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SPECTROQUANT® PROVE 100

Vis-spektrofotometer forhåndsprogrammert for over 180 
vannanalyse metoder, blant annet Ammonium, Nitritt, Nitrat 
og Alkalinitet. Spør oss for skreddersydde løsninger for dere. 
Instrumentet er å finne på mange settefisk anlegg rundt i Norge.

PHOTOFLEX® TURB

Bærbart fotometer med pH-elektrode og pre-programmerte 
metoder for måling av O2, CO2, NH3 med mer. Leveres i en 
koffert med pipette, rør og alt man trenger til måling i felt, ute 
på anlegget, i båt eller på lab.

SPEKTROFOTOMETRE FRA HACH

Analyser for parametrene du ønsker ved hjelp av over 200 ulike 
testkits, bl.a. for jern, klor, fosfat, organiske syrer, KOF/COD, 
TOC, total hardhet osv.

Spør oss om veiledning for å finne kittene som er best egnet 
for deres behov.

Måling av vannkvalitet

ALKALINITET OG CO2 I SJØVANN

For alkalinitet og i sjøvann vil man ha behov for en omregning 
av resultatet pga. saltinnholdet. Med Titroline 7000 og 
programvare fra SI Analytics er dette mulig å gjøre på en enkel 
måte, og samtidig få CO2-innhold.
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YSI PRO DSS / PRO PLUS QUATRO

 ‒ Oksygen
 ‒ Ammoniakk
 ‒ pH
 ‒ ORP
 ‒ Konduktivitet
 ‒ Salinitet

Bestillingsinformasjon: Professional Plus-instrumentet leveres 
med databehandlingsprogramvare, USB-kabel og USB-sal. 
Quatro-kabel og -sensorer bestilles separat.

BÆRBART MULTIMETER FRA WTW

 ‒ Salinitet / Konduktivitetsmåling
 ‒ pH elektrode (stabil & nøyaktig til bruk i oppdrett)
 ‒ pH innstikks elektrode til måling i fiskefilet
 ‒ ORP / REDOX Sentix®ORP
 ‒ Optisk oksygen måling art nr WTWA201301

Her finnes det mange alternativer av prober samt muligheter 
for antall prober der kan måle samtidig.

Kontakt oss for ett tilbud som passer deres behov best mulig. 
Leveringsinformasjon: Instrumentet blir levert i feltkoffert 
med tilbehør. 
Adapter med til pH elektrode for måling i frossen fisk eller filet 
Art nr 662-2073

OPTISKE HÅNDMÅLERE TIL VANNANALYSE 
OG BIOLOGISKE PRØVER

Kun små mengder prøve nødvendig til analyse. 
Til flergangsbruk. Kalibreringsvæske inkludert.

 ‒ Laquatwin for analyse i vann, blod, fisk og tørrstoff
 ‒ pH art nr 662-2290
 ‒ Konduktivitet art nr 662-2293
 ‒ Salinitet (%) HORI3999960128
 ‒ Nitrat (NO3) art nr HORI3200689164

Art nr 665-0202

Art nr 662-2135, 662-2051 eller 662-2143 med elektroder for elektrokjemiskmåling (kabel/trådløs)
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TURBIDIMETER, TURB®750 IR OG TURB®750 T

 ‒ Lite, men kraftig og noyaktig turbidimeter til laben. Lett i 
bruk, enkel kalibrering.

SUSPENDERT STOFF

Vi har alt utstyr du trenger for å analysere SS i henhold til 
standard. Filteroppsats, vekt og tørkeskap. Kontakt oss for 
komplett pakke.

