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Kat. č. Cena

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú orientačné a môžu podliehať zmenám.

Tekutý čistiaci prípravok určený na  čistenie laboratórnych prístrojov 
a nástrojov, šetrný k čisteným povrchom (sklo, keramika, guma, plasty, 
kov). Odstraňuje tuky, oleje, krv, vaječný bielok. Používaná koncentrá-
cia 1 %.

Názov EUR za kus
Tekutý čistiaci prostriedok Fisherbrand - sol, 1 l 0166.0030 23,70 €
Tekutý čistiaci prostriedok Fisherbrand - sol, 5 l 0166.0032 80,20 €

Tekutý čistiaci prostriedok  - sol

Všestranný prostriedok proti nečistotám a mastnote na väčšinu povr-
chov (sklo, plasty a kovy). Mierne alkalický, intenzívny a biologicky odb-
úrateľný. Rýchlo odstraňuje nečistoty a je šetrný k životnému prostrediu. 
Odstraňuje aj silné nečistoty, mastnotu a znečistenie olejom. Vhodný 
pre čistenie povrchov z umelej hmoty, škvŕn z kobercov a textilu a naprí-
klad sa hodí aj pre čistenie fasád. Neobsahuje fosfáty. Ide o koncentrát, 
riaditeľný až 1:40, a je teda veľmi úsporný. 

Názov EUR za kus
Fisherbrand rea-clean®, fľaša s rozprašovačom, 500 ml 0166.0040 7,90 €
Fisherbrand rea-clean®, fľaša 1 l 0166.0042 11,80 €
Fisherbrand rea-clean®, kanister 5 l 0166.0044 39,70 €

Tekutý odvápňovací a čistiaci prostriedok pre všetky oblasti, ako je medicí-
na, veda, priemysel aj domácnosť. Rýchlo odstraňuje vápenaté látky, hrdzu, 
kotolné usadeniny, zvyšky cementu, ale aj škvrny od  moču, mydla, tukov 
a bielkovín. Veľmi vhodný pre čistenie drezov, WC, nerezu, vodovodných ba-
térií a ďalšieho vybavenia laboratórií. Veľmi vhodný pre odstraňovanie vod-
ného kameňa zo spŕch a sprchovacích hlavíc, kávovarov a ohrievačov vody. 
Mierne penivý, riedi sa na koncentráciu 2 – 5 % podľa stupňa znečistenia. 

Názov EUR za kus
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-calc®, 0,5 l 0166.0050 11,60 €
Čistící prostriedok Fisherbrand rea-calc®, 1 l 0166.0052 21,50 €
Čistící prostriedok Fisherbrand rea-calc®, 5 l 0166.0054 64,60 €

Bezfostátový tekutý čistiaci koncentrát pre rýchle čistenie laboratórnych 
nádob a  nástrojov, porcelánu, gumy, plastov a  kovov (okrem hliníka 
a zinku). Vhodný aj na odstraňovanie olejových nečistôt, tuku, krvi a biel-
kovín. Veľmi dobre použiteľný aj v tvrdej vode a napríklad pre čistenie 
v ultrazvukových kúpeľoch. Zrieďuje sa na koncentráciu 1 – 3 % podľa 
stupňa znečistenia. 

Názov EUR za kus
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-phos®, 1 l 0166.0060 26,70 €
Čistiaci prostriedok Fisherbrand rea-phos®, 5 l 0166.0062 109,00 €

Špeciálny koncentrát pre čistenie a  dezinfekciu laboratórnych nádob 
a nástrojov, vhodný tiež na umývateľné povrchy všetkých druhov - pod-
lahy, steny, vane, umývadlá, vodovodné batérie, WC, skrine, dvere a pod. 
Pre svoje dezinfekčné vlastnosti zvlášť vhodný pre nemocnice, lekársku 
prax, farmaceutické laboratóriá, potravinárske prevádzky, školy, škôlky 
a jedálne. Vynikajúca účinnosť aj pri znečistení s vysokým obsahom biel-
kovín. Baktericídny, fungicídny, virucídny a certifikovaný ako účinná dez-
infekcia pri kontakte s hepatitídou B, HIV a SARS. Aplikačná koncentrácia 
0,5 – 2 %. 

Názov EUR za kus
Fisherbrand rea-des® 2000, 1 l 0166.0070 25,90 €
Fisherbrand rea-des® 2000, 5 l 0166.0072 113,00 €

Čistiaci prostriedok  rea-clean® Bio-Reiniger

Čistiaci prostriedok  rea-calc®

Čistiaci prostriedok  rea-phos®

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok  rea-des® 2000
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú orientačné a môžu podliehať zmenám.

