
12. februar  – 25. marec 2018

6 TEDNOV POSEBNIH PONUDB!
Ker jih ne želite zamuditi, jih označite v koledarju!

PRIDRUŽITE SE NAM PRI PRAZNOVANJU  TEDNOV KEMIKALIJ  
IN IZKORISTITE  UGODNOSTI, KI JIH PONUJAMO!

VSEH ŠEST TEDNOV
12. FEBRUAR – 25. MAREC

AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO, 
OČISTIMO LABORATORIJE

PRVI TEDEN
12. FEBRUAR – 18. FEBRUAR

DVOJNE TOČKE ZVESTOBE ZA NAKUP  
KEMIKALIJ HONEYWELL PREKO MARKETA

DRUGI TEDEN
19. FEBRUAR – 25. FEBRUAR

AKCIJA IZBRANIH IZDELKOV 
LABORATORIJSKEGA POHIŠTVA

TRETJI TEDEN
26. FEBRUAR – 4. MAREC

DVOJNI KUPONI ZA BREZPLAČNO 
UNIČENJE KEMIKALIJ

ČETRTI TEDEN
5. MAREC – 11. MAREC

15 % POPUST NA CELOTEN PROGRAM 
IZDELKOV MERCK PREKO MARKETA

PETI TEDEN
12. MAREC – 18. MAREC

AKCIJA IZBRANIH IZDELKOV ZA 
VARNO DELO S KEMIKALIJAMI

ŠESTI TEDEN
19. MAREC – 25. MAREC

10 % POPUST NA CELOTEN PROGRAM 
IZDELKOV MILLIPORE PREKO MARKETA



V letu 2012 smo se v podjetju Mikro+Polo kot ekološko 

ozaveščeno podjetje prvič odločili, da pomagamo očistiti 

slovenske laboratorije – tudi vašega! 

Tako se je rodila akcija “Očistimo Slovenijo, očistimo laboratorije”, 

ki smo jo do danes izpeljali že štirikrat. V vseh teh letih se je 

naš eko-izziv razvil v največjo laboratorijsko čistilno akcijo v 

zgodovini Slovenije; poslovni partnerji ste se nam vsa leta z 

veseljem pridružili v velikem številu in skupaj z vami smo do sedaj 

uničili neverjetnih 25.821 kilogramov odpadnih kemikalij in tako 

slovenske laboratorije naredili čistejše ter predvsem veliko bolj 

varne za vaše vsakodnevno delo. 

V letošnjem letu smo se odločili, da akcijo zastavimo nekoliko 

širše, in sicer v sklopu tednov kemikalij, ki bodo potekali med 12. 

februarjem in 25. marcem 2018. Za vas smo tako pripravili šest 

tednov privlačnih ekskluzivnih ponudb, ki vam jih podrobneje 

predstavljamo v tej brošuri.

Ker ne želimo, da kakšno od njih zamudite vam priporočamo, da jo 

prelistate in se nam pri praznovanju tednov kemikalij pridružite!

 Aleksandra Peharda
 Izvršni vodja prodaje

Imate v vašem laboratoriju nevarne odpadne kemikalije s pretečenim rokom, ki lahko 
ob nepravilnem ravnanju celo ogrozijo vaše zdravje oziroma okolje?

Zdaj imate ponovno edinstveno priložnost, da jih popolnoma brezplačno in varno 
uničite, saj vam stroške uničenja krijemo mi!

Želim brezplačno uničiti odpadne kemikalije. Kako?

V S E H  Š E S T  T E D N O V
12. FEBRUAR – 25. MAREC

AKCIJA  
OČISTIMO 
SLOVENIJO,

OČISTIMO 
LABORATORIJE

* Akcija velja za nakup kemikalij proizvajalcev: MERCK, SIGMA, ALDRICH, SUPELCO, 
HONEYWELL, MILLIPORE, BURDICK & JACKSON, FLUKA in RIEDEL DE-HÄEN.  
Pri izdani količini kuponov upoštevamo vrednost naročila kemikalij brez obračunanega DDV.  
Pri uničenju kemikalij upoštevamo bruto težo (kemikalija in embalaža).