516-0431 611-4794 466-0600705-1163, 705-1164
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SVABERE

Til mikrobiologisk undersøkelse av overflater. Kan brukes til 
mikrobiell påvisning eller kvantitativ analyse

INKUBATORER OG KJØLEINKUBATORER 
FOR ETHVERT BEHOV 

HYGIENEOVERVÅKNING MED ATP-TESTING 

Til mikrobiologisk undersøkelse av overflater. Kan brukes til 
mikrobiell påvisning eller kvantitativ analyse

TECTA MIKROBIOLOGISK DETEKSJONSSYSTEM 
ART NR 710-1965 

TECTA B4 og B16 er et komplett auomatisert testsystem for 
påvisning av mikroorganismer I vannet, som E.coli og Vibrio. 
Raske og pålitelige resultat.

 ‒ Rask varsling på e-post
 ‒ Få til ingen feilkilder, da det er begrenset håndtering av 

prøvene
 ‒ For mer informasjon kontakt instrumentgruppen

Hygiene og mikrobiologi

710-0472, 612-2678, 710-0925 Clean-Trace MMMPLM1 Hyserve: SCIL1902653
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TEMPMATE®, TEMPERATURLOGGER FOR 
TRANSPORT FRA -30°C TIL +70°C

Brukes til å logge temperaturen under transport enten det er 
fisk, rogn, enzymer eller andre temperatursensitive produkter. 
Mye brukt under eksport av fisk til utlandet. Lett å bruke og å 
lese av data ved ankomst. Krever ingen software for avlesning.

Temperaturkontroll

TESTO®104

Sammenleggbart termometer til matvareindustrien (HACCP og 
EN 13485 sertifisering). Kan brukes til å måle temperatur på fisk 
og i filet, også tilgjengelig med Infrarød (IR) sensor.

SENSEANYWHERE

Full dokumentasjon av temperatur fra mottak via produksjon til 
eksport av fisk.

 ‒ Flerpunkts temperaturlogging med SMS-varsling
 ‒ Overvåk temperaturer fra -200 til +200°C

Art.nr. 620-2491

Art.nr. 620-2448

Art.nr. 620-1883
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MÅLING AV SMOLTSTATUS HOS LAKS MED 
KLORIDANALYSATOR, MODELL 926S

For fiskehelsebiologen

LEVERANDØR: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT

Måling av natriumklorid (NaCl) i blod til smolt for å teste ut om 
smolten er sjøvannstilpasset.

Modell 926S kalibreres i mmol/l eller mg/L.

Bestillingsinformasjon: Leveres komplett med:

3 sølvanoder, 3 sølvelektroder, 2×10 ml graderte begerglass, 25 g 
elektrodepolering, 100 ml av 200 mg/l kloridløsning og 500 ml 
bufferløsning.

BAKGRUNN

Kloridmåling i blod til fisk er aktuelt for å finne ut om fisken 
er tilpasset sjøvann, dvs. smoltifisert. I en såkalt Seawater 
Challenge Test (Clarke, Blackburn 1977) blir fisk flyttet direkte 
fra ferskvann til sjøvann (28‰). Klorid (Cl-) konsentrasjonen i 
plasma blir målt etter 24 og/eller 48 timer. Hvis smolt er i stand 
til å regulere kloridnivået i plasma til normale verdier, kan 
overflytting i stor skala begynne.

Art nr.: 661-0130

DETTE ER ALT DU TRENGER FOR Å KOMME I GANG:

Alternativ sentrifuge er Microstar 12 med art nr 521-1651, krever 
da en litt annen prøveopparbeiding.

METODE

Gjennomføring av kloridmålinger med Sherwood Scientific 
klorid analysator er godt beskrevet i «Metode for påvisning 
av smoltstatus hos Atlantisk laks» av Trond Rosten og Anders 
J. Fjellheim ved NIVA på side 116 – 121 i tidsskriftet Vann fra 
2010. Erfaringsmessig kjører man >80 prøver per batch for å 
få et representativt utvalg av populasjonen. Optimalt kjøres 2 
paralleller av hver prøve. Ideelt skal prøvene ligge innenfor 130 – 
140 mg/L plasmaklorid.

