
 

 

 

Stojančeky pre 0,5/1,5/2,0 ml skúmavky 

StarRack 80 

80 – miestne polypropylénové (PP) stojančeky s al- 
fanumerickým označením pozícií na skúmavky ob- 
jemu 1,5/2,0 ml. Na boku majú plochu na popiso- 
vanie. Tieto stojančeky nemajú vrchnák, no  možno 
ich umiestniť do separátnych odkladacích krabíc z 
polypropylénu(E-2390-5000). 

 
 
 
 
 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2380-5000 StarRack80 5 ks prirodzená 17 € 

E2380-5001 StarRack80 5 ks modrá 17 € 

E2380-5002 StarRack80 5 ks zelená 17 € 

E2380-5003 StarRack80 5 ks oranžová 17 € 

E2380-5004 StarRack80 5 ks červená 17 € 

E2380-5005 StarRack80 5 ks fialová 17 € 

E2380-5006 StarRack80 5 ks žltá 17 € 

E2380-5007 StarRack80 5 ks čierna 17 € 

E2380-5008 StarRack80 5 ks zmiešaná 17 € 

E2390-5000 Odk. krabica 5 ks prirodzená 21 € 

E2380-5041 StarRack80 5 ks neón modrá 20 € 

E2380-5042 StarRack80 5 ks neón zelená 20 € 

E2380-5043 StarRack80 5 ks neón oranžová 20 € 

E2380-5044 StarRack80 5 ks neón ružová 20 € 

E2380-5046 StarRack80 5 ks neón žltá 20 € 

E2380-5048 StarRack80 5 ks neón zmiešaná 20 € 
 
 

Obojstranné stojančeky StarRack 40, StarRack 64 a StarRack 96 

  

 
Tieto obojstranné stojančeky s vylisovanou referenčnou identifikáciou vzoriek sú vyrábané z polypropylénu (PP), 
majú vynikajúcu chemickú odolnosť a znesú teploty -90 ºC až +121 ºC. Dodávajú sa s priehľadnými vrchnákmi. 
Kapacita : StarRack 40 : 32x0,5 ml skúmaviek na 1 strane a 8x1.5/2.0 ml skúmaviek na 2 strane alebo 32x1,5/2.0 ml 
skúmaviek na 1 strane a 8x0,5 ml skúmaviek na 2 strane. Indexácia (A-D,1-9), Rozmery : 170x80x50mm (vrátane 
vrchnáka.) StarRack 64 : 64x0,5 ml skúmaviek na 1 strane a 64x1.5/2.0 ml skúmaviek na 2 strane. Indexácia (A-H,1- 
8), Rozmery : 130x130x50mm (vrátane vrchnáka.) StarRack 96 : 96x0,5 ml skúmavky na 1 strane a 96x1.5/2.0 ml 
skúmavky na 2 strane. Indexácia (A-H,1-12), Rozmery : 222x120x50mm (vrátane vrchnáka). 



 

 