Posebna ponudba zbiranja kuponov poteka v obdobju med 12. februarjem  
in 25. marcem 2018. Kupone lahko unovčite med 1. in 30. aprilom 2018.

Odpadne kemikalije bomo pri vas brezplačno prevzeli in uničili po  
predhodnem dogovoru.

ZBIRAJ KUPONE  
(od 12. 2. do 25. 3. 2018)

Pri nakupu kemikalij* vam za vsakih 
50 EUR podarimo kupon, ki velja za 
brezplačno uničenje 1 kilograma* 
odpadnih kemikalij.

UNIČI KEMIKALIJE  
(od 1. 4. do 30. 4. 2018)

Predložite kupone, ki jih boste prejeli 
in iz katerih bo razvidna skupna teža 
kemikalij, ki jih bomo za vas brezplačno 
uničili.

Vse navedene cene so brez DDV-ja in veljajo za navedeno obdobje.  
Pridržujemo si pravico do napak v tisku. 
Akcija oz. vse ugodnosti veljajo samo za končne kupce.

Dodatne informacije o akciji najdete na spletni strani www.mikro-polo.si/ocistimolaboratorije.
Lahko nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 61 40 ali nam pišete na podpora@mikro-polo.si.



P R V I  T E D E N
12. FEBRUAR – 18. FEBRUAR

AKCIJA 

DVOJNE TOČKE 
ZVESTOBE

NAMIG!
Za vsak evro nakupa vam v Marketu namesto ene  
v obdobju 7 dni podarimo kar dve točki zvestobe.  

dvojne točke zvestobe
V prvem tednu praznovanja tednov kemikalij vam za vsak nakup kemikalij HONEYWELL 
preko Marketa podarimo dvojne točke zvestobe!  Le-te lahko v darilnem programu 
zamenjate za brezplačna praktična darilca za vaš laboratorij.  

V S E H  Š E S T  T E D N O V
12. FEBRUAR – 25. MAREC

AKCIJA  
OČISTIMO 
SLOVENIJO,

OČISTIMO 
LABORATORIJE

Dodatne informacije o akciji najdete na spletni strani www.mikro-polo.si/ocistimolaboratorije 
Lahko nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 61 40
ali nam pišete na e-poštni naslov podpora@mikro-polo.si

Ponosni smo, da že nekaj let skupaj z vami čistimo slovenske laboratorije.  
Še naprej se bomo maksimalno trudili slediti načelom ekološke ozaveščenosti  
in tudi vam, našim poslovnim partnerjem dati čim več priložnosti, da skupaj z 
nami gradite zeleno Slovenijo! Ker nam je mar. 

V akciji Očistimo laboratorije v Kemijskem inštitutu Ljubljana sodelujemo 
že od samega začetka, saj zasnovo akcije zelo podpiramo. Naše 
laboratorije smo tako že nekajkrat korenito »očistili« in s tem prispevali k 
čistejšim laboratorijem našega inštituta, varnejšemu delovnemu okolju ter 
nenazadnje tudi k čistejšemu okolju nasploh.

Želimo si, da bo podjetje Mikro+Polo to poslanstvo nadaljevalo tudi v 
prihodnje in tako prispevalo k čistejšim slovenskim laboratorijem.
 
Helena Spreizer, Kemijski inštitut Ljubljana 

“ „



D R U G I  T E D E N
19. FEBRUAR – 25. FEBRUAR

POSEBNA PONUDBA  
LABORATORIJSKEGA 
POHIŠTVA ZA VARNO 
DELOVNO OKOLJE

NAMIG!
Ker stvari radi delamo drugače, vam laboratorij lahko pobarvamo v 12 različnih barvah.
#ColorYourLab  

posebna ponudba laboratorijskega pohištva  
za varno delovno okolje
Predstavljamo posebno ponudbo znotraj tednov kemikalij - izbor iz sistema 
laboratorijskega pohištva naše blagovne znamke LAB INTERIOR

15 % popust
NA DIGESTORIJ LAB INTERIOR
KAT. ŠT.: L.FHS.120.XXXX.240 
DIMENZIJE: 1200 x 950 x 2400-2700 mm

Tehnične značilnosti:

 Dvojna stenska konstrukcija z navpičnimi instalacijskimi kanali nad delovno 
ploščo in vodoravnim instalacijskim kanalom pod delovno ploščo, kar vam 
omogoča neomejeno izbiro za namestitev svojih instalacij.