Artikkel Art. nr
Chloride analyser 926s clinical 661-0130
Sentrifuge 5702 exkl. rotor eu-plug EPPE5702000.019
Swing-out rotor type a-4-38 inkl beger EPPE5702720.003
Adapter for 4x2,6-7ml rør EPPE5702719.005
Li heparin rør m gel 3.5ml lys grønn KIMA12550
Needle black 22G 1½ inch Multi-Sample KIMA1526506
PIPETTE GILSON M25 GILSF148502 
Capillary piston cp25 spisser GILSF148012
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FORBRUKSUTSTYR

BIOPSID PUNCHERE / VEVSPRØVETAKING

Brukes til å ta vevsprøver fra fisk, gjelleprøver, fettfinneprøver 
mm. Enkel i bruk, ved å trykke den skarpe enden inn i gjellen, 
filet eller der man vil ta ut en 3mm prøve av. Trekk så ut spissen 
og overfør prøven til et rør med å trykke ned på toppen, som en 
kulepenn. Engangsbruk

Biopsy Punch w/Plunger, 
sterile 3mm 1 * 20 stk art nr MEGR03690028 
sterile 4mm 1*20 stk art nr MEGR03690749

FIKSERINGSVÆSKE M/BEHOLDER & BOKS

Til forsendelser av biologiske prøver. Kan brukes til å sende 
prøver av fisk til laboratorium for analyser

VACUTAINER RØR FOR BLODPRØVETAKING 
AV FISK TIL VETERINÆRTJENESTER

Li heparin rør 2ml 13X75mm grønn lithium heparin 
anticoagulant 2, 4, 6 & 9 ml

Li HEPARIN RØR M GEL 3.5ML LYS GRØNN gel and lithium 
heparin anticoagulant 3,5 & 5 ml

DISSEKSJONSSETT I SVART PLASTINNKAPSLING, 
ALLE ARTIKLER ER LAGET I KUN RUSTFRITT STAL.

Li heparin rør 2ml 13X75mm grønn lithium heparin 
anticoagulant 2, 4, 6 & 9 ml

Li HEPARIN RØR M GEL 3.5ML LYS GRØNN gel and lithium 
heparin anticoagulant 3,5 & 5 ml

QPCR MASKIN ART NR 733-2629

qPCR maskin for bruk i felt diagnostikk i oppdrettsnæringen. 
Gjør dine analyser på anlegget enten om det skulle være 
patogen deteksjon eller andre qPCR analyser. Gjør dialogen 
med fiskehelsetjenesten lettere. Liten og lett men også nøyaktig. 
Instrumentet kan kjøres på en batteripakke. Med innebygget 
sentrifuge funksjon er alt du trenger i templat, deteksjons 
kit og pipetter.

Art nr 720-2737 Art nr 720-2739

Art nr FOR0023AF59001

MINION HÅNDHOLDT RNA/DNA 
SEKVENSERINGSINSTRUMENT

 ‒ Fullt bærbar enhet for sekvensering av DNA- og RNA-
molekyler av enhver lengde; fra kort til ultra-lang.

 ‒ Enkel i bruk, library prep kan gjøres på 10 min.
 ‒ Kan brukes i felten såvel som på laben.
 ‒ Veier kun 100 g.
 ‒ Kobles til bærbar PC via USB-port.
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Generelt på laboratorier

TØRRSTOFFVEKT

Måling av tørrstoff/vanninnhold brukes i produksjon av fiskefôr, videreforedling av biprodukt fra 
oppdretts og fiskerinæringen og behandling av slam fra settefiskanlegg. Vi har Ohaus, Sartorius 
og vår egen VWR Collection

Vi har alle typer vekter av ulike størrelse og resolusjon til bruk på 
laboratorium, oppdrettsanlegg, slakteri, fôrfabrikker, fiskebåter.