 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR bez DPH 

Stojančeky StarRack 40 pre 0,5 ml,1,5 ml a 2,0 ml skúmavky 

E2340-4000 StarRack 40 1 ks prirodzená 12 € 

E2340-4041 StarRack 40 1 ks neónová modrá 13 € 

E2340-4042 StarRack 40 1 ks neónová zelená 13 € 

E2340-4043 StarRack 40 1 ks neónová oranžová 13 € 

E2340-4044 StarRack 40 1 ks neónová ružová 13 € 

E2340-4046 StarRack 40 1 ks neónová žltá 13 € 

E2340-3099 StarRack 40 5 ks zmiešaná* 53 € 

Stojančeky StarRack 64 pre 0,5 ml,1,5 ml a 2,0 ml skúmavky 

E2364-1010 StarRack 64 1 ks prirodzená 12 € 

E2364-1011 StarRack 64 1 ks modrá 15 € 

E2364-1012 StarRack 64 1 ks zelená 15 € 

E2364-1013 StarRack 64 1 ks oranžová 15 € 

E2364-1014 StarRack 64 1 ks červená 15 € 

E2364-1015 StarRack 64 1 ks fialová 15 € 

E2364-1016 StarRack 64 1 ks žltá 15 € 

E2364-1041 StarRack 64 1 ks neónová modrá 15.5 € 

E2364-1042 StarRack 64 1 ks neónová zelená 15.5 € 

E2364-1043 StarRack 64 1 ks neónová oranžová 15.5 € 

E2364-1044 StarRack 64 1 ks neónová ružová 15.5 € 

E2364-1046 StarRack 64 1 ks neónová žltá 15.5 € 

E2364-6048 StarRack 64 5 ks zmiešaná* 59 € 

Stojančeky StarRack 96 pre 0,5 ml,1,5 ml a 2,0 ml skúmavky 

E2396-0010 StarRack 96 1 ks prirodzená 14 € 

E2396-0011 StarRack 96 1 ks modrá 17 € 

E2396-0012 StarRack 96 1 ks zelená 17 € 

E2396-0013 StarRack 96 1 ks oranžová 17 € 

E2396-0014 StarRack 96 1 ks červená 17 € 

E2396-0015 StarRack 96 1 ks fialová 17 € 

E2396-0016 StarRack 96 1 ks žltá 17 € 

E2396-0018 StarRack 96 1 ks čierna 17 € 

I2396-5099 StarRack 96 5 ks zmiešaná* 61 € 

E2396-0041 StarRack 96 1 ks neónová modrá 17 € 

E2396-0042 StarRack 96 1 ks neónová zelená 17 € 

E2396-0043 StarRack 96 1 ks neónová oranžová 17 € 

E2396-0044 StarRack 96 1 ks neónová ružová 17 € 

E2396-0046 StarRack 96 1 ks neónová žltá 17 € 

I2396-5048 StarRack 96 5 ks zmiešaná* 63 € 

*Zmiešané balenia obsahujú : modrú, zelenú,oranžovú, červenú a žltú farbu. Neón. po 1 ks z každej neónovej farby 



 

 

 

Modulárne multifunkčné stojančeky pre rôzne typy skúmaviek 

Jedná sa o premyslený systém stojančekov na skúmavky rôznych priemerov. Stojančeky troch rôznych veľkostí 
a rôznych farieb z kvalitného polypropylénu (PP) umožňujú odkladanie skúmaviek na pracovnom stole, no tieto 
môžu byť použité taktiež v hlbokomraziacich boxoch, ako aj vo vodných kúpeľoch, nakoľko znesú teploty od - 90 
°C do + 121 °C. 

CombiMini 
Stojančeky typu „MINI“ majú 80 otvorov pre: 
• 4 x 50 ml – skúmaviek (30 mm), 
• 12 x 15 ml – skúmaviek (17 mm), 
• 32 x 1,5/2,0 ml – skúmaviek (12 mm), 
• 32 x 0,5 ml – skúmavky (8 mm) 
Rozmery (š x h x v) : 171 x 91 x 54 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CombiMaxi92 
Stojančeky typu „Combi Max 92“ majú 92 
otvorov pre: 
• 8 x 50 ml – skúmaviek (30 mm), 
• 20 x 20 mm – skúmaviek (21 mm), 
• 24 x 15 ml – skúmaviek (17 mm), 
• 40 x 12/13 mm skúmaviek (priemer 13 mm) 
Rozmery (š x h x v) : 198 x 114 x 95 mm 

CombiMaxi96 
Stojančeky „CombiMax 96“ majú 96 otvorov pre: 
• 12 x 25 mm skúmaviek (priemeru 26 mm), 
• 20 x 20 mm skúmaviek (priemeru 21 mm), 
• 24 x 15 ml –skúmaviek (priemeru 17 mm), 
• 40 x 12/13 mm - skúmaviek (priemeru 13 mm) 
Rozmery (š x h x v) : 198 x 114 x 95 mm 

 
*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby 

 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2346-1000 CombiMax92 1 ks prirodzená 23 € 

E2346-1041 CombiMax92 1 ks 
neónová 
modrá 

23 € 

E2346-1042 CombiMax92 1 ks 
neónová 
zelená 

23 € 

E2346-1043 CombiMax92 1 ks 
neónová 
oranžová 

23 € 

E2346-1044 CombiMax92 1 ks 
neónová 
ružová 

23 € 

E2346-1046 CombiMax92 1 ks neónová žltá 23 € 

E2346-1099 CombiMax92 5 ks zmiešaná 83 € 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby 
 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2347-1001 CombiMax96 1 ks 
neónová 
modrá 

25 € 

E2347-1002 CombiMax96 1 ks 
neónová 
zelená 

25 € 

E2347-1003 CombiMax96 1 ks 
neónová 
oranžová 

25 € 

E2347-1004 CombiMax96 1 ks 
neónová 
ružová 

25 € 

E2347-1099 CombiMax96 5 ks zmiešaná 93 € 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2345-1000 CombiMini 1 ks prirodzená 10 € 

E2345-1041 CombiMini 1 ks 
neónová 
modrá 

10 € 

E2345-1042 CombiMini 1 ks 
neónová 
zelená 

10 € 

E2345-1043 CombiMini 1 ks 
neónová 
oranžová 

10 € 

E2345-1044 CombiMini 1 ks 
neónová 
ružová 

10 € 

E2345-1046 CombiMini 1 ks neónová žltá 10 € 

E2345-1099 CombiMini 5 ks zmiešaná 34 € 
 



 

 

 

 

TwisStar 
Polypropylénový stojan pozostávajúci zo 4 oddelených častí rôznej farby, ktoré možno samostatne otáčať do 
požadovanej polohy, tak aby si jeho používateľ vytvoril takú kombináciu, akú práve potrebuje. 

