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Обичаме да ви подкрепяме.
Казват, че успешните учени имат стабилна 
подкрепа (еха - повторете това 10 пъти бързо) 
от своите семейства, приятели, колеги и 
състуденти. Ние обичаме да предоставяме точно 
тази хроматографска подкрепа. Разучете нашите 
многобройни уебинари, 

налични по всяко време: 
www.phenomenex.com/webinars

Ние сме чудесен екип
Вие правите вашите магии в лабораторията ден 
след ден, а ние стоим до вас и ви подкрепяме с 
висококачествени консумативи и услуги, които 
да ползвате, за да сте номер едно. Винаги можете 
да се обърнете към нас, когато ви потрябва съвет 
или подкрепа, 24/7. 

Свържете се с нас по чата. Тук сме, за да ви 
помогнем!  
www.phenomenex.com/Chat

Празнуваме 40 години
Когато давате най-доброто в лабораторията се 
нуждаете от качествени консумативи, които да 
отговарят на нивото на работата ви. Всяка година 
ние добавяме нови технологии и аксесоари 
в портфолиото си от продукти за LC, GC и 
пробоподготовка, за да ви предоставим всичко, 
което е необходимо за да успеете.

Вижте някои от най-новите ни продукти на:  
www.phenomenex.com/Catalog



Супер Намаления
Заредете се и спестете! Осигурете в склада си всички консумативи за да започнете ударно 
годината! Спестете от различните марки LC и GC колони и продукти за пробоподготовка 
на Phenomenex!
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www.phenomenex.com/Zebron www.phenomenex.com/SamplePrep
GC Columns

™

pH Flexible LCCore-Shell Technology Full Range Selectivity LC Columns

Bio Core-Shell Technology
Chiral LC ColumnsCarbohydrate and Organic Acid LC

Ultra-High E�ciency GFC/SEC

Organic GPC/SEC

www.phenomenex.com/SecurityGuard
HPLC Column Protection

www.phenomenex.com/Accessories

НОВИТЕ
Verex Filter 

виалки

Правила и условия   
Промоцията е валидна за избрани получатели. Всички отстъпки са валидни за продукти, произведени от Phenomenex. Офертите са за определно време на поръчка и не могат да се комбинират с други 
промоционални продукти. Офертите са валидни за каталожни номера, поръчвани за първи път. Подлежат на Стандартните правила и условия на Phenomenex, които може да видите тук:   
www.phenomenex.com/TermsAndConditions.

HPLC/UHPLC Columns

Предложението важи за колони Kinetex, bioZen, 
Luna, Gemini, Synergi, Aeris, Rezex, Lux, Yarra and 
Phenogel columns.

www.phenomenex.com/hplc
Ограничение до 5 колони за компания. Не включва предколонки. Предложението важи за Kinetex, bioZen, Luna, Gemini, Synergi, Aeris, Lux, Yarra и Phenogel колони с ≤ 7.8 mm ID (≤ 
10 mm ID за Rezex) и само за каталожни номера, закупувани за първи път.

до -20%

Ограничение до 5 колони за компания и само за каталожни номера, 
закупувани за първи път. Не важи за клиентски колони, колони с > 30 
m дължина и предколонки. 

Ограничение до 10 кутии за компания и само за каталожни номера, закупувани 
за първи път. Офертата важи за ß-Gone, Novum, Phree, roQ, Strata, Strata DE, 
Strata-X, и Strata-X PRO продукти.

Zebron GC колони Подготовка на проби

до -15% Купете 2 кутии,  
Вземете 1 безплатно!

Над 30 фази на  
разположение

Предложението е валидно за ß-Gone™, 
Novum™,  Phree™, roQ™, Strata®,  
Strata DE, Strata-X, and  
Strata-X PRO products.

LC защита за колони

SecurityGuard продукти

до -20%

Ограничение до 5 опаковки за компания и само за каталожни номера, закупувани 
за първи път.  Предложението е валидно за продукти SecurityGuard и SecurityGuard 
ULTRA.

Аксесоари

Предложението е валидо 
за Syringe Filters, Verex™ 
Vials, and Verex  
Filter Vials. 

Ограничение до 5 опаковки за компания и само за каталожни номера, 
закупувани за първи път.  Предложението е валидно за продукти Phenex и 
Verex.

Свържете се с
Хромсервис ООД!

