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UIT VOORRAAD LEVERBARE HEKB KOELBROEDSTOVEN*

z.o.z.

HEKB Koelbroedstoven
Type HEKB 600 R  

Inhoud: 566 liter
 b x d x h = 710 x 815 x 2000 mm

Applicaties: microbiologisch onderzoek,  verouderingsonderzoeken etc. 

De budgetlijn van onze incubatoren is de HEKB-serie; deze is qua prijsstelling zeer interessant. De budgetlijn van onze incubatoren is de HEKB-serie; deze is qua prijsstelling zeer interessant. 

  

Zolang de voorraad strekt, kunnen wij u extra korting geven op onze voorraadserie HEKB 600 R. Deze HEKB koelbroed-Zolang de voorraad strekt, kunnen wij u extra korting geven op onze voorraadserie HEKB 600 R. Deze HEKB koelbroed-

stoof wordt geleverd met 4 dichte plateaus en staat op stelpoten stoof wordt geleverd met 4 dichte plateaus en staat op stelpoten (bestelcode C11022)(bestelcode C11022). . 

Heeft u liever wielen in plaats van stelpoten en bijvoorbeeld een slot, potentieel contact of doorvoer e.d. dan kunnen wij Heeft u liever wielen in plaats van stelpoten en bijvoorbeeld een slot, potentieel contact of doorvoer e.d. dan kunnen wij 

deze wijzigingen uiteraard voor u doorvoeren tegen een meerprijs (en langere levertermijn). deze wijzigingen uiteraard voor u doorvoeren tegen een meerprijs (en langere levertermijn). 

 

OP IS OP!!



www.hettichbenelux.com

* ACTIEVOORWAARDEN 
• De actie loopt zolang de voorraad strekt maar uiterlijk tot 31 december 2022.
• De actie geldt alleen op de voorraadserie HEKB koelbroedstoven (artikelnummer 9000.0360 & PG). 
• De korting is niet overdraagbaar op andere personen of bedrijven.
• De korting is niet te combineren met eventuele andere kortingen of prijsafspraken. 
• Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.
• 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? Neem dan contact op met uw account- 

manager of ons verkoopteam, telefoon 088 221 99 00 of info@hettichbenelux.com
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