Univerzálny práškový čistiaci prostriedok  - pur

Práškový čistiaci prostriedok pre laboratórne umývačky  - mat

Čistiaci prostriedok pre laboratórne umývačky  rea-clar®

Fisherbrand skin

Prípravok pre úpravu vody  stabil

Práškový čistiaci prípravok určený pre použitie v laboratórnych umý-
vačkách nádob, nepenivý, šetrný k čisteným povrchom (sklo, keramika, 
guma, plasty, kov). Odstraňuje tuky, oleje, vosk, živice, silikón, krv, vaječ-
ný bielok, sérum. Vďaka vysokým emulgačným a dispergačným schop-
nostiam má veľmi vysokú účinnosť, súčasne dezinfikuje. Je použiteľný 
aj pre umývačky v domácnosti. Používaná koncentrácia je 0,1 až 0,4 %.

Názov EUR za kus
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - mat, 2 kg 0166.0010 24,10 €
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - mat, 5 kg 0166.0012 52,50 €

Neutralizačný oplachovací a leštiaci prípravok s obsahom organických 
kyselín, šetrný k životnému prostrediu, ideálny doplnok k rea-mat. Veľmi 
dobrá zmáčavosť zaručuje čistý a lesklý povrch bez sušenia. Vďaka ob-
sahu ovocných kyselín zabraňuje následnému usadzovaniu vápenatých 
usadenín v umývačke. Používa sa pri koncentrácii 0,02 až 0,04 %.

Názov EUR za kus
Fisherbrand rea-clar®, 1 l 0166.0080 19,90 €
Fisherbrand rea-clar®, 5 l 0166.0082 92,80 €

Práškový čistiaci prípravok určený pre všeobecné použitie, šetrný k čis-
teným povrchom (sklo, keramika, guma, plasty, kov). Odstraňuje tuky, 
oleje, vosk, živice, silikón, krv, vaječný bielok, sérum. Je použiteľný i na 
čistenie stien a podláh. Pri použití v ultrazvukovom kúpeli sa účinnosť 
výrazne zvyšuje. Používaná koncentrácia 1 %.

Názov EUR za kus
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - pur, 2 kg 0166.0020 27,80 €
Práškový čistiaci prostriedok Fisherbrand - pur, 5 kg 0166.0022 64,60 €

Prípravok na dezinfekciu a ochranu pokožky. Vyšší obsah tuku zabraňuje 
rýchlemu vysúšaniu pokožky. Základné vyhotovenie sa dodáva v prak-
tickej fľaštičke s dávkovačom. Náplň je možné dokupovať podľa spotre-
by, rovnako tak dávkovaciu pumpičku. 

Názov EUR za kus
Fisherbrand skin, dávkovacia fľaša, 300 ml 0166.0090 5,90 €
Fisherbrand skin, 1 l 0166.0092 13,20 €
Fisherbrand skin, 5 l 0166.0094 48,20 €
Fisherbrand skin, 10 l 0166.0096 92,40 €
Fisherbrand skin, 30 l 0166.0098 264,10 €
Dávkovač pre Fisherbrand Skin 0166.0099 6,70 €

Do vodných náplní kúpeľov a termostatov je vhodné pridávať prísadu, 
ktorá zamedzuje tvorbe rias a mikroorganizmov. 

Názov EUR za kus
Fisherbrand-stabil, 100 ml 5703.9980 21,50 €
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Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Uvedené vyobrazenia sú orientačné a môžu podliehať zmenám.

Ochranné štíty na stôl

Odpadové vrecia pre biologický materiál, PE

Odpadové vrecia pre biologický materiál, PP

Stojan na odpadové vrecia, stolný

Štít chrániaci obsluhu pred rozstreknutím chemikálie alebo mechanic-
kým poranením. Základňa 300x300 mm s pripravenými otvormi na prí-
padné pripevnenie na stôl, lomený v uhle 105°. 

Názov EUR za kus
Ochranný štít na stôl, 560 x 330 x 10 mm 0111.0200 127,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 350 x 10 mm 0111.0201 128,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 400 x 10 mm 0111.0202 133,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 330 x 15 mm 0111.0203 158,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 350 x 15 mm 0111.0204 166,00 €
Ochranný štít na stôl, 560 x 400 x 15 mm 0111.0205 174,00 €

PE, symbol nebezpečného biologického dopadu, autoklávovateľné pri 
121°C, odolné voči pretrhnutiu. Vyhovujú norme ASTM. 