Vekter og tørrstoffvekter

Art.nr. 611-3570

Art.nr. OHAU30444792Art.nr. OHAU30088845Art.nr. 611-2648Art.nr. 611-5334

VI HAR ET BREDT UTVALG AV PRØVETAKINGSUTSTYR 
I VARIERENDE STØRRELSE OG KVALITET

 ‒ Spatler
 ‒ Pinsetter
 ‒ Kniver
 ‒ Skalpell
 ‒ Flasker
 ‒ Begerglass
 ‒ Sakser

AUTOMATISK VANNPRØVETAKER ART NR 701-0150

Prøvetakerne gir nøyaktige prøvevolumer for innsamling i én 
eller flere beholdere.

Programmerbar til å automatisk ta vannprøver i RAS system, fra 
ulike punkter for nøyaktig og pålitelig vannprøvetaking.

Kan effektivisere vannprøvetakingen i RAS anlegg, gi deg 
økt kvalitet på vannprøver og dermed bedre kontroll på 
vannkvaliteten.
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Nitrogen analyse med Kjeldahl metoden.

Trinn 1- Destillering: ekstra base tilsettes til 
digereringsproduktet for å omdanne ammoniumsaltet 
til ammoniakk.

Trinn 2 - Titrering: mengden nitrogen i en prøve kan 
beregnes fra den kvantifiserte mengden ammoniakk i 
mottakeroppløsningen. Ammoniakken bindes enten med en 
nøye utmålt mengde med standardisert syreoppløsning (tilbake 
titrering) eller en borsyreoppløsning (direkte titrering)

UDK 139, Art.nr. 701-0226 Titrator Titroline Easy K, Art.nr 701-0222

DINO-LITE HÅNDHOLDT MIKROSKOP

Bærbart lett i bruk mikroskop til fiskehelse og biologisk kontroll

MIKROSKOP TIL FISK, MILJØ-, NÆRINGSMIDDEL- OG 
HELSESEKTORENE, OG TIL FORSKNING OG UTDANNING.

Forstørrelser på 4x, 10x, 40x, og 100x. Det leveres med 
fasekontrast, som egner seg for å se på levende og ufargede 
mikroorganismer. Mikroskopet kan også påmonteres kamera for 
digital visning på skjerm og for dokumentasjon. Art nr til kamera 
art nr 630-2738 og adapter (630-1748)

MASTERFLEX PERISTALTISK PUMPE

Peristaltisk pumpe for blant annet nøyaktig 
dispensering av væske.

Kjeldahl nitrogenbestemmelser utføres på en mengde 
næringsstoffer.

Aktuelt for biomarin næring og fiskefôrindustrien, til måling av 
nitrogen/protein innhold.

Kjeldahl-metoden kan brytes ned til to trinn; destillering 
og titrering.

Art.nr. IDCPAM3713TB

181-0564

Mikroskop Art nr 630-1935
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Vi har kjemikalier av ulike kvalitet i alle størrelser opp 
til IBC tanker

 ‒ Natriumhydroksid (Lut)
 ‒ Metanol
 ‒ Tris-HCl (Tris-

(hydroksymetyl)
aminometan hydroklorid)

 ‒ Tris-(hydroksymetyl)
aminometan

 ‒ Cerium(IV)sulfat
 ‒ Formaldehyd
 ‒ Sitronsyre
 ‒ Maursyre
 ‒ Saltsyre
 ‒ Natriumhydroksid 32%

 ‒ Petroleumbensin
 ‒ Metanol
 ‒ Sølvnitrat
 ‒ Bufferløsninger (pH 4, 7, 9)
 ‒ Acetonitril
 ‒ Svovelsyre
 ‒ Isooktan (til HPLC)
 ‒ Kaliumjodid
 ‒ Etylacetat
 ‒ Dietyleter
 ‒ Tetrahydrofuran (til HPLC)
 ‒ Heptan

Vi har dyktige produktspesialister på kjemikalier, spør oss om 
råd mht riktig kjemikalievalg.

Kjemikalier og kjemikaliesikkerhet

SMART OG SIKKER LAGRING AV KJEMIKALIER:

Har du en MSC standard eller annen sertifisering trenger du 
mest sannsynlig godkjent oppbevaring av kjemikalier. De aller 
fleste bedrifter ønsker god kjemikaliesikkerhet av hensyn til 
sine ansatte.