Každý takýto stojan so 4 sekciami rôznej farby má túto kapacitu: 
• 50 ml skúmavky (max. priemer 30mm) : 2 na sekciu 
• 15 ml skúmavky (max. priemer 18mm) : 8 na sekciu 
• 1,5/2,0 ml skúmavky (max. priemer 11mm) : 12 na sekciu 
• 0,5 ml skúmavky (max. priemer 8mm) : 6 na sekciu 
• PCR platničku : 1 cez 2 sekcie 
• 8-násobné PCR-strípy : 6 na sekciu 
• 12-násobné PCR-strípy : 8 cez 2 sekcie 
• 0,2 ml PCR-skúmavky : 48 na sekciu 
Rozmery (š x h x v): 257 x 108 x 108 mm (celý stojan) 
Rozmery (jedna sekcia) : 69 x 108 x 108 mm 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2344-1099 Stojanček TwisStar 1 ks kombinovaná 34 € 

 

Totally Tubular 
Jedná sa o kombináciu štyroch viacnásobných stojančekov rôznej farby, umožňujúcich odkladanie skúmaviek 
rôznych rozmerov. Môžu sa použiť aj v hlbokomraziacich boxoch alebo v inkubátoroch, nakoľko znesú teploty od – 
90 °C až do + 121 °C. Uvedená štvorica stojančekov sa dodáva s podnosom, takže všetky tieto prvky tvoria ucelený 
systém. 

 
 

Každý polypropylénový stojanček má rozmery (š x h x v) : 93 x 93 x 48 mm a 
obsahuje 29 otvorov pre: 

• 2 x 50 ml – skúmaviek (priemer 30 mm) 
• 6 x 15 ml – skúmaviek (priemer 17 mm) 
• 9 x 1,5/2,0 ml – skúmaviek (priemer 12 mm) 
• 12 x 0,5 ml – skúmaviek (priemer 11 mm) 

 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

I2344-1000 TotallyTubular 
1 tácka + 
4 kocky 

kombinovaná 
štandardná 

37 € 

I2344-1040 TotallyTubular 
1 tácka + 
4 kocky 

kombinovaná 
neónová 

42 € 

 

ThreeTier 
 
 

 
 

Multi – Tube Rack System (MTRS) je založený na trojnásobnom, stupňovitom 
stojane z polypropylénu, v ktorom je dolný rad určený na skúmavky objemu 
0,2 ml (24x), stredný rad na skúmavky objemu 0,5 ml (14x) a úplne horný na 
skúmavky o objeme 1,5/2,0 ml (12x). Tieto stojany majú rozmery (š x h x v) : 
123 x 164 x 62 mm, možno ich radiť vedľa seba (pevne), a tak vytvárať väčšie 
celky. Sú autoklávovateľné. 

 
 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR bez DPH 

E2313-1009 TwisStar 6 ks kombinovaná 48 € 

Balenie obsahuje : modrú, zelenú, oranžovú, prirodzenú, fialovú a žltú farbu. 



 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

StarRack Multi na skúmavky do max. priemeru 13mm 

E2396-9701 StarRackM 1 ks modrá 23 € 

E2396-9702 StarRackM 1 ks zelená 23 € 

E2396-9703 StarRackM 1 ks oranžová 23 € 

E2396-9705 StarRackM 1 ks fialová 23 € 

E2396-9706 StarRackM 1 ks žltá 23 € 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

StarRack Multi na skúmavky do max. priemeru 16mm 

E2396-9711 StarRackM 1 ks modrá 23 € 

E2396-9712 StarRackM 1 ks zelená 23 € 

E2396-9713 StarRackM 1 ks oranžová 23 € 

E2396-9715 StarRackM 1 ks fialová 23 € 

E2396-9716 StarRackM 1 ks žltá 23 € 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

StarRack Multi na skúmavky do max. priemeru 25-30 mm 

E2396-9721 StarRackM 1 ks modrá 24 € 
E2396-9722 StarRackM 1 ks zelená 24 € 

E2396-9723 StarRackM 1 ks oranžová 24 € 

E2396-9725 StarRackM 1 ks fialová 24 € 

E2396-9726 StarRackM 1 ks žltá 24 € 
 

Connect-A-Rack 
Tieto obojstranné stojančeky, vyrobené z polypropylénu (PP), možno spájať vedľa seba alebo stavať na seba. 
Stojančeky majú kapacitu 80 x skúmaviek max. priemeru 12 mm z jednej strany alebo 60 skúmaviek 0,2/0,5 ml z 
druhej strany. Stojančeky sú autoklávovateľné a dodávajú sa s dvomi odnímatelnými rúčkami. Možno k nim oso- 
bitne objednať vrchnáky. Rozmery (š x d x h) : 223x67x27 mm (bez vrchnáka). 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2380-6001 ConnectRack 5 ks modrá 27 € 