Názov EUR  
za balenie

Vrece na biologický odpad, 280 x 220 mm, PE, Biohazard symbol, 100 ks 2103.9030 14,60 €
Vrece na biologický odpad, 610 x 300 mm, PE, Biohazard symbol, 100 ks 2103.9032 19,90 €
Vrece na biologický odpad, 760 x 610 mm, PE, Biohazard symbol, 100 ks 2103.9034 53,50 €
Vrece na biologický odpad, 910 x 610 mm, PE, Biohazard symbol, 100 ks 2103.9036 60,00 €

PP, odolné voči pretrhnutiu. Autoklávovateľné pri 121°C, po procese te-
pelnej sterilizácie na obale vystúpi symbol biohazard. Vybavené pretla-
kovým ventilom zabraňujúcim pretrhnutiu. Vyhovujú norme ASTM. 

Názov EUR  
za balenie

Odpadové vrece PP, autoklávovatelné, 480 x 360 mm, 200 ks 2103.9040 57,60 €

Názov EUR  
za kus

Stolný stojan na odpadové vrecia 280 x 220 mm 2103.9038 26,80 €
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Odpadové vrecia, PP

Stojan na odpadové vrecia, podlahový

Papier pre ochranu povrchov

Vrecia vhodné pre likvidáciu kontaminovaného materiálu, PP, je možné 
ich sterilizovať pri 121˚C.  

Názov EUR  
za balenie

Odpadové vrece PP, 200 x 300 mm, 100  ks 2103.9005 11,90 €
Odpadové vrece PP, autoklávovatelné, 300 x 500 mm, 500 ks 2103.9050 188,00 €
Odpadové vrece PP, autoklávovatelné, 600 x 800 mm, 500 ks 2103.9052 247,00 €
Odpadové vrece PP, autoklávovatelné, 700 x 1100 mm, 350 ks 2103.9054 261,00 €

Pre ochranu pracovného stola, pracovného priestoru alebo skriniek, po-
líc či zásuviek. Chráni pred kontamináciou chemikáliami, infekčnými či 
toxickými látkami a pod. Plošná hmotnosť 120 g/m2, hrúbka 0.25 mm, 
absorbčná schopnosť cca 170 g/m2. Dodáva sa v rolkách alebo hárkoch. 

Názov EUR  
za balenie

Papier na ochranu stolov, š. 460 mm, rolka 50 m 0111.0300 69,30 €
Papier na ochranu stolov, š. 600 mm, rolka 50 m 0111.0302 92,80 €
Papier na ochranu stolov, š. 920 mm, rolka 50 m 0111.0304 131,00 €

Názov EUR  
za balenie

Papier na ochranu stolov, 420 x 520 mm, 100 ks 0111.0310 50,30 €
Papier na ochranu stolov, 460 x 570 mm, 100 ks 0111.0312 54,30 €
Papier na ochranu stolov, 500 x 600 mm, 100 ks 0111.0314 78,60 €

Názov EUR 
za kus

Podlahový stojan na odpadové vrecia, 610 x 300 mm 2103.9060 44,20 €
Podlahový stojan na odpadové vrecia, 760 x 610 mm 2103.9062 66,50 €
Podlahový stojan na odpadové vrecia, 910 x 610 mm 2103.9064 70,90 €

Pre skladovanie a prepravu tekutých a pevných materiálov. Materiál PE, 
tesniaci uzáver, verzia bez alebo s popisným poľom.  

Názov Rozmer  
mm

EUR  
za balenie

Vak na odber vzoriek, PE, 60 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 76/127 2401.0400 111,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 180 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 76/178 2401.0402 78,20 €
Vak na odber vzoriek, PE, 540 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 114/229 2401.0404 116,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 710 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 140/229 2401.0406 152,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 810 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 114/304 2401.0408 145,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 1060 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 114/381 2401.0410 185,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 1240 ml, bez štítku, sterilný, 500 ks 140/381 2401.0412 207,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 60 ml, so štítkom, sterilný, 500 ks 76/127 2401.0414 85,10 €
Vak na odber vzoriek, PE, 180 ml, so štítkom, sterilný, 500 ks 76/178 2401.0416 87,90 €
Vak na odber vzoriek, PE, 540 ml, so štítkom, sterilný, 500 ks 114/229 2401.0418 124,00 €
Vak na odber vzoriek, PE, 710 ml, so štítkom, sterilný, 500 ks 140/229 2401.0420 177,00 €

Sterilné sáčky na vzorky