Предложението е валидно до: 29 април 2022     Използвайте код: CATDC22
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Австралия
t: +61 (0)2-9428-6444 

auinfo@phenomenex.com

Австрия
t: +43 (0)1-319-1301

anfrage@phenomenex.com

Белгия
t: +32 (0)2 503 4015 (French)
t: +32 (0)2 511 8666  (Dutch)

beinfo@phenomenex.com

Канада
t: +1 (800) 543-3681

info@phenomenex.com

Китай
t: +86 400-606-8099
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Република Чехия
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t: +49 (0)6021-58830-0

anfrage@phenomenex.com
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t: +852 6012 8162
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Индия
t: +91 (0)40-3012 2400
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Люксембург
t: 01-800-844-5226

tecnicomx@phenomenex.com

Нидерландия
t: +31 (0)30-2418700 

nlinfo@phenomenex.com

Нова Зеландия
t: +64 (0)9-4780951

 nzinfo@phenomenex.com

Норвегия
t: +47 810 02 005

nordicinfo@phenomenex.com

Полша
t: +48 22 104 21 72

 pl-info@phenomenex.com

Португалия
t: +351 221 450 488

ptinfo@phenomenex.com

Сингапур
t: +65 800-852-3944

sginfo@phenomenex.com

Словакия
t: +420 272 017 077

sk-info@phenomenex.com

Испания
t: +34 91-413-8613

esp info@phenomenex.com

Швеция
t: +46 (0)8 611 6950

nordicinfo@phenomenex.com

Швейцария
t: +41 (0)61 692 20 20

swissinfo@phenomenex.com

Тайван
t: +886 (0) 0801-49-1246

twinfo@phenomenex.com

Тайланд
t: +66 (0) 2 566 0287

thaiinfo@phenomenex.com

Обединено кралство
t:  +44 (0)1625-501367

ukinfo@phenomenex.com

САЩ
t: +1 (310) 212-0555

 info@phenomenex.com

Всички други страни/региони 
Корпоративен офис САЩ

t: +1 (310) 212-0555
 info@phenomenex.com
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Правила и условия   
Промоцията е валидна за избрани получатели. Всички отстъпки са валидни за продукти, произведени от Phenomenex. Офертите са за определно време на поръчка и не могат да се комбинират с други промоционални 
продукти. Офертите са валидни за каталожни номера, поръчвани за първи път. Подлежат на Стандартните правила и условия на Phenomenex, които може да видите тук:   
www.phenomenex.com/TermsAndConditions.

Запазени марки 
Gemini, Kinetex, Luna, Lux и Strata са регистрирани запазени марки на Phenomenex. Aeris, BE-HAPPY, β-Gone, bioZen, Novum, Phenex, Phenomenex bioZen, Phenogel, Phree, Rezex, roQ, SecurityGuard, Synergi, Verex, 
Yarra и Zebron са запазени марки на Phenomenex.

Gemini и Kinetex EVO са патентовани от Phenomenex. U.S. Patent Nos. 7,563,367 и 8,658,038 и чуждестранни сътрудници. 
Strata-X е патентована от Phenomenex. U.S. Patent No. 7,119,145

SecurityGuard е патентована от Phenomenex. U.S. Patent No. 6,162,362  
ВНИМАНИЕ: този патент е приложим само за аналитичния предпазен картридж държател и не е приложеим за държателите  SemiPrep, PREP или ULTRA или друг картридж.

Novum е в очакване на патент.

САМО ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ. Да не се използва в клинично-диагностични процедури.

© 2022 Phenomenex, Inc. Всички права запазени.

Онлайн инструменти разработени за ВАС
Търсачка за приложения
Намерете приложението, което търсите с 
нашата лесна за употреба търсачка.
www.phenomenex.com/myapp

Търсене на приложение по структура
Бързо намерете ключови приложения за малки 
молекули и биомолекули като нарисувате 
структурата или функционалните групи на 
аналита. 
www.phenomenex.com/mydrawing

Забавно и интересно съдържание
Открийте щурата страна на хроматографията с 
блога и подкаста Science Unfiltered.
www.phenomenex.blog

Спрете да търсите. Започнете да 
намирате.
Разработете вашия метод с нашите 
интерактивни онлайн инструменти.
www.phenomenex.com/mytoolkit

Запазете и споделете вашето 
приложение
Запазвайте и споделяйте приложения във вашия 
личен хроматографски облак.
www.phenomenex.com/mydocs

BE-HAPPY™

ГАРАНЦИЯ
BE-HAPPY™

Вашето удовлетворение е наша 
мисия. Имате 45 дни да опитате 
нашите продукти. Ако не сте 
доволни, ще поправим нещата.
www.phenomenex.com/behappy
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