E2380-6002 ConnectRack 5 ks zelená 27 € 

E2380-6003 ConnectRack 5 ks oranžová 27 € 

E2380-6004 ConnectRack 5 ks ružová 27 € 

E2380-6006 ConnectRack 5 ks žltá 27 € 

E2380-6099 ConnectRack 5 ks rôzna 27 € 

E2380-6000 Vrchnák 5 ks prirodzená 15 € 

 

StarRack Multi 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej uvedenej farby 

Tieto nárazuvzdorné stojančeky z acetal polyméru sa vyznačujú kompaktnosťou a malou váhou. Po vložení do vody 
klesnú na dno, no neprevrátia sa, takže sú veľmi vhodné pre vodné kúpele. Sú autoklávovateľné! 
• 84 miestne stojančeky sú ideálne pre 1,5/2,0 ml skúmavky (13 mm otvory) 
• 60 miestne stojančeky sú ideálne pre 15 ml centrifugačné skúmavky (16 mm otvory) 
• 18 miestne stojančeky sú ideálne pre 50 ml centrifugačné skúmavky (30 mm otvory) 

 

 

WireRacks - Drôtené stojančeky pre 15 a 50 ml skúmavky 
Chemicky odolné, expoxydom potiahnuté drôtené stojančeky, vhodné 
na centrifugačné skúmavky. Sú samozrejme použiteľné aj na iné typy 
skúmaviek. Možno ich autoklávovať! 

Rozmery (š x h x v) : 127x76x176mm (stojan pre 15 ml skúmavky) 
Rozmery (š x h x v) : 147x80x89 mm (stojan pre 50 ml skúmavky) 

 

Kat. číslo Názov Balenie Cena EUR 
bez DPH 

E2396-1515 WireRack pre 15x15 ml skúmavky 1 ks 33 € 

E2936-1550 WireRack pre 8x50 ml skúmavky 1 ks 33 € 



 

 

 

 

Stojančeky pre PCR skúmavky 

PCR workstation 
 

 

 
PCR Stojanček A 
Umožňuje odloženie : 
• 96 samostatných 0,2 ml PCR – skúmaviek 
• PCR - strípy 
• PCR - platničku 
Rozmery (š x h x v) : 127x87x33 mm 
Uvedená výška je vrátane vrchnáka 

 

PCR Stojanček B 
Umožňuje odloženie : 
• 32 samostatných 0,2 ml PCR – skúmaviek 
• 16x0,5 ml skúmaviek (PCR, MCT) 
• 24x1,5/2,0 ml skúmaviek 
Rozmery (š x h x v) : 215x115x50 mm 
Uvedená výška je vrátane vrchnáka 

Jedná sa o premyslený systém dvoch druhov stojančekov A (Satellite 
rack) a B (Workstation Rack) aj s priehľadnými vrchnákmi, umožňujúcimi 
ich kombináciu. Stojan B taktiež umožňuje odkladanie 0,5 ml, 1,5 ml a 
2,0 ml skúmaviek. Stojančeky sa dajú objednávať aj samostatne, alebo 
aj ako kompletná sada (PCR workstation). Každý stojan je dodávaný       
s priehľadným vrchnákom (zmiešané balenie : 5 vrchnákov). Stojany    
sú autoklávovateľné. Možno ich použiť pri teplote : -90°C až +121 °C. 
Stojančeky majú lisovanú alfanumerickú indexáciu. 

 
 
 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2396-1641 Stojanček A 1 ks neónová modrá 11 € 

E2396-1642 Stojanček A 1 ks neónová zelená 11 € 

E2396-1643 Stojanček A 1 ks neónová oranžová 11 € 

E2396-1644 Stojanček A 1 ks neónová ružová 11 € 

E2396-1646 Stojanček A 1 ks neónová žltá 11 € 

E2396-9649 Stojanček A 5 ks zmiešaná 38 € 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby. 
 
 
 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2396-1651 Stojanček B 1 ks neónová modrá 18 € 

E2396-1652 Stojanček B 1 ks neónová zelená 18 € 

E2396-1653 Stojanček B 1 ks neónová oranžová 18 € 

E2396-1654 Stojanček B 1 ks neónová ružová 18 € 

E2396-1656 Stojanček B 1 ks neónová žltá 18 € 

E2396-9659 Stojanček B 5 ks zmiešaná 78 € 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby. 
 
