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MLPlate™ - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii

NOWOŚĆ 2021 WERSJA ECONOMY

 Płyty w wersji Economy stanowią odpowiedź na potrzeby Klientów, 
którzy rozwiązania korzystne ekonomicznie stawiają na pierwszym miejscu. 
Rutynowe stosowanie do oznaczania grup krwi i serologii płyt jednorazowego 
użytku sprawia, że jak najniższa cena jest parametrem równie istotnym, co 
bezpieczeństwo i wygoda użytkowania.
 Z tego względu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, 
proponujemy płyty ekonomiczne, w najniższej cenie na rynku, posiadające 
dokładnie wyprofilowane celki, z których znane są nasze płyty w wersji 
Superior, a różniące sie od nich jedynie brakiem rowka usztywniającego.
FUNKCJONALNOŚĆ
Pojemność oraz unikatowy kształ celek dostosowane są do objętości 
odczynników stosowanych w rutynowej pracy.
Wolne miejsca pomiędzy celkami i na obrzeżach przeznaczone są do 
nanoszenia niezbędnych opisów.
BEZPIECZEŃSTWO
Ograniczenie kontaktu z materiałem zakaźnym, dzięki stosowaniu produktów 
jednorazowego użytku.
EKONOMIA
Najniższa cena na rynku, a w trakcie trwania promocji „RABAT NA START” 
dodatkowy 20% rabat od cen cennikowych!

MLPlate - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania 
dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym obłożone są stawką VAT w wysokości 8% 
i oznakowane znakiem CE.

Zdjęcia zamieszczone w ulotce mają charakter jedynie poglądowy, a dostarczone wyroby mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.

ZASADY PROMOCJI „RABAT NA START”
- Promocja obowiązuje w okresie 04.05.2021r. - 31.07.2021r.
- Ceny promocyjne tj. wyszczególnione w powyższej tabeli ceny z 20% rabatem od cen cennikowych dotyczą jedynie płyt przeźroczystych w wersji 
ECONOMY. Wszystkie ceny podane w niniejszej ulotce są cenami netto, do których nalezy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu 
zakupu.
- Ceny promocyjne udzielane są dla wszystkich zamówień, które wpłyną w formie pisemnej do Biura Medlab-Products Sp. z o.o. lub do naszych 
Przedstawicieli Handlowych na terenie kraju, nie później niż do 31.07.2021r. i będą posiadały dopisek „Rabat na start”.
- W ramach Promocji Zamawiającemu nie przysługują żadne dodatkowe rabaty nawet jeśli takie są mu należne z tytułu zawartych umów, za wyjątkiem 
tzw. skonta w wysokości 2% przyznawanego za przedpłatę lub płatność gotówką przy odbiorze towaru, pod warunkiem braku zaległości płatniczych 
za wcześniej zakupione produkty.
- Pozostałe warunki realizacji zamówień – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Zamówień obowiązującymi w Medlab- Products Sp. z o.o. na dzień 
otrzymania zamówienia, podanymi na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl, w zakładce „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień”.
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Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii - TWORZYWO PRZEŹROCZYSTE

49-0330-49E 49-0330-49 MLPlate™ - płyty na 30 testów (5x6 celek) 100 0,800 0,640 1,250

49-0335-49E 49-0335-49 MLPlate™ - płyty na 35 testów (5x7 celek) 100 0,900 0,720 1,350

49-0340-49E 49-0340-49 MLPlate™ - płyty na 40 testów (5x8 celek) 100 1,000 0,800 1,500

49-0345-49E 49-0345-49 MLPlate™ - płyty na 45 testów (5x9 celek) 100 1,100 0,880 1,600

49-0350-49E 49-0350-49 MLPlate™ - płyty na 50 testów (5x10 celek) 50 1,200 0,960 1,750

49-0360-49E 49-0360-49 MLPlate™ - płyty na 60 testów (5x12 celek) 50 1,400 1,120 1,950
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MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8
fax: 22 846 29 26
e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl
www.medlab-products.com.pl

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta:
tel.: 22 720 35 04
Dział Handlowy:
tel.: 22 720 49 88

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży 
i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.

 Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.

Płyty w wersji ECONOMY w kolorze białym dostepne będą od września 2021 r.