 Aerodinamični profil na sprednjem delu delovne plošče, ki ustvarja gladek pretok 
zraka, da se preprečijo zračne turbulence.

 Dodatni stenski paneli, nameščeni na zadnji hrbtni plošči, za lažje odsesavanje 
težkih hlapov.

 Sistem za gladko premikanje dvižnega digestorijskega okna z blokado za odprtje 
v skladu z EN 14175.

 Vgrajen varnostni mehanizem za spremljanje pretoka zraka v skladu z EN 14175.

 Različne možnosti namestitve z enostavnimi dodatki.

 Enostaven sistem montaže in demontaže.

Akcijska cena

4.675,00 €

15 % popust
NA OMARO ZA SHRANJEVANJE KISLIN IN BAZ
KAT. ŠT.: L.AAC.120.D2XX.060 
DIMENZIJE: 1200 x 620 x 600 mm

Tehnične značilnosti:

 Vrata: polna vrata, desno odpiranje, vertikalno ločena vrata omogočajo 
ločeno shranjevanje.

 Oprema: 6 izvlečnih polipropilenskih predalnikov, dvojni hrbet in nastavek 
za odsesovanje.

 Notranjost z dvojnim hrbtom in vgrajenimi prezračevalnimi rešetkami na 
različnih višinskih nivojih ustvarja enakomerno porazdeljen pretok zraka 
skozi celotno notranjost omare.

 Spodnji in zgornji predelek sta opremljena vsak s po tremi izvlečnimi 
policami iz polipropilena. Vsaka polica se lahko pri čiščenju enostavno 
odstrani.

Akcijska cena

459,00 €

15 % popust
NA ODSESOVALNO ROKO ALSIDENT 
KAT. ŠT.: AY-75-9065-3-7-5

Tehnične značilnosti:

 Komplet vsebuje odsesovalno roko, stensko konzolo, napo.

 Premer 75 mm.

 Za izpušne cevi lahko izberete več vrst materiala.

 Spoji so iz polipropilena, z notranjimi deli iz nerjavnega jekla, odporni na kislino, 
AISI 316L.

 V prvi cevi je vgrajena mehanska loputa za enostavno regulacijo pretoka zraka.

 Členki gibljive odsesovalne roke zaradi svoje konstrukcijske zasnove  
in kakovosti vgrajenih materialov ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.

Akcijska cena

586,50 €



T R E T J I  T E D E N
26. FEBRUAR – 4. MAREC

AKCIJA 
DVOJNI KUPONI
ZA BREZPLAČNO 
UNIČENJE KEMIKALIJ
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We provide information and advice to our customers on application technologies and regulatory matters to the 
best of our knowledge and ability, but without obligation or liability. Existing laws and regulations are to be 
observed in all cases by our customers. This also applies in respect to any rights of third parties. Our information 
and advice do not relieve our customers of their own responsibility for checking the suitability of our products 
for the envisaged purpose.

Discover more at

MERCKgroup.com

Merck Life Science Private Limited
8th Floor, Godrej One | Pirojshanagar, 
Eastern Express Highway | Vikhroli (E)
Mumbai – 400079 | India
Phone : +91 22 6210 9800 | Fax : +91 22 6210 9999 
Website : www.merckmillipore.in
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NAMIG!
Skupaj z nami lahko brezplačno in varno uničite toliko kemikalij,  
koliko boste zbrali kuponov, pri tem pa vam nudimo vso strokovno podporo.  

dvojni kuponi za brezplačno uničenje kemikalij
Pri nakupu kemikalij za vsakih 50 EUR namesto enega podarimo kar dva kupona za 
brezplačno uničenje 1 kilograma odpadnih kemikalij. Tako boste vaš laboratorij očistili 
še hitreje in si tako zagotovili zdravo in varno delovno okolje. 