 
 

PCR Stojanček A+B 
Stojanček A (bez vrchnáka) sa dá vložiť do 
do strednej časti stojančeku B. Sada sa 
dodáva len s jedným vrchnákom určeným 
pre Stojanček B . 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2396-9691 Stojanček A+B 1 ks neónová modrá 25 € 

E2396-9692 Stojanček A+B 1 ks neónová zelená 25 € 

E2396-9693 Stojanček A+B 1 ks neónová oranžová 25 € 

E2396-9694 Stojanček A+B 1 ks neónová ružová 25 € 

E2396-9696 Stojanček A+B 1 ks neónová žltá 25 € 

E2396-9669 Stojanček A+B 5 ks zmiešaná 103 € 

*Zmiešané balenie obsahuje po 1 ks z každej neónovej farby. 



 

 

StarPCR Work Rack 
 

PCR Lock-Rack 

 

 
Jedná sa o sadu 5 stojančekov rôznych farieb (modrej, zelenej, červenej, 
žltej a fialovej) pre PCR – skúmavky, strípy a platničky objemu 0,2    
ml. Stojančeky sa dodávajú s priehľadnými vrchnákmi, ktoré možno 
na stojančekoch poistiť proti náhodnému otvoreniu. V dolnej časti 
majú stojančeky nožičky, zaisťujúce ich stabilitu na pracovnom stole. 
Stojančeky možno ukladať na seba. Možno ich používať až do teploty. 
90 °C, no nie sú autoklávovateľné. 
Rozmery (š x h x v) : 138 x 98 x 30 mm bez vrchnáka, výška jedného 
stojančeka s vrchnákom je 39 mm. 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2396-5240 StarPCR 5+5** zmiešaná* 40 € 

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, zelená, 
červená, žltá a fialová. **5 stojančekov a 5 vrchnákov. 

 
 

 
Jedná sa sadu 4 stojančekov s 2 vrchnákmi, ktoré možno (podľa potreby) 
spájať. 

Každá časť má kapacitu 24 skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml, 16 skúmaviek 
objemu 0,5 ml a 60 skúmaviek objemu 0,2 ml. Ak sa spoja dva stojančeky, 
možno do nich umiestniť 96-jamkovú PCR-platničku. Tieto stojančeky sú  
z polypropylénu a 2 spojené stojančeky majú rozmery (š x h x v): 133 x 
107 x 56 mm. 

 
 
 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2344-2099 PCR LockRack 4 + 2 ** zmiešaná* 35  € 

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, zelená, 
červená a žltá. **4 stojančeky a 2 vrchnáky. 

Obojstranné stojančeky PCR Work Rack 
 

Obojstranné polypropylénové stojančeky s priehľadnými, odnímateľnými 
vrchnákmi. Ich kapacita je: 168 skúmaviek objemu 0,2 ml a 12 skúmaviek 
objemu 1,5 ml na jednej strane a 40 skúmaviek objemu 0,5 ml a 12 skú- 
maviek objemu 1,5 ml na strane druhej. Rozmery (š x h x v): 206 x 131 x 
54 mm. 

 
 
 
 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 
bez DPH 

E2396-0599 PCR Work Rack 5+5** zmiešaná* 72 € 

*Balenie obsahuje po 1 ks z nasledovných farieb : modrá, zelená, 
oranžová, ružová a žltá. **5 stojančekov a 5 vrchnákov. 



 

 

 

 
 

Polypropylénové krabičky pre 1,5/2,0 ml skúmavky 

Star Store 81 Star Store 100 

  
Tieto krabičky majú rozmery 130 x 130 mm a sú vybavené 
pevnými priečkami, vytvárajúcimi priestor pre 81 mikro 
skúmaviek objemu 1,5/2,0 ml. Výška krabičky je 45 mm, 
maximálna výška skúmaviek môže byť 60 mm. Krabičky 
sa dodávajú s priehľadnými vrchnákmi s plochou vhod- 
nou na popis ich obsahu. Všetky tieto krabičky sú vyrob- 
ené z pevného polypropylénu a znesú teploty od – 90 °C 
až do + 121 °C. 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I2381-5040 StarStore81 5 ks prirodzená 26 € 
I2381-5041 StarStore81 5 ks modrá 30 € 
I2381-5042 StarStore81 5 ks zelená 30 € 
I2381-5043 StarStore81 5 ks oranžová 30 € 
I2381-5044 StarStore81 5 ks ružová 30 € 
I2381-5046 StarStore81 5 ks žltá 30 € 
I2381-5048 StarStore81 5 ks rôzna* 30 € 
I2381-5049 StarStore81 5 ks čierna 30 € 

*Obsahuje z každej farby po 1 ks (okrem prirodzenej). 

