná je iba verzia prirodzenej farby. 

 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1403-0100 
96-miestna PCR-platnička bez obruby, 
strihateľná 

A12 P prirodzená 10 ks 26 € 

E1403-0000 
Silikónová krycia rohožka 

(autoklávovateľná) 
- - prirodzená 5 ks 32 € 

Vlastnosti : 
 

• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu, 

• Nízky alebo štandardný profil, 
• Dôsledná kontrola kvality, ktorej sú podrobované, 
zabezpečuje rovnakú hrúbku stien. Tieto sú veľmi 
tenké, čo umožňuje rýchly a rovnomerný prestup 
tepla, 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov renomovaných výrobcov, 

• 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom (matnom) prevedení, 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free. 

ALOQUENCE SCIENCE - PCR PLATNIČKY 

http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_Non_skirted_435/839_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_Non_skirted_435/2828_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_Non_skirted_435/2829_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_Non_skirted_435/840_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_Non_skirted_435/2831_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_strihatelne_438/837_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_strihatelne_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_


 

 

PCR platničky, 96-miestne bez obruby s vyvýšenými jamkami 
(Non-Skirted) 

 
 
 
 

 
Detail platničky v reze 

 
 
 
 
 
 
 
 

96-MIESTNE PCR PLATNIČKY BEZ OBRUBY s VYVÝŠENÝMI JAMKAMI - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1403-2200 
96-miestna PCR-platnička bez obruby, 
vyvýšené jamky 

H12 P prirodzená 10 ks 30 € 

E1403-3200 
48-miestna PCR-platnička bez obruby, 
vyvýšené jamky 

H12 P prirodzená 20 ks 46 € 

E1403-4200 
24-miestna PCR-platnička bez obruby, 
vyvýšené jamky 

H12 P prirodzená 40 ks 56 € 

E1403-0000 
Silikónová krycia rohožka 

(autoklávovateľná) 
- - prirodzená 5 ks 32 € 

PCR pltaničky, 96-miestne bez obruby s vyvýšenými jamkami s 
polovičným okrajom a lemom (Semi-Skirted) 
Tieto PCR platničky majú rovnaké vlastnosti ako 
platničky opísané vyššie. Môžete si zvoliť vyvýšené 
jamky o 1 alebo 3 mm, podľa typu cykléra. 

Detail platničky v reze 

 
 
 
 
 
 
 

96-MIESTNE PCR PLATNIČKY S POLOVIČNÝM OKRAJOM, VYVÝŠENÉ JAMKY - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

 
B1402-9300 

PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom a vyvýšnými jamkami o 3mm 
("Corning Style") 

 
A1 

 
M 

 
prirodzená 

 
10 ks 

 
52 € 

B1494-1005 Silikónová krycia rohožka (autoklávovateľná) - - modrá 5 ks 68 € 

Vlastnosti : 
 

• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu, 

• Nízky alebo štandardný profil, 
• Dôsledná kontrola kvality, ktorej sú podrobované, 
zabezpečuje rovnakú hrúbku stien. Tieto sú veľmi 
tenké, čo umožňuje rýchly a rovnomerný prestup 
tepla, 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov renomovaných výrobcov, 

• 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom (matnom) prevedení, 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free. 

http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_s_vyvysenymi_jamkami_Non_skirted_437/841_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_certifikovane_bez_obruby_zvysene_jamky_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_s_vyvysenymi_jamkami_Non_skirted_437/842_PCR_platnicky_02_ml_48_jamkove_tenkostenne_certifikovane_bez_obruby_zvysene_jamky_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_bez_obruby_s_vyvysenymi_jamkami_Non_skirted_437/843_PCR_platnicky_02_ml_24_jamkove_tenkostenne_certifikovane_bez_obruby_zvysene_jamky_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2857_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_polovicny_lem_s_vyvysenym_profilom_a_vyvysenymi_jamkami_o_3mm_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2858_Rohoz_krycia_pre_96_jamkove_PCR_platnicky_pre_B1402_9400_a_B1402_9300_
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PCR platničky, 96-miestne s polovičným okrajom (Semi-Skirted) 

 

Detail platničky v reze 
 
 
 
 
 
 
 
 