Č E T R T I  T E D E N
5 .  M A R E C  –  1 1 .  M A R E C

15 % POPUSTA 
NA CELOTEN PRODAJNI 
PROGRAM IZDELKOV

MERCK
ZA SPLETNA NAROČILA

Welcome 
to the 
new  Merck
The new Merck brand embodies our vibrant global business that makes a 
meaningful difference in the world. It reflects how we have transformed over 
the last decade into a global science and technology company that makes a 
meaningful difference.

Our new look and feel is inspired by the forms and colours seen under the 
microscope. It captures the essence of our work: making people’s lives richer 
through detail and discovery.

Our appearance is a bright step into the future for our business, but our focus 
on product quality and customer care is unchanged. We will continue to deliver 
the very best for our customers and partners around the world.

We have made it different

4

NAMIG!
Popust lahko izkoristite na vseh 18.986 izdelkov blagovne znamke Merck, ki jih predstavljamo  
v Marketu, kodo za popust pa lahko uporabite kolikokrat želite. Pozor - koda je veljavna samo 7 dni!    

koda za popust
V košarici Marketa v polje »imate kodo za popust?« 
enostavno vpišete spodnjo kodo za popust  
in le-ta bo oštet od skupnega zneska naročila:

TEDNIKEMIKALIJ15
* koda je veljavna med 5. in 11. marcem 2018
* koda je veljavna za izdelke v Marketu, označene s kataloško številko MC ...

Seveda vam zraven 
popusta podarjamo še 
TOČKE ZVESTOBE,  
ki jih bomo naložili na 
vaš uporabniški račun.



P E T I  T E D E N
1 2 .  M A R E C  –  1 8 .  M A R E C

POSEBNA PONUDBA  
IZDELKOV ZA 
VARNO DELO  
S KEMIKALIJAMI

Na vse posebne znižane cene vam za spletna naročila preko MARKETA  
zagotavljamo še DODATNE 3 % POPUSTA ter vam PODARJAMO TOČKE ZVESTOBE.

posebna ponudba izdelkov  
za varno delo s kemikalijami
Predstavljamo posebno ponudbo znotraj tednov kemikalij - izbor izdelkov, ki jih 
potrebujete za bolj varno in enostavnejše delo s kemikalijami. 

12 % popust
NA VSE DISPENZERJE GENIUS

Da bo vaše odmerjanje kemikalij in ostalih 
agresivnih reagentov natančno in enostavno.

NAMIG!
Za vse dodatne informacije in 
izbor ustrezne izvedbe v iskalnik 
spletne aplikacije Market vpišite 
iskalno besedo genius.

Zdaj že od

201,75 €

12 % popust
NA ZAŠČITNO PODLOGO VERSI-DRY 
KAT. ŠT.: NG-62070-00 

Za delovne pulte, police ipd.,  
s hitro absorbcijo razlite tekočine.

NAMIG!
Za vse dodatne informacije in 
izbor ustrezne izvedbe v iskalnik 
spletne aplikacije Market vpišite 
iskalno besedo versi-dry.

Akcijska cena

26,93 €

15 % popust
NA VAKUUMSKE EKSIKATORJE  
IZ BOROSILIKATNEGA STEKLA 3.3

NAMIG!
Za vse dodatne informacije  
in izbor ustrezne izvedbe v 
iskalnik spletne aplikacije 
Market vpišite kataloško številko 
IL-039.02.200.

12 % popust
NA POSODO ZA ODPADKE Z LIJAKOM 
KAT. ŠT.: NG-6379-0004, NG-6379-0010 

NAMIG!
Za vse dodatne informacije in izbor 
ustrezne izvedbe v iskalnik spletne 
aplikacije Market vpišite iskalno besedo 
posoda z