
Identificeer uw monsters en controleer uw sterilisatie in één oogopslag!

Identificeer uw flacons, buisjes, erlenmeyers en andere houders met het indicatielabel voor sterilisatie. 
Het label verkleurt en toont het woord ‘sterilized’ na blootstelling aan 121°C gedurende 10 minuten in 
de autoclaaf.

Snel aan de slag met deze handige kit*:

BBP12 Labelprinter - 300 dpi

+ Indicatielabel voor sterilisatie
+ Duurzaam inktlint
+ Brady Workstation LAB-suite
+ Gratis software- en printerinstallatie ter plaatse

Normale prijs

€1.140,81 Nu €995**

* Inhoud van deze aanbieding: BBP12-EU-U / THT-137-7425-2-AC / 
 R7950 65mm x 70m / BWS-LABS-EM / Brady Set-Up Field
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Verwijder uw tijdelijk identificatielabel automatisch in de vaatwasser!
Identificeer steeds opnieuw uw herbruikbare glaswerk, containers en kisten met het wateroplosbare 
papieren label. Dit label lost snel en volledig op zonder het oppervlak te beschadigen of resten na te laten.

Snel aan de slag met deze handige kit*:

BBP12 Labelprinter - 300 dpi
+ Wateroplosbare labels
+ Duurzaam inktlint
+ Brady Workstation LAB-suite
+ Gratis software- en printerinstallatie ter plaatse

Normale prijs

€1.064,02 Nu €995**

* Inhoud van deze aanbieding: BBP12-EU-U / THT-17-403-3 / R7950 65 mm x 70 m /
 BWS-LABS-EM / Brady Set-Up Field
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Identificeer uw chemische stoffen
Identificeer uw chemische stoffen met een duurzaam label. Zo waarschuwt u uw medewerkers voor 
gevaar en geeft u hen instructies voor een veilige verwerking.

Snel aan de slag met deze handige kit*:

BradyPrinter i3300 Industriële Labelprinter
+ CLP labelkit
+ Duurzaam inktlint
+ Brady Workstation CLP/GHS app
+ Gratis software- en printerinstallatie ter plaatse

Normale prijs

€ 2.640,08 Nu € 1.945**

* Inhoud van deze aanbieding: i3300-CEU / B30-260-7569-CLP4B, B30-261-7569-CLP4B, 
 B30-262-7569-CLP4B / B30-R10000 / BWRK-CLP-DWN-EU / Brady Set-Up Field
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Identificeer uw chemische stoffen
Identificeer uw chemische stoffen met een duurzaam label. Zo waarschuwt u uw medewerkers voor 
gevaar en geeft u hen instructies voor een veilige verwerking.

Snel aan de slag met deze handige kit*:

BradyJet J2000 Kleurenlabelprinter
+ CLP labelkit
+ Cartridge met duurzame inkt
+ Brady Workstation CLP/GHS app
+ Gratis software- en printerinstallatie ter plaatse

Normale prijs

€ 3.007,99 Nu € 2.095**

* Inhoud van deze aanbieding: J2000-EU / J20-260-7425J, J20-261-7425J, 
 J20-262-7425J / J20-CMY (meegeleverd met printer) / BWRK-CLP-DWN-EU / 
 Brady Set-Up Field
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