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 când aveți succes.
Când dați tot ce puteți în laborator, aveți nevoie 
de consumabile de calitate care să țină pasul cu 
dumneavoastră. În fiecare an, dezvoltăm tot mai multe 
tehnologii LC, GC, de preparare a probelor și accesorii 
pentru portofoliul nostru astfel încât să vă oferim tot ce aveți 
nevoie pentru a avea succes. În plus, beneficiați de suportul 
nostru de top NON STOP, oricând aveți nevoie, oricum aveți 
nevoie - pe e-mail, la telefon, pe chat sau în persoană prin 
reprezentanții noștri. 
Informați-vă despre noile noastre produse, pe care credem 
că le veți . Accesați:  

www.phenomenex.com/new

 să vă oferim suport.
Se spune că un om de știință de succes are un sistem 
puternic de suport format din familie, prieteni, colegi și 
parteneri de studiu.

  să vă oferim tot suportul cromatografic de care aveți 
nevoie. Explorați lista de webinarii disponibile la cerere 
accesând:

www.phenomenex.com/webinars

 aplicațiile dumneavoastră.
Poate că prietenii și familia dumneavoastră nu știu nici acum ce faceți (chiar dacă le-ați 
explicat în zeci de feluri), însă noi știm - și mai mult, vă  pentru asta.

Suntem aici pentru a vă ajuta să faceți ce știți cel mai bine - să 
îmbrăcați halatul (sau orice altă vestimentație de protecție mai 
poartă oamenii de știință zilele acestea în laborator) și să vă puneți 
zilnic mintea la lucru pentru a contribui la a face lumea mai bună.

Discutați cu experții noștri pentru: 
- Optimizarea metodelor 
- Solicitarea de oferte de preț 
- Suport pentru separările cromatografice 
Discutați azi cu un reprezentant accesând:   

www.phenomenex.com/chat 

Oferte de preț, metode, sfaturi... 
Suntem aici să vă oferim suport
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Coloane HPLC/UHPLC 

Coloane GC Zebron

Protecția coloanelor LC

Pregătirea probelor

Ofertă valabilă pentru coloanele Kinetex, 
bioZen, Luna, Gemini, Synergi, Aeris, Rezex, 
Lux, Yarra și Phenogel.

Peste 30 de faze staționare disponibile!

Produse SecurityGuard

www.phenomenex.com/hplc

www.phenomenex.com/Zebron www.phenomenex.com/SamplePrep

În limita a 5 coloane per companie. Exclude coloanele de gardă. Oferta este valabilă pentru coloanele Kinetex, bioZen, Luna, Gemini, Synergi, Aeris, Lux, Yarra și Phenogel cu 
DI ≤ 7.8 mm (≤ 10 mm DI pentru Rezex). 

În limita a 5 coloane per companie. Exclude coloanele custom, coloanele cu 
lungime >30m și coloanele de gardă.

În limita a 10 cutii per companie. Oferta este valabilă pentru produsele ß-Gone, 
Novum, Phree, roQ, Strata, Strata DE, Strata-X și Strata-X PRO. 

20% DISCOUNT

15% DISCOUNT

20% DISCOUNT

GC Columns

™

 reducerile.
Reduceri SEMNIFICATIVE la brandurile Phenomenex de coloane 
LC, coloane GC și produse pentru prepararea probelor!

pH Flexible LCCore-Shell Technology Full Range Selectivity LC Columns

Bio Core-Shell Technology
Chiral LC ColumnsCarbohydrate and Organic Acid LC

Ultra-High E�ciency GFC/SEC

Organic GPC/SEC

Oferta se aplică produselor 
ß-Gone™, Novum™,  
Phree™, roQ™, Strata®,  
Strata DE, Strata-X și  
Strata-X PRO.

La achiziția a 2 cutii, 
primiți 1 cutie GRATIS

www.phenomenex.com/SecurityGuard
În limita a 5 produse per companie. Oferta este valabilă pentru produsele  
SecurityGuard și SecurityGuard ULTRA. 

Protection de colonnes HPLC

Accesorii

Oferta este valabilă pentru 
filtrele de seringă, vial-urile 
Verex™ și vial-urile filtrante 
Verex.  

www.phenomenex.com/Accessories
În limita a 5 produse per companie. Oferta este valabilă pentru produsele 
Phenex și Verex. 

Contactați MUSO, 
reprezentantul local 
Phenomenex! NOU Filtrul Verex
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Termeni și condiții 
Promoție valabilă doar pentru beneficiarii finali. Reduceri valabile doar pentru produse fabricate de Phenomenex Oferta trebuie menționată la plasarea comenzii și nu poate fi combinată cu alte reduceri sau 
articole promoționale. Ofertele sunt valabile exclusiv pentru coduri de produs achiziționate pentru prima dată. Sub rezerva Termenilor și condițiilor standard Phenomenex, disponibili accesând link-ul 
www.phenomenex.com/TermsAndConditions. 