Star Store 50 výklopný vrchnák 
Tieto krabičky majú pe- 
vne zabudovanú mriežku 

Tieto najobľúbenejšie skladovacie krabičky na 1,5/2,0 ml 
skúmavky STARLAB majú vyklápací vrchnák a možno ich 
ukladať na seba. Mriežka v nich je pevná. Tieto krabičky 
znesú teplotu v rozmedzí -90 °C až +121 °C. 
Rozmery : (š x h x v) : 140x155x55 mm. Tieto stojančeky 
možno vkladať aj do stojanov určených do mraziacich 
boxov (kat.čísla : I2610-XXXX) (viď obrázok vpravo). 

 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I2310-5800 StarStore100 5 ks prirodzená 28 € 
I2310-5841 StarStore100 5 ks modrá 33 € 
I2310-5842 StarStore100 5 ks zelená 33 € 
I2310-5843 StarStore100 5 ks oranžová 33 € 
I2310-5844 StarStore100 5 ks ružová 33 € 
I2310-5846 StarStore100 5 ks žltá 33 € 
I2310-5848 StarStore100 5 ks rôzna* 33 € 

*Obsahuje z každej farby po 1 ks (okrem prirodzenej). 

 

Star Store 50 štandardný vrchnák 
Tieto krabičky dodávame s 
vyberateľnými acetátový- 

a  vyklápací   vrchnák. 
Majú kapacitu  50  miest 
na 1,5/2,0 ml skúmavky. 
Možno ich používať v ro- 
zmedzí   teplôt   -90   °C  až 
+121  °C.  Rozmery  :  (š  x 
h  x  v)  :  141x80x55  mm. 
Krabičky, ktoré nemajú 

vyklápací vrchnák, umožňujú skladovanie skúmaviek 
rôznej výšky. 

mi mriežkami. Vrchnáky sú 
nasadzovateľné, nie výklopné, a 
majú plochy na popis. Rozmery 
: (š x h x v) : 142x74x42 mm. 
Max. výška skúmaviek :60 mm. 
Krabičky sú  vhodné(určené) 
pre 1,5/2,0 ml mikroskúma- 
vky. Tieto krabičky možno 

ukladať na seba. 

 

  

*Obsahuje z každej farby po 1 ks (okrem prirodzenej). *Tieto krabičky nemožno ukladať na seba. 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2450-5000 StarStore50 5 ks prirodzená 54 € 

E2450-5001 StarStore50 5 ks modrá 54 € 

E2450-5002 StarStore50 5 ks zelená 54 € 

E2450-5004 StarStore50 5 ks oranžová 54 € 

E2450-5006 StarStore50 5 ks ružová 54 € 

E2450-5009 StarStore50 5 ks žltá 54 € 

E2350-5009* Starstore50 5 ks prirodzená 32 € 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I2350-5800 StarStore50 5 ks prirodzená 25 € 

I2350-5841 StarStore50 5 ks modrá 35 € 

I2350-5842 StarStore50 5 ks zelená 35 € 

I2350-5843 StarStore50 5 ks oranžová 35 € 

I2350-5844 StarStore50 5 ks ružová 35 € 

I2350-5846 StarStore50 5 ks žltá 35 € 

I2350-5848 StarStore50 5 ks rôzna* 35 € 

 



 

 

 

Krabičky univerzálne pre rôzne typy skúmaviek 
 

Star Store 49 
 
 

 

 

 
 

49-miestne krabičky z nezafar- 
beného polypropylénu s pev- 
nou rozdeľovacou mriežkou, 
vytvárajúcou 49 priestorov so 
základňou o rozmeroch 16 x 
16 mm. Krabičky sa dodávajú 
s odstrániteľnou acetátovou 
mriežkou vo vrchnákoch, 
ktoré možno nasadzovať na 
ne len jedným spôsobom 
(označené kľúčovanie). Výška 
krabičiek je 50 mm, maximál- 
na výška skúmaviek 65 mm. 

Star Store 
 
 

 

 

 
 

Voľné krabičky z ne- 
zafarbeného polypro- 
pylénu bez akejkoľvek 
výplne, s kľúčovaným na- 
sadzovaním vrchnákov, 
na ktorých sú  plochy  
pre popisovanie. Výška 
krabičiek je 50 mm, max- 
imálna výška skúmaviek 
65 mm. 

 

  
 

StarStore Jr. 
 