VWR har en rekke skap av ulik design, formet etter ditt 
behov. Unngå farlige situasjoner gjennom sikker lagring og 
oppbevaring av farlige stoffer.

Kombinertskap fra Düperthal muliggjør lagring av ulike 
kjemikalier (syrer/baser, brannfarlige forbindelser og gift) i 
samme lagringsmodul basert på separate enheter.

Skal du lagre brannfarlig gass eller større mengder kjemikalier, 
f.eks. 200 liters fat, så har vi skap som passer til dette også. 
Kontakt oss for hjelp til å finne riktig skap for ditt behov!
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TRYGG LADING AV LITIUM-IONBATTERIER VED BRUK AV BRANNSIKRE SKAP TYPE 90.

VWR tilbyr brannsikre skap type 90 i henhold til EN 14470-1 som muliggjør trygg lading av litium-
ionbatterier også om natten slik at batteriene er klare til bruk dagen etter. Kontakt oss gjerne for 
mer informasjon og tilbud!

OPPSAMLINGSKAR FOR KJEMIKALIER

VWR tilbyr en rekke ulike løsninger i både plast og metall for oppsamling av kjemikalier hvis uhellet er ute og 
emballasjen svikter. Bildene viser eksempler på innretninger for 1000 liters IBC-tanker og 200 liters fat. Ta gjerne 
kontakt for mer info om ytterligere utvalg!

Art.nr. MSGA13055 Oppsamlingskar for IBC-tank 1000 liter med integrert område for avtapping. Dimensjoner (mm): B1380 × D1800 × H760

Art.nr. MSGA31861 Oppsamlingskar PE med galvanisert rist for 4 x 200 l fat. Dimensjoner (mm): B1235×D1235×H275 mm

Art.nr. MSGA33055 Oppsamlingskar PE med PE-rist for 2 x 200 l fat. Dimensjoner (mm): B865 x D1245 x H375 mm
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Verneutstyr:

ERMEBESKYTTER, ART.NR. 113-8256, HVIT 100 PK FORKLE, ART.NR. 113-8278, HVIT 100 PK

Str 9->11. Meget bra grep. Sitter godt på hånden.

VWR art no .112-4244/-4243/-4242/-4245

Str 7->10

ARBEIDSHANSKER, ART.NR. 112-3828/3829/3930/3831/
3832/3833

PVC HANSKE MED EXTRA LANG MANSJETT

ARBEIDSHANSKE AV LATEX M/FÓR

VWR art no 112-4227/4228/4229/4225/4226

Str 7-11. Godt grep. Tåler temperaturer -20° opp til +250°
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Verneutstyr

Produktnavn Art no Forpakning Beskrivelse

Oppsugningsmatter
OIL ONLY PADS 51X41CM 136L ABS. CAP. 121-0137 200 ark Oppsugningsmatte for oljesøl
UNIVERSAL PADS 51X41CM 136L ABS. CAP 121-0138 200 ark Oppsugningsmatte for kjemikalier, vann, løsemidler
Vernebriller
Spectacles Amsterdam AF/AS clear 111-1843 stk Vernebrille duggfri og ripe beskyttet
Vernebriller Barcelona AF/AS klar 111-1848 stk Vernebrille duggfri og ripe beskyttet
Vernebrille Budapest AF/AS klar 111-1847 stk Vernebrille over egne briller. Duggfri og ripe beskyttet
Vernebriller PRAGUE AF/AS klar 111-1846 stk Vernebrille over egne briller. Duggfri og ripe beskyttet
Hørselvern

Earplug banded caboflex 111-1553 40 stk
Dette lette hørselvernet er ideelt når man beveger seg inn og ut av områder med mye støy. Det 
passer komfortabelt rundt halsen når det ikke er i bruk.