Mărci înregistrate  
Gemini, Kinetex, Luna, Lux și Strata sunt mărci comerciale înregistrate Phenomenex. Aeris, BE-HAPPY, β-Gone, bioZen, Novum, Phenex, bioZen, Phenogel, Phree, Rezex, roQ, SecurityGuard,  
SecurityLINK, Synergi, Yarra, Zebron sunt mărci comerciale Phenomenex. SelectScience este marcă comercială înregistrată a SelectScience Ltd. Gemini și Kinetex EVO sunt brevetate de Phenomenex. 
Brevete SUA nr. 7.563.367 și 8.658.038 și corespondente străine. 

Strata-X sunt brevetate de Phenomenex. Brevet SUA nr. 7.119.145 

SecurityGuard este brevetat de Phenomenex. Brevet SUA nr. 6.162.362.  
ATENȚIE: acest brevet se aplică numai suportului de precoloane de mărime analitică și nu se aplică suporturilor SemiPrep, PREP sau ULTRA, nici altor cartușe. 

Novum este in curs de brevetare. 

EXCLUSIV ÎN SCOPURI DE CERCETARE. A nu se utiliza în procedurile de diagnosticare clinică. 

© 2021 Phenomenex, Inc. Toate drepturile rezervate. 
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www.phenomenex.com
Produsele Phenomenex sunt disponibile în întreaga lume.  
Pentru a intra în legătură cu distribuitorul din țara / regiunea dvs., contactați Phenomenex USA, Departamentul de Relații Internaționale, la adresa: international@phenomenex.com

BE-HAPPY™BE-HAPPY™

Garanția

Fericirea dumneavoastră este 
misiunea noastră. Testați produsele 
noastre timp de 45 zile. Dacă nu 
sunteți mulțumiti, ne vom revanșa. 
www.phenomenex.com/behappy

Australia
t: +61 (0)2-9428-6444 

auinfo@phenomenex.com

Austria
t: +43 (0)1-319-1301

anfrage@phenomenex.com

Belgia
t: +32 (0)2 503 4015 (French)
t: +32 (0)2 511 8666  (Dutch)

beinfo@phenomenex.com

Canada
t: +1 (800) 543-3681

info@phenomenex.com

China
t: +86 400-606-8099

cninfo@phenomenex.com

Danemarca
t: +45 4824 8048

nordicinfo@phenomenex.com

Elveţia
t: +41 (0)61 692 20 20

swissinfo@phenomenex.com

Finlanda
t: +358 (0)9 4789 0063

nordicinfo@phenomenex.com

Franţa
t: +33 (0)1 30 09 21 10 

 franceinfo@phenomenex.com

Germania
t: +49 (0)6021-58830-0

anfrage@phenomenex.com

Hong Kong
t: +852 6012 8162

hkinfo@phenomenex.com

India
t: +91 (0)40-3012 2400

indiainfo@phenomenex.com

Indonezia
t: +62 21 5010 9707

indoinfo@phenomenex.com

Irlanda
t:  +353 (0)1 247 5405

eireinfo@phenomenex.com

Italia
t: +39 051 6327511

 italiainfo@phenomenex.com

Japonia
t: +81 (0) 120-149-262

jpinfo@phenomenex.com

Luxemburg
t: +31 (0)30-2418700 

nlinfo@phenomenex.com

Mexic
t: 01-800-844-5226

tecnicomx@phenomenex.com

Olanda
t: +31 (0)30-2418700 

nlinfo@phenomenex.com

Noua Zeelandă
t: +64 (0)9-4780951

 nzinfo@phenomenex.com

Norvegia
t: +47 810 02 005

nordicinfo@phenomenex.com

Polonia
t: +48 22 104 21 72

 pl-info@phenomenex.com

Portugalia
t: +351 221 450 488

ptinfo@phenomenex.com

Republica Cehă
t: +420 272 017 077

cz-info@phenomenex.com

Singapore
t: +65 800-852-3944

sginfo@phenomenex.com

Slovacia
t: +420 272 017 077

sk-info@phenomenex.com

Spania
t: +34 91-413-8613

esp info@phenomenex.com

Suedia
t: +46 (0)8 611 6950

nordicinfo@phenomenex.com

Regatul Unit al Marii Britanii
t:  +44 (0)1625-501367

ukinfo@phenomenex.com

Taiwan
t: +886 (0) 0801-49-1246

twinfo@phenomenex.com

Thailanda
t: +66 (0) 2 566 0287

thaiinfo@phenomenex.com

USA
t: +1 (310) 212-0555

 info@phenomenex.com

Celelalte ţări/regiuni  
Corporate Office USA

t: +1 (310) 212-0555
 info@phenomenex.com