 

 

 
 

Tieto stojančeky sú určené 
na 0,5 ml skúmavky. Sú vy- 
bavené pevnou mriežkou, 
vymedzujúcou v nich 
25 pozícií. Vrchnáky sú 
nasadzovateľné a majú 
plochy na popis. Plochy 
na opis sú aj na bočných 
stenách krabičiek. 

Krabičky pre 15 a 50ml skúmavky 
Krabičky      vhodné      na  
o dk la d an ie / tr an sp o r t 
centrifugačných skúmaviek 
Tieto krabičky sú vyrábané 
z pevného polypropylénu 
(PP), pričom vrchnák je 
priehľadný a spodok zelený 
alebo modrý. V spodnej 
časti    krabičky    je  vyliso- 

vaná pevná mriežka na vkladanie skúmaviek, spodnú 
časť  možno  používať  aj  samostatne  ako  stojanček, 
napr. vo vodných kúpeľoch. Tieto krabičky znesú teplo- 

Rozmery : (š x h x v) : 122x64x37 mm. 
Max. výška skúmaviek : 60 mm. 

tu v rozmedzí -90 °C až +121 °C. Rozmery : (š x h x v) : 
145x145x127 mm. 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I2305-6009 StarStoreJr. 5 ks prirodzená 22 € 

StarStore100 vysoké 
Polypropylénové (PP) krabičky s al- 

 

Tieto krabice z bežového 
fanumerickým označením pozícií na 
pevnej mriežke, vymedzujúcej 100 
pozícií o rozmeroch 12,5 x 12,5 mm. 
Tieto krabičky majú základňu z PP 
prirodzenej farby a vrchnáky s pán- 
tami, buď tiež z prirodného alebo 
zafarbeného PP rôznych farieb. Ro- 
zmery: (š x h x v): 140x155x64 mm 
Maximálna výška skúmaviek : 53 mm 

V ponuke je tiež verzia v čiernej farbe (dno aj vrchnák). 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2100-500# SStore100V 1 ks rôzna 61 € 
E2100-5008 SStore100V 1 ks čierna 61 € 

*Symbol# nahraďte : 0 - prirodzená, 2-zelená, 4-červená, 6- žltá 

kartónu, pokrytého ochrannou 
vrstvou proti vlhkosti. Dodávajú 
sa s vyberateľnými mriežkami a 
nasadzovateľnými vrchnákmi. 
Kapacita1 : 36x15ml skúmaviek. 
Kapacita2 : 16x50ml skúmaviek 
Maximálna  výška skúmaviek 
140 mm. Rozmery (š x h x v) : 
140 x 140 x 80 mm 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I9023-1615 36-miestne 1 ks béžová € 
I9023-1650 16-miestne 1 ks béžová 14 € 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2300-5005 StarStore 5 ks prirodzená 32 € 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2349-5009 StarStore49 5 ks prirodzená 38 € 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E9025-3615 StarStore50 2 ks prirodzená 20 € 
E9025-1650 StarStore50 2 ks modrá 20 € 

 



 

 

 

25-miestne kryokrabičky 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2381-5001 Kryobox25 5 ks modrá 34 € 
E2381-5002 Kryobox25 5 ks zelená 34 € 
E2381-5003 Kryobox25 5 ks oranžová 34 € 
E2381-5004 Kryobox25 5 ks červená 34 € 
E2381-5006 Kryobox25 5 ks žltá 34 € 
E2381-5099 Kryobox25 5 ks zmiešaná 34 € 

 

81-miestne kryokrabičky 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2382-5001 Kryobox81 5 ks modrá 44 € 
E2382-5002 Kryobox81 5 ks zelená 44 € 
E2382-5003 Kryobox81 5 ks oranžová 44 € 
E2382-5004 Kryobox81 5 ks červená 44 € 
E2382-5006 Kryobox81 5 ks žltá 44 € 
E2382-5099 Kryobox81 5 ks zmiešaná 44 € 

 

81-miestne kryokrabičky, vysoké 
Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2382-6001 Kryobox81V 5 ks modrá 59 € 
E2382-6002 Kryobox81V 5 ks zelená 59 € 
E2382-6003 Kryobox81V 5 ks oranžová 59 € 
E2382-6004 Kryobox81V 5 ks červená 59 € 
E2382-6006 Kryobox81V 5 ks žltá 59 € 
E2382-6099 Kryobox81V 5 ks zmiešaná 59 € 

 

100-miestne kryokrabičky 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2383-5001 Kryobox100 5 ks modrá 49 € 
E2383-5002 Kryobox100 5 ks zelená 49 € 
E2383-5003 Kryobox100 5 ks oranžová 49 € 
E2383-5004 Kryobox100 5 ks červená 49 € 
E2383-5006 Kryobox100 5 ks žltá 49 € 
E2383-5099 Kryobox100 5 ks zmiešaná 49 € 

 

 
 

Kryoboxy rôzne veľkosti 25,81 a 100 miestne 

Farebné polykarbonátové kazety vhodné aj do tekutého dusíka s priehľadnými vrchnákmi, znášajúce teplotu 
-196 °C až +121 °C (sú autoklávovateľné!) 