96-MIESTNE PCR PLATNIČKY S POLOVIČNÝM OKRAJOM - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1403-6200 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, nízky profil 

A12 P prirodzená 10 ks 33 € 

E1403-6209 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, nízky profil 

A12 P biela 10 ks 34 € 

I1402-9700 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, štandardný profil 

A12 P prirodzená 10 ks 18 € 

I1402-970# 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, štandardný profil 

A12 P rôzna* 10 ks 33 € 

I1402-9709 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, štandardný profil 

A12 P čierna 10 ks 33 € 

I1402-9800 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, štandardný profil, rovné hrany 

A12 P prirodzená 10 ks 30 € 

I1402-9809 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom, štandardný profil, rovné hrany 

A12 P biela 10 ks 34 € 

I1402-9909 
PCR-platnička 96-miestna s polovičným 
okrajom pre Roche LightCycler 

H12 P biela 10 ks 33 € 

E1403-0000 Silikónová krycia rohožka (autoklávovateľná) - - prirodzená 5 ks 34 € 

*Matrica : P = tlačená indácia (Printed), M = lisovaná indexácia (Moulded) 
#-nahraďte nasledovne : 1-modrá, 2-zelená, 4-červená, 5-fialová, 6-žltá, 9-biela 

Pomôcky na aplikáciu a utesnenie krycích fólií na PCR platničky 
 
 
 
 
 

 
Cena EUR bez DPH : 

Aplikátor 

Polyetylénový 
aplikátor na utesnenie 
samopriľnavých krycích 
fólií. 
Kat. číslo : I2928-7355 
Balenie : 5 ks 

 
13 € 

 
 
 
 
 

 
Cena EUR bez DPH : 

Válec 

Jemný gumenný 
válček na utesnenie 

samopriľnavých krycích 
fólií. 
Kat. číslo : E9127-2940 
Balenie : 1 ks 

34 € 

Vlastnosti : 

 
• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu, 

• Nízky alebo štandardný profil, 
• Dostupná i verzia špeciálne navrhnutá pre Roche 
LightCycler®, 

• Dôsledná kontrola kvality, ktorej sú podrobované, 
zabezpečuje rovnakú hrúbku stien. Tieto sú veľmi 
tenké, čo umožňuje rýchly a rovnomerný prestup 
tepla, 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov renomovaných výrobcov, 

• 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom (matnom) prevedení, 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free. 

http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1005_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_polovicny_okraj_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1007_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_polovicny_okraj_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1010_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_standardny_profil_polovicny_okraj_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1016_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_standardny_profil_polovicny_okraj_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1017_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_standardny_profil_polovicny_okraj_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2862_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_standardny_profil_polovicny_okraj_rovne_hrany_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2863_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_standardny_profil_polovicny_okraj_rovne_hrany_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2852_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_polovicny_okraj_certifikovane_vhodne_pre_Roche_Lightcycler_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_pomocky_293/2844_PCR_aplikator_na_utesnovanie_folii_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_pomocky_293/2845_PCR_valcek_na_pritlacanie_samolepiacich_folii_


 

 

PCR platničky, 96-miestne s polovičným okrajom a vyvýšeným lemom 
(Semi-Skirted) 

 
 
 
 

 
Detail platničky v reze 

 

 

96-MIESTNE PCR PLATNIČKY S POLOVIČNÝM OKRAJOM A VYVÝŠENÝM LEMOM - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1403-8200 
96-miestna PCR-platnička s polovičným 
okrajom, vyvýšený lem, štandardný profil 

A12 P prirodzená 10 ks 26 € 

E1403-7700 
96-miestna PCR-platnička s polovičným 
okrajom, vyvýšený lem, nízky profil 

A1 P prirodzená 10 ks 40 € 

E1403-7709 
96-miestna PCR-platnička s polovičným 
okrajom, vyvýšený lem, nízky profil 

A1 P biela 10 ks 36 € 

E1403-0000 
Silikónová krycia rohožka 

(autoklávovateľná) 
- - prirodzená 5 ks 32 € 

 
 

*Matrica : P = tlačená indexácia (Printed), M = lisovaná indexácia (Moulded) 

PCR platničky, 96-miestne s plným okrajom (Skirted) 
 

 
Detail platničky v reze 

Vlastnosti : 
 

• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu, 

• Nízky alebo štandardný profil, 
• Dôsledná kontrola kvality, ktorej sú podrobované, 
zabezpečuje rovnakú hrúbku stien. Tieto sú veľmi 
tenké, čo umožňuje rýchly a rovnomerný prestup 
tepla. 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov  renomovaných výrobcov 

• 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom matnom prevedení 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free 

 
Vlastnosti : 

 

• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu 

• Nízky profil, 
• Majú otvory na stranách pre uchytenie platničky 
robotom, 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov renomovaných výrobcov, 

• 96 – miestne platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom (matnom) prevedení, 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free. 

http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/1009_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_vystupujuce_okraje_a_polovicny_lem_certifikovane_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2854_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_polovicny_okraj_certifikovane_pre_rychle_systemy_FAST_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2855_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_polovicny_okraj_certifikovane_pre_rychle_systemy_FAST_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_
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96-MIESTNE PCR PLATNIČKY S PLNÝM OKRAJOM - ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1403-5200 
96-miestna PCR-platnička s plným 
okrajom nízky profil 

A12 P prirodzená 10 ks 26 € 

E1403-5209 
96-miestna PCR-platnička s plným 
okrajom nízky profil 

A12 P biela 10 ks 33 € 

E1403-0000 
Silikónová krycia rohožka 

(autoklávovateľná) 
- - prirodzená 5 ks 32 € 

 

 

PCR platničky, 384-miestne s plným okrajom (Skirted) 

 
 
 
 

 
Detail platničky v reze 

 
 
 
 
 
 
 
 

384-MIESTNE PCR PLATNIČKY S PLNÝM OKRAJOM ÚDAJE PRE OBJEDNANIE 

Kat. číslo Názov Skosený roh 

(pozícia) 

Typ 

matrice* 

Farba Balenie Cena EUR 

bez DPH 

E1042-3840 
384-miestna PCR-platnička  s 
plným okrajom, štýl ABI®/Universal 

A24 P prirodzená 10 ks 38 € 

E1042-3849 
384-miestna PCR-platnička  s 
plným okrajom, štýl ABI®/Universal 

A24 P biela 10 ks 73 € 

E1042-9909 
384-miestna PCR-platnička s 
plným okrajom, štýl Roche® Lightcycler® 

A24, P24 P biela 10 ks 53 € 

B2323-3840 
384-miestna PCR-platnička, objem 
jamky : 35 µl 

A1 M prirodzená 10 ks 64 € 

B2323-3848 
384-miestna PCR-platnička, objem 
jamky : 35 µl 

A1 M biela 10 ks 64 € 

B2323-3849 
384-miestna PCR-platnička, objem 
jamky : 35 µl 

A1 M čierna 10 ks 64 € 

E1042-2500 
384-miestna PCR-platnička, objem 
jamky : 40 µl 

A24, P24 M prirodzená 10 ks 68 € 

E1042-3000 
384-miestna PCR-platnička, objem 
jamky : 35 µl 

A24 M prirodzená 10 ks 68 € 

E1042-2350 
Silikónová krycia rohožka pre 384-mi- 

estne platničky 
- - prirodzená 10 ks 62 € 

*Matrica : P = tlačená indexácia (Printed), M = lisovaná indexácia (Moulded) 

Vlastnosti : 
 

• Tieto platne sú vyrobené z najkvalitnejšieho 
polypropylénu 

• Nízky profil, 
• Majú otvory na stranách pre uchytenie platničky 
robotom, 

• Platničky sú kompatibilné s väčšinou 
termocyklérov renomovaných výrobcov, 

• Platničky ponúkame aj v čiernom alebo 
bielom (matnom) prevedení, 

• Všetky platničky a ich uzávery majú certifikát, že sú 
RNAse, DNAse, DNA, PCR inhibítor a endotoxín - free. 

http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_96_jamkove_s_polovicnym_profilom_Semi_skirted_436/2854_PCR_platnicky_02_ml_96_jamkove_tenkostenne_nizky_profil_polovicny_okraj_certifikovane_pre_rychle_systemy_FAST_
http://ecomed.sk/katalog/PCR_platnicky_289/838_PCR_silikonova_krycia_rohoz_pre_platnicky_autoklavovatelna_
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