Ørepropper Fusion Detectab 28dB m snor L 111-1400 50 stk Sporbare ørepropper på snor. Gjenbrukbare for Næringsmiddel industrien.

Hørselvern Peltor X2A m hodebøyle 31dB 111-1133 1 par
Hørselvern i Peltor™ X-serien med hodebånd eller som hjelmmonterte versjoner og har en rekke 
dempingsnivåer som tilfredsstiller kravene for de fleste industrielle bruksområder.

Vernemasker
Halvmaske/ Vernemaske halvmaske 4255 FFA2P3D FFA2P3D 111-0042 1 stk Engangsmaske for en 8 timers arbeidsdag. Egnet for gasser/ damper med kokepunkt over +65°C.
Vernemaske helmaske 3M 6700S L 111-0207 1 stk Helmaske størrelse L. Må kombineres med filter egnet for kjemikalet
Filter

Filter 6075 t maske 3M 6000-7000 A1/formaldehyd 111-8930 8 pk
Filter til arbeid med Formaldehyd v/ konsentrasjon 0,1 Vol % Følg veiledning fra databladet til 
kjemikalet, punkt 8. Bekledning for besøkende

Bekledning for besøkende
Besøksfrakk m/ trykknapp, blå, PP, 3XL 113-8952 50 stk Besøksfrakk m/ lommer. Strikk ved håndledd. Individuelt pk 1 stk
Sko overtrekk, engangs
Shoecover CPE 40µ film blue 17x41cm 113-9084 1000 stk Blå sko overtrekk, engangs, Universal størrelse
Hånd desinfeksjon, gel 115-1349 9 x 1000 ml Hånd desinfeksjon, gel, i kombinasjon med veggdispenser Dispenser for hånddesinfeksjon
Vernesko
Besøks sko 114-5004 Str 42 /43 Clogs, autoklaverbare. Finnes i størrelse 34 til 47, diverse farger
Gummistøvel 114-3661 Str 43 Gummistøvel med vernetupp beskyttelse, str 36->47.Hvit. Finnes også i farge svart og gul.

Vernesko, Uvex 2 114-8067 Str 43
Vernesko, S3, egnet for våte forhold. Vibram såle gir godt grep. Kompositt tå beskyttelse. Finnes 
i str 35->52

Vernesko, Sievi Roller + SIEV52156-113 /43 Str 43 Vernesko, S3, Tåler våte forhold. Spiker tramp og kompositt tå beskyttelse. Finnes i str 39->47
Prøvetakingsutstyr
Skuffe BURK5370-1500 Skuffe i rustfritt stål. Volum fra 450ml->2500 ml
Skuffe BURK9614-1000 Skuffe, hvit, PP, 1L. Høy kjemikalie resistens
Prøvetakningsbeger 331-2131 Vinkelformet begerglass, PP. Passer til teleskopstang
Teleskopstang 300-0037 Teleskopstang til prøvetakningsbeger. Lengde 60-120cm. Finnes i flere lengder
Håv 300-0061 Overflate håv, PVC/PA, blå, 310 x 280 mm, maskebredde 2–5mm
Håv 331-0042 Håv PVC/PA for stang blå 19x43xh25cm

111-1843 111-1848 111-1847 111-1400 111-1133

111-0207 113-8952 114-5004 114-3661 114-8067

BURK5370-1500 331-0042 331-0042 331-0061
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Jeg ønsker tilbud eller mer informasjon om: Artikkel nummer Pristilbud

Prove 100 Spektrofotometer 1.73016.0001

For måling av: Målområde sjøvann ferskvann

Alkalinitet 0,4 - 8,0 mmol/L CaCO3 x 1.01758.0001

Aluminium 0,02 - 1,20 mg/L Al x x 1.00594.0001

Ammonium 0,26 - 10,3 mg/L NH4 x x 1.14558.0001

Jern 0,01 - 5 mg/L x x 1.00796.0001

Karbondioksid (CO2)* 1,25 - 120 mg/L CO2 x x 1.17179.0001

KOF** 4,0 – 40 mg/L Slam/Avløp 1.14560.0001

Kobber 0,05 - 8 mg/L Cu x x 1.14553.0001

Nitrat 4 - 221 mg/L NO3 x 1.14764.0001

Nitrat i sjøvann 0,9 - 75,3 mg/L NO3 x 1.14942.0001

Nitritt 0,007 - 3,28 mg/L NO2 x x 1.14776.0001

Silikat 0,005 - 5 mg/L Si x x 1.14794.0001

Total nitrogen** 0,5 – 15,0 Slam/Avløp 1.00623.0001

Total fosfor** 0,5 – 25,0 Slam/Avløp 1.14729.0001

*Colorimetric visuell test kit **Andre målområder også aktuelle

Tilbehør Volum UOM

Pipette 0,1 - 1 ml 1 stk BRND704780

Spisser 0,1 - 1 ml 960 BRND732112

Pipette 0,5 – 5 ml 1 stk BRND704782

Spisser 0,5 – 5 ml 200 BRND702595

Pipette 1 - 10 ml 1 stk BRND704784

Spisser 1 - 10 ml 200 BRND702603

Gjenbrukskyvetter 10mm 2 stk 1.14946.0001

Gjenbrukskyvetter 50mm 2 stk 1.14944.0001

Vannprøve beger 125 ml 380 216-1825

Erlenmeyer kolbe 500 ml 10 214-1174

Rør 50 ml 500 525-0402

Stativ til rør/kyvetter 2 211-0367

Hansker Medium 100 VWRI112-2372

Hansker Large 100 VWRI112-2373

Hansker XL 100 VWRI112-3101

Andre produkt

Mikroskop & vekter

Kjemikalier & sikkerhet

Verneutstyr

Elektrokjemi  Målområde:

Temperatur pH Konduktivitet Redox O2

Nitrogenanalyse/Kjeldahl

Kloridtitrator

_________________________________________Navn: _________________________________ Firma: _____________________________

Kontaktinfo
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Produktspesialist instrumentgruppen
m 960 95 201
hilde.martinsen@avantorsciences.com

BÅRD STEINAR GIEZENDANNER
Kundekontakt oppdrettsnæringen
m 960 95 224
baard.giezendanner@avantorsciences.com ANETTE ROKNE

Produktspesialist instrumentgruppen
m 960 95 210
anette.rokne@avantorsciences.com
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Avantor
Vi er over 50 ansatte i Norge som er klar til å hjelpe deg, 
ta kontakt med oss

Avantor i Bergen, Kokstadflaten 35, 5257 Kokstad

Avantor i Oslo, Brynsaléen 4, 0667 Oslo

Avantor Services

Vi utfører tjenester på blant annet: Varme-kjøl-frys-vekter-sentrifuger-
vannrens-vannanalyse-oljeanalyse-sikkerhetsbenker-anaerobskap-autoklaver-
spektrofotometer-temperaturloggere-frysetørkere-inkubatorer-klimaskap-
kjemikaljeskap-alkometer-titratorerer-pipetter (ISO 17025).

VWR Teknisk service
 – Installasjon
 – Kalibrering
 – Vedlikehold

 – Reparasjon
 – Servicekontrakter
 – Opplæring

Alle tjenester utføres lokalt ved vårt akkrediterte laboratorie 
Det vil si at vi har den hele og fulle kontrollen med at tjenestene 
holder de krav som til enhver tid gjelder. Vi tar gjerne imot våre 
kunder til et besøk for omvising og en prat om pipetteservice.

VWR Pipetteservice
 – Kalibrering
 – ISO 17025
 – ISO 8655
 – Reparasjon

 – Vedlikehold
 – Seminarer
 – Opplæring

Kontaktinformasjon
E-post: tekniskservice.no@avantorsciences.com 
 pipetteservice.no@avantorsciences.com
Tlf: 22 90 00 00