 

 

Rozmery a parametre : 
25-miestne kazety s pevnou mriežkou rozmeru 13 x 13 mm. Rozmery (š x h x v): 76 x 76 x 54 mm. 
Maximálna výška skúmaviek: 49 mm. 

 
81-miestne kazety s pevnou mriežkou rozmeru 13 x 13 mm. Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm. 
Maximálna výška skúmaviek: 49 mm. 

 
81-miestne kazety, vysoké s pevnou mriežkou rozmeru 13 x 13 mm. Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 95 mm. 
Maximálna výška skúmaviek: 91 mm. 

 
100-miestne kazety s pevnou mriežkou rozmeru 13 x 13 mm. Rozmery (š x h x v): 133 x 133 x 54 mm. 
Maximálna výška skúmaviek: 49 mm. 

 
 
 

 



 

 

 

Kryogenické krabičky s fixnou mriežkou 

StarStore 81Z Star Store 81PC 
Kazety zo Zylarovej 
živice :  Tieto   ka- 
zety majú 81 pozícií, 
pričom ich   dolná 
časť obsahuje pevnú 
separačnú mriežku. 
Jedno oddelenie tejto 
mriežky má rozmery 
13 x 13 mm. Vrchnák 
je priehľadný a je na 
ňom vyznačená iden- 
tifikácia pozícií. Vrchnú 
časť (vrchnák) kazety 

 
 

 
Polykarbonátové 81- 
alebo 100-miestne 
kazety s pevnou 
separačnou mriežkou 
v dolnej časti na jed- 
notlivé skúmavky a 
priehľadným vrch- 
nákom s vyznačenou 
identifikáciou pozícií. 
Vo vrchnáku sú vetra- 
cie otvory. 

možno vybaviť odstrániteľnou acetátovou mriežkou. V 
dolnej časti kazety sú ventilačné štrbiny. 
Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 45 mm. 
Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú 
autoklávovateľné. 

Rozmery (š x h x v): 130 x 130 x 55 mm. 
Tieto kazety znesú teplotu -196 °C až +121 °C a sú 
autoklávovateľné. 

 

 

 

Kartónové krabičky pre všetky typy skúmaviek 

Tieto krabice sú z bieleho kartónu, pokry- 
tého ochrannou vrstvou proti vlhkosti. 
Dodávajú sa s  vyberateľnými  mriežkami 
a s nasadzovateľnými vrchnákmi. 50mm 
vysoké krabice môžno vkladať do kovových 
stojanov SS Freezer Racks. Základňa krabíc 
má rozmery 133x133mm. 

 

 
Popis Výška 

krabičky 

Kat. číslo Balenie Cena EUR 

bez DPH 

16-miestne krabičky dostupné v troch výškach. Odnímateľné mriežky pre 
skúmavkly do priemeru 31,0mm. 

50mm A9023-1616 1 ks 6 € 
75mm A9025-1616 1 ks 7 € 
100mm A9027-1616 1 ks 9 € 

25-miestne krabičky dostupné v troch výškach. Odnímateľné mriežky pre 
skúmavkly do priemeru 24,5mm. 

50mm A9023-2525 1 ks 6 € 
75mm A9025-2525 1 ks 8 € 
100mm A9027-2525 1 ks 10 € 

49-miestne krabičky dostupné v troch výškach. Odnímateľné mriežky pre 
skúmavkly do priemeru 16,5mm. 

50mm A9023-4949 1 ks 6 € 
75mm A9025-4949 1 ks 8 € 
100mm A9027-4949 1 ks 9 € 

81-miestne krabičky dostupné v troch výškach. Odnímateľné mriežky pre 
skúmavkly do priemeru 13,0mm. 

50mm A9023-8181 1 ks 6 € 
75mm A9025-8181 1 ks 7 € 
100mm A9027-8181 1 ks 10 € 

100-miestne krabičky dostupné v troch výškach. Odnímateľné mriežky 
pre skúmavkly do priemeru 12,0mm. 

50mm A9023-3100 1 ks 6 € 
75mm A9025-3100 1 ks 8 € 
100mm A9027-3100 1 ks 10 € 

 
 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

I2381-2305 StarStore81PC 5 ks prirodzená 58 € 

I2510-5005 StarStore81PC 5 ks prirodzená 58 € 

 

Kat. číslo Názov Balenie Farba Cena EUR 

bez DPH 

E2301-5309 StarStore81Z 5 ks prirodzená 47 € 
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