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JUBILEUMACTIE: MEMMERT CO2 INCUBATOR 

Een Memmert COEen Memmert CO2 2 broedstoof (ICO & ICOmed) biedt unieke voordelen:broedstoof (ICO & ICOmed) biedt unieke voordelen:

• •  Leverbaar in de volumes 56 liter, 107 liter, 156 liter en 241 liter.  Leverbaar in de volumes 56 liter, 107 liter, 156 liter en 241 liter. 
• •  Nauwkeurige CO Nauwkeurige CO22 en optimale temperatuurregeling. en optimale temperatuurregeling.
• •  Hoogwaardig corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen roestvrijstaal. Hoogwaardig corrosiebestendig en eenvoudig te reinigen roestvrijstaal.
• •  Sterilisatieprogramma (incl. alle sensoren) van 60 minuten op 180 °C. Sterilisatieprogramma (incl. alle sensoren) van 60 minuten op 180 °C.
• •  Gebruiksvriendelijk en intuïtief bedieningspaneel.  Gebruiksvriendelijk en intuïtief bedieningspaneel. 
• •  Breed scala aan opties en accessoiressen zoals een O Breed scala aan opties en accessoiressen zoals een O22-module.-module.
• •  Tevens leverbaar als Medical Device, klasse IIa. Tevens leverbaar als Medical Device, klasse IIa.
• •  3 jaar garantie met optie dit te verhogen naar 5 jaar 3 jaar garantie met optie dit te verhogen naar 5 jaar****. . 

Als het op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid aankomt,  Als het op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid aankomt,  
is de uiterst moderne COis de uiterst moderne CO22-incubator de perfecte oplossing!-incubator de perfecte oplossing!
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• De actie loopt, bij bestelling, tussen 1 april en 30 juni 2021 onder vermelding van actiecode C11021.
• Deze gratis actie geldt alleen voor de doorvoerpoort F7, 40 mm diameter, vochtdicht, afsluitbaar met silicone stopper, 

achteraan, rechts in het midden en niet beschikbaar voor ICO50 met optie K7 of  K6. 
• De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• De korting is niet van toepassing op overige aan te schaffen accessoires of opties. 
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
• Uitgestelde leveringen zijn niet mogelijk. 
• Voor de exacte omschrijvingen en toepassingen verwijzen wij u naar www.hettichbenelux.com of neem contact op 

met uw accountmanager. 
• De korting is niet inwisselbaar voor (contant) geld.
• Op deze actie zijn de leveringsvoorwaarden van Hettich Benelux van toepassing. 
• Deze actie is alleen geldig in Nederland. 
• Hettich Benelux behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen. 

  
Interesse in deze actie of één van onze andere jubileumacties?  Interesse in deze actie of één van onze andere jubileumacties?  

Neem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.comNeem dan contact op met uw accountmanager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.com

* * Bij aanschaf van een Memmert COBij aanschaf van een Memmert CO22 broedstoof, nu de F7 doorvoerpoort t.w.v. € 355,00 gratis! broedstoof, nu de F7 doorvoerpoort t.w.v. € 355,00 gratis!
****Alleen mogelijk in combinatie met een gelijktijdige aanschaf van een meerjaren onderhoudscontract.Alleen mogelijk in combinatie met een gelijktijdige aanschaf van een meerjaren onderhoudscontract.
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ACTIEVOORWAARDEN:

Wilt u uw proces monitoren? Combineer deze Memmert CO2  Wilt u uw proces monitoren? Combineer deze Memmert CO2  
broedstoof dan met ons monitoringssysteem SYCL!broedstoof dan met ons monitoringssysteem SYCL!


