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Beste Laborant,

Als u nieuwe laboratoriumapparatuur gaat aanschaffen wilt u er natuurlijk zeker 

van zijn dat deze perfect aansluit bij uw behoeften. Een deskundig advies is  

daarom onontbeerlijk. 

Met meer dan 100 jaar ervaring weten wij dat persoonlijk contact met één van onze 

vakkundige medewerkers daarvoor de aangewezen manier is. 

Bel of stuur ons een email als u een vraag heeft over laboratoriumapparatuur.   

Uiteraard komen wij ook graag naar u toe.

Na aanschaf van uw apparatuur kunt u natuurlijk blijven rekenen op de expertise 

van Salm en Kipp. 

Onze technici adviseren u, doen onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan uw  

apparatuur en kunnen tevens een training verzorgen. Zo blijft uw kennis op peil  

en bent u verzekerd van zorgeloos functionerende laboratoriumsystemen.

Salm en Kipp biedt u een ruime keuze aan algemene laboratoriumapparatuur en is  

gespecialiseerd in:

•  monsteropslag en -identificatie

•  monsterbewerking en -analyse

•  (micro)biologische, chemische en anaërobe werkruimtes.

Met vriendelijke groet,

Het Salm en Kipp team

Afzuigkasten

Afzuigsystemen voor media

Anaërobe werkruimtes

Animal handling stations

Autoclaven

Balansen

Barcode scanners

Bilirubinometer

Biochemische analyzers

Bioveiligheidskasten klasse II en III

Branders

Centrifuges

Chloride-analyzers

CHNOS analyzers

CO
2
-stoven

Concentratoren

Cytotoxic werkkasten

Destructie apparatuur

Diluters

Doseerpompen 

Element analyzers

Etiketten voor laboratorium

Extractie apparatuur

Geldocumentatiesystemen

Glove boxen

Glucose / lactaatanalysers

Homogenisatie apparatuur

Hybridysatie stoven

Beknopt overzicht:
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Inertgas-systemen

Isolators

Klimaatkasten

Koelkasten

Kolonietellers  

Kwikanalyse apparatuur

Labels

Laminaire flow kasten

Lascouveuses

Luchtbemonstering

Magneetroerders

Mediabereiders

Mediumpompen

Meng- en roerapparatuur

Microwave apparatuur 

Mobiele afzuigkasten

Moffelovens

Organische synthese apparatuur

Osmometers 

Ovens

PCR werkkasten

Petrischaal uitvulsystemen 

pH meters

Pipetten

Plasmavriezers

Polarimeters

Pompen

Printers voor laboratoriumetiketten

Purifiers

Refractometers

Reinigingsautomaten

Reinigingsmiddelen

Rollenbanken

Rotatieverdampers

Schilferijsmachines

Schudapparatuur

Software voor etikettering

Smeltpuntbepaling

Spectrofotometers

Stikstof / eiwit analyzer

Stomacher

Stoven

Thermomixers

Thermostaat (-baden) 

Thermostaatblokken 

TOC analyse

UV-lampen

UV-transilluminatoren 

Vacuümpompen

Vochtbepaling

Vriesdrogers

Vrieskasten en -kisten 

Vriezer indeelsystemen

Waterbaden

Waterzuivering

Arctiko 

Koelen en vriezen

Berner

Biologische veiligheidskasten,

cytostatica werkkasten

Brady 

Laboratorium identificatie

Certoclav

Tafelautoclaven

Christ 

Vriesdrogers

ESCO 

Biologische veiligheidskasten

Elementar 

Element analyzers

ELGA 

Waterzuiveringsapparatuur

GFL 

Waterbaden en schudapparatuur

Gilson

Pipetten

Gonotec 

Osmolaliteits- en chloridemeters

Hanon

Spectrofotometers, polarimeter,

smeltpuntbepaling, refractometers 

Ilmvac

Vacuümpompen

M. Braun 

Handschoenkasten en isolators

Miele 

Laboratorium reinigingsapparatuur

Milestone 

Microgolf apparatuur en kwik analyzers

Salm en Kipp

Private label apparatuur

Sartorius

Balansen

Sigma

Centrifuges

Tuttnauer

Autoclaven en ultrasoonbaden

Termaks

Stoven en ovens

YSI

Biochemische analyzers
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Basisuitrusting die staat als een huis
U moet natuurlijk volledig kunnen vertrouwen op de apparatuur die u 

dagelijks gebruikt in uw laboratorium. 

