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Specification 

รายละเอยีดผลติภณัฑ์ 
 

ภาพตัวอย่าง Cat.no สินค้า รายละเอียด ราคา 

 VWRU82024-479 80-Well Microtube Rack 

 

- สามารถใส่ไมโครทิวป์ขนาด 1.5-2.0 
ml. จ านวน 80 ช่อง 
-  ขนาด  225 x 67 x 28 mm. 

140.- 
(ราคาต่อช้ิน) 

 VWRI211-0345 Four-way cube racks for 
microtubes and test tubes 

 
 

- มี 4 ดา้น 
   ดา้น 1 : 4 ช่อง ใส่ทิวป์ 50 ml. 
   ดา้น 2 : 10 ช่อง ใส่ทิวป์ 15 ml. 
   ดา้น 3 : 12 ช่อง ใส่ทิวป์ 12 x 75 ml                   
หรือ 12 x 100 ml 
   ดา้น 4 : 16 ช่องใส่ไมโครทิวป์ 1.5 -
2.0 ml 
- ทนต่อสารเคมีและความร้อนไดด้ ี
- สามารถ Autoclave ได ้

240.- 
(ราคาต่อช้ิน) 

 

VWRI211-0198 PCR racks, reversible 

 

- มี 2 ดา้น 
  ดา้น 1: 168 ช่องใส่ทิวป์ 0.2 ml.,  
  12 ช่อง ใส่ทิวป์ 1.5 ml. 
  ดา้น 2 : 40 ช่องใส่ทิวป์ 0.5 ml.,  
  12 ช่อง ใส่ทิวป์ 1.5 ml. 

210.- 
(ราคาต่อช้ิน) 

 

VWRI525-0952 Four-way racks  for 
microtubes and test tubes 

- มี 4 ดา้น 
   ดา้น 1 : 4 ช่อง ใส่ทิวป์ 50 ml. 
   ดา้น 2 : 12 ช่อง ใส่ทิวป์ 15 ml. 
   ดา้น 3 : 32 ช่อง ใส่ทิวป์ 1.5-2.0 ml.                 
   ดา้น 4 : 32 ช่องใส่ไมโครทิวป์ 0.5 ml 
- ทนต่อสารเคมีและความร้อนไดด้ ี
- สามารถ Autoclave ได ้

200.- 
(ราคาต่อช้ิน) 

 
 

VWRI612-9357 Inoculating loops,10 ul. - sterile ดว้ยการฉายรังสีแกมมา 
- ดา้มจบัมีลกัษณะเป็นหกเหลี่ยม ง่าย
ต่อการใชง้าน 

 

850.- 
(500 pcs./box)  
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Specification 

รายละเอยีดผลติภณัฑ์ 
 

ภาพตัวอย่าง Cat.no สินค้า รายละเอียด ราคา 

 

 

VWRU52877-310 Marker pen, fine tip, black - มีความทนทานให้อายุการใชง้าน
ยาวนาน 
- เหมาะส าหรับใชห้้องปฏิบตัิ 
 

85.- 
(ราคาต่อช้ิน) 

 

 

VWRI129-0587 Disposal bag autoclve 
 

- ใชพ้ลาสติก PP หนา 40 µm., สะอาด 
- ทนความร้อนไดถ้ึง 145 °C  
- สามารถ Autoclave ได ้ 

  

830.- 
(200 pcs./box)  

 

 

VWRI525-0400 
VWRI525-0402 

Centrifuge tubes, Flat  PP 
cap  

- เห็นรายละเอียดสเกลชดัเจนและมี
พื้นที่ส าหรับเขียนเลเบล  
- เก็บและแช่แขง็ตวัอย่างไดใ้นอุณหภูมิ
ต  ่าสุดถึง -80 องศาเซลเซียส 
- สามารถหมุนเหวีย่งไดถ้ึง 12 500 
กรัม 
- สามารถ autoclave และ freezable  

- 15 ml. 260.- 

- 50 ml. 310.- 
(50 pcs./box) 

 

VWRI612-3700 
VWRI612-3702 

Serological pipettes,sterile.  - ผา่นการตรวจสอบเพื่อให้สามารถจ่าย
สารไดถู้กตอ้ง ที่ความแม่นย  า ±3%  
- มีแถบสีส าหรับแยกปริมาตรไดเ้ร็วขึ้น  
- Non pyrogenic  
- Filter plug 

-10 ml. 950.- 
(200 pcs./box)  
- 5 ml. 1,250.- 
 (300 pcs./box)  
 

 