Een probleemloze en veilige werking is niet meer dan vanzelfsprekend. 

Salm en Kipp heeft daarom voor u een selectie gemaakt van fabrikanten 

die zich hebben bewezen op het gebied van bedieningsgemak, 

kwaliteit en prestaties. 

We worden graag persoonlijk
Om er zeker van te zijn dat u de juiste apparatuur en 

accessoires aanschaft, hechten wij veel waarde aan 

persoonlijk contact. Vanuit onze kennis en meer dan 

100 jaar ervaring garanderen wij dat uw keuze op uw 

specifieke wens is afgestemd. 

LabBasics

Uitgebreide range  
centrifuges 

• Micro-centrifuges

• Tafel-centrifuges

• Vloer-centrifuges

• Indamp-centrifuges

Betrouwbare  
reinigingsautomaten

• Actieve droging

• Programmeerbaar

• Diverse inzetten

Compacte  
waterzuiveringapparatuur

• Algemeen labwater

• Analytische toepassingen

• Voor biowetenschappen

• Water ten behoeve van 

 onderzoek

Nauwkeurige  
weegapparatuur

• Bovenwegers

• Analytische balansen

• Microbalansen

• Vocht- en watergehaltemeters
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Compacte  
waterzuiveringapparatuur

• Algemeen labwater

• Analytische toepassingen

• Voor biowetenschappen

• Water ten behoeve van 

 onderzoek

Voor een nauwkeurige  
temperatuur

• Stoven

• Ovens

• CO
2
 incubatoren

• Blokthermostaten

• Warmhoudkasten

Diverse 
basisapparatuur 

• Homogenisatoren 

• Liquid handling

• Roerders

• Schudders

• Slangenpompen

• Vacuümpompen

• Waterbaden

Autoclaven van 
klein naar groot

• Bovenladers 31 tot160 liter

• Horizontale uitvoeringen, 

  28 tot 160 liter

• Compacte tafelmodellen

Speciaal voor  
microbiologen

• Luchtbemonstering

• (Automatische) kolonietellers

• Broedstoven

• Branders

• Micro incinerator

     +31 (0)346 26 90 90    info@salm-en-kipp.nl    www.salmenkipp.nl



6

Salm en Kipp
Salm en Kipp is voor u op zoek gegaan naar apparatuur 

met een aantrekkelijke prijs en van een kwaliteit waar 

wij met een gerust hart onze naam op durven te zetten.

Voor ieder lab
De Salm en Kipp productlijn omvat laboratorium

apparatuur voor intensief en dagelijks gebruik.

LabBasics
Salm en Kipp private label
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     +31 (0)346 26 90 90    info@salm-en-kipp.nl    www.salmenkipp.nl

Magneetroerders

• Magneetroerder X-1001 Ultra platte uitvoering tot 0,8 liter

• Magneetroerder X-1010 Robuuste uitvoering tot 20 liter

• Magneetroerder X-1250 Met verwarming, timer, PT-1000 

 en display

Microcentrifuge X-4001

• ‘Personal centrifuge’

• In groen, geel, roze en blauw verkrijgbaar

• Voor 8 (Eppendorf®) vials of 2 PCR-strips

Vortexmenger X-3010

• Robuust en stabiel

• Traploze snelheidsregeling

• Aandruk activatie of continue werking

Rollenbank X-3310

• Rol- en kantelbeweging

• LCD display met snelheid en tijd

• 6 rollen, compact en eenvoudig te reinigen

• Timer

Rotatieverdamper X-5010

• Gemotoriseerde lift

• Informatief LCD display veilig op  

 voorzijde

• Gepatenteerde condensor met 

 1.500 cm2 koeloppervlak

• Dubbele PTFE sealing met 

 afdichtingsysteem

Bovenroerder X-3250

• 50-2.200 rpm

• Tot 40 liter

• Vloeiende start tegen spatten

• Koppelweergave

• LCD display

5 magneetroerders
 

bestellen bij  
Menno van  

Salm en Kipp

Reminder:



Laten we duidelijk zijn!
Op het moment dat u een monster opslaat is er vaak al veel 

werk aan vooraf gegaan. Dit maakt dat ene buisje een hele 

kostbare. Maar een opgeslagen monster is alleen bruikbaar 

als u met zekerheid haar identiteit en de opslagcondities 

kunt vaststellen, ook na vele jaren. 

Speciaal voor de laboratoriumomgeving bieden wij u 

daarom betrouwbare identificatie oplossingen en 

professionele vriezers en koelkasten. 

Uw kompas naar zekerheid
De enorme keuze aan producten voor identificatie en 

opslag heeft als voordeel dat er zeker ook voor u een 

passende oplossing is. Aan de andere kant kunnen wij ons 

voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. 

Daarom begeleiden onze medewerkers u met enthousiasme 

bij uw keuze. U weet dan zeker dat uw monsters veilig

worden opgeslagen.

LabBasics
Monsteridentificatie en opslag
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Resistente laboratoriumlabels

•  Vloeibare stikstof

•  Vriezer

•  Autoclaaf

•  Pathologie / histologie

•  CLP-GHS 

• Chemicaliën en oplosmiddelen

• Verschillende formaten labels

• Labels voor verschillende ondergronden

• Unieke labels voor koude ondergrond

Handige software 

•  Ontwerpen en afdrukken

•  Database koppeling

•  Netwerkversies

•  LIMS koppeling

•  Maatwerk mogelijk

• CLP-GHS

Veilige koude opslag

•  Vrieskisten en -kasten van -20˚C tot -164˚C 

•  Laboratoriumkoelkasten

•  Medicijnkoelkasten

•  Bloedbankkoelkasten

•  Transportkoelers

•  Indeelsystemen

Etikettenprinters

•  Handprinters

•  Stand-alone printers

•  Desktop printers

•  Hoog volume printers

Veelzijdige scanners

•  Barcodes

• Datamatrix (2D)

• Stacked barcodes

• QR-codes

Patrick vragen 

welke etiketten 

voor 2 ml cryo 

vials in de vrie
zer?

info@salm-en-kipp.nl
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De omgeving bepaalt 
uw succes!
Uw experimenten die niet samengaan met omgevingslucht, 

vereisen een werkkast of werkruimte. 

Afhankelijk van uw behoefte – steriele lucht, inert gas, 

zuivere lucht – kunnen wij voor u de juiste werkkast leveren, 

installeren, valideren en onderhouden. 

Rotsvast vertrouwen
Veiligheid is meer dan een gevoel. Vertrouw daarom 

voor het juiste advies met betrekking tot de configuratie, 

het gebruik en het onderhoud van uw werkkast op onze 

verkoop- en technisch specialisten. Zij zijn hiervoor 

opgeleid en dragen bij aan een veilige werkomgeving 

voor u en uw collega’s.

Werkruimtes



11     +31 (0)346 26 90 90    info@salm-en-kipp.nl    www.salmenkipp.nl

Veilige biologische werkkasten

• Down flow kasten

• Cross flow kasten

• Bioveiligheidskasten klasse II en III

• 1-, 2- of 3-filter systemen

Specialistische veiligheidswerkkasten

• Cytostatica veiligheidskabinetten

• IVF-werkbanken

• PCR-werkkasten

• Animal Handling

Mobiele afzuigkasten

• Geen afvoer nodig

• Specifieke filters

• Robuuste uitvoering

• Economische tafelmodellen

Hoogwaardige isolators

• Standaard uitvoeringen

• Maatwerk mogelijk 

Anaërobe werkruimtes

• Glove boxen

• Purifiers / inert gassystemen

• Lascouveuses

• Integratie OLED en solar werkstations

• SPS, Solvent Purificatie Systemen

10.30

Sven en Fred va
n

SALM en KIPP

komen LAF kast

installeren

0346 269098



Een resultaat dat staat
U streeft uiteraard naar het beste analyse resultaat. 

Om de prestaties van uw lab te vergroten bieden wij niet 

alleen de beste apparatuur voor monstervoorbewerking 

en analyse, maar wij gaan verder. 

Om down-time te voorkomen adviseren de technisch 

specialisten u over het preventief onderhoud en het 

gebruik van de apparatuur.

Uw persoonlijke routeplanner
Onze product specialisten komen zelf uit het lab en 

kunnen u begeleiden bij de hele route van ruw monster

tot resultaat.

Monsterbewerking
en analyse



13



H E L P I N G
C H E M I S T S

MILESTONE

     +31 (0)346 26 90 90    info@salm-en-kipp.nl    www.salmenkipp.nl

Microwave apparatuur voor

• Destructie

• Extractie

• Organische synthese

Innovatieve vriesdrogers

• Laboratorium vriesdrogers

• Pilot vriesdrogers

• Productie vriesdrogers

Element analyzers

• CHNOS element analyse

• Stikstof / eiwit analyse met DUMAS

• TOC bepaling

Biochemische en biomedische analyzers

• Glucose, lactaat, glutamine, glutamaat, kalium, ammonium, etc.

• Osmolaliteit

Nauwkeurige analyzers

• Kwik

• Chloride

• Smeltpuntbepaling

Optische meetinstrumenten

• UV / VIS spectrofotometers

• Refractometers

• Polarimeters

Antonio vragen
naar beste 

stoppering unit 
voor de

vriesdroger...

0346 269090



Nieuw in ons assortiment 2016 / 2017

LabBasics | Salm en Kipp private label

Reminder!

Brochure 
downloaden op 

www.salmenkipp.nl.

Schudder X-3110

• Orbitale schudbeweging

• Maximale belading van 7,5kg

• Diverse opzetten verkrijgbaar

Schudder X-3050

• Microtiterplaat schudder

• Optimale schudbeweging

• Voor één of twee platen

Magneetroerder X-1350

• Met verwarming tot 550°C

• Groot oppervlak voor meer stabiliteit

• Chemisch resistente plaat

Rotator X-3410

• Over-de-kop beweging

• Subtiele menging

• Voor 1,5 ml tot 50 ml buizen

Schudder X-3120

• Lineaire schudbeweging

• Maximale belading van 7,5kg

• Diverse opzetten verkrijgbaar
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Microfluidics vloeistof processoren:  
“Tiny particles, big results”

De Microfluidizers van Microfluidics zetten de standaard 

op het gebied van nano-emulsies en nano-deeltjes 

applicaties in de farmacie, biotechnologie en cosmetica. 

Dit is dé technologie voor het gericht verkleinen van 

deeltjes in vloeistoffen bij een constante druk conform 

een constant distributieprofiel met als gevolg een 

gegarandeerd reproduceerbaar proces waardoor 

opschalen van lab naar productie echt mogelijk is.

Het hart van de Microfluidizer is de interactie-kamer 

met de unieke “parallel path microchannel” architectuur 

waar de deeltjes tot op nano-niveau worden verkleind 

door de hoge afschuifkracht en druk die kan oplopen tot 

40.000 PSI, oftewel ruim 2.750 Bar. Dit resulteert in een 

meer uniforme deeltjesgrootte, betere productstabiliteit, 

langere houdbaarheid, hogere opbrengst, lagere 

sterilisatiekosten en dus lagere productiekosten.

SI-Analytics titrators

De TitroLine® van SI-Analytics omvat een reeks 

betrouwbare laboratorium instrumenten voor 

doseren, titreren en bepaling van het watergehalte  

volgens de Karl Fischermethode. Typerend zijn het 

gebruiksgemak en maximale nauwkeurigheid, 

gekoppeld aan de robuustheid die dagelijks gebruik 

verlangt. Door deze eigenschappen zijn de TitroLine® 

instrumenten de perfecte keuze voor toepassingen met

voedingsmiddelen, water, afvalwater en milieu analyse.

Zeutec nabij infrarood analyzers (NIR)

De Duitse firma Zeutec produceert de SpectraAlyzer 

NIR analyzers in diverse uitvoeringen, specifiek voor 

bepaalde monsters zoals graan, zaden, bloem, 

grondstoffen, eindproducten, poeders, wijn, 

gedestilleerde dranken en kwaliteitscontrole van olijven.

De Zeutec SpectraAlyzers hebben een intuïtieve 

bediening en kenmerken zich door hoge

betrouwbaarheid, stabiliteit en gevoeligheid. Uiteraard 

zijn vele kalibratie data voorhanden.

     +31 (0)346 26 90 90    info@salm-en-kipp.nl    www.salmenkipp.nl

Monsterbewerking en analyse



Technische dienst

Gedegen onderhoud voor
topprestaties
Terwijl u uw werk doet, zorgen wij dat uw apparatuur 

in topconditie blijft.

Uw apparatuur in topconditie, 
continuïteit verzekerd!
Uw apparatuur is onmisbaar in uw laboratorium.

Met vakkundige installatie én onderhoud door  

onze goed opgeleide technici blijft uw apparatuur 

betrouwbaar functioneren. 
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SALM EN KIPP BV

Technical Department

T +31 (0)346 26 90 98

F +31 (0)346 26 48 14

E service@salm-en-kipp.nl

   td@salm-en-kipp.nl

Technisch advies en ondersteuning

• Telefonisch of per email  

• Onderhoud 

• Te gebruiken onderdelen 

• Hoe verbruiksmaterialen te vervangen

Vakkundige installatie

• Plaatsing apparatuur

• Aansluiten apparatuur

• Visuele inspectie

• Metingen om werking te controleren

• Advies over het reguliere onderhoud van de apparatuur

• Instructie over de bediening

• IQ / OQ en validatie in overleg

Storingen

Indien uw apparatuur een storing vertoont, kunt u 

contact opnemen met onze Technical Department. 

Wij willen graag het volgende weten:

• Type

• Serienummer

Indien mogelijk helpen wij u door middel 

van telefonische ondersteuning graag 

weer op weg. Lukt dit niet dan kan  

een afspraak worden gemaakt om een 

service engineer bij u langs te laten 

komen. Uiteraard is het ook mogelijk 

uw apparatuur naar ons toe te sturen.

Salm en Kipp is STEK erkend.

 

Onderhoud

• Met goed onderhoud is de kans op uitval minimaal.

• U kunt bij ons diverse soorten onderhoudscontracten afsluiten:

 Junior: inspectie voor afloop van de garantie, telefonische 

  ondersteuning, NEN 3140, controlerapport

 Senior:  preventief onderhoud, controlerapport, telefonische 

  ondersteuning, NEN 3140, gereduceerde tarieven

 Master: maatwerk



Customer Care
Menno, Bert en Willie helpen u graag met:

• Vragen over producten

• Het vinden van de juiste producten voor uw applicatie

• Prijsinformatie en offertes

• Vragen over uw bestelling

• Handleidingen

• Algemene vragen en informatie

• Het maken van een afspraak met één van onze 

 account managers of product specialisten 

 Antonio, Frank, Joost, Maarten of Patrick.

T +31 (0)346 26 90 90
F +31 (0)346 26 48 14

E info@salm-en-kipp.nl

www.salmenkipp.nl
Onze website www.salmenkipp.nl is een bron 

van informatie. U vindt daar:

• Productspecificaties

• Brochures

• Filmpjes

• Achtergrondinformatie

• Handleidingen

•  Agenda (beurzen, workshops, seminars)

•  Contactgegevens

Salm en Kipp BV
Merwedeweg 5 

3621 LP Breukelen

Nederland

Postbus 55

3620 AB Breukelen

Technical Department
Bij Carry, Cathy en Peter kunt u terecht voor:

• Vragen over installatie, onderhoud en reparatie

• Validatie, IQ/OQ

• (prijs)Informatie over onderdelen

T +31 (0)346 26 90 98
F +31 (0)346 26 48 14

E service@salm-en-kipp.nl 

Social Media
Volg ons op Social Media en u bent snel op de  

hoogte van actuele ontwikkelingen en aanbiedingen.

TIP: U kunt onze website ook bezoeken met  

uw smartphone dankzij onze mobiele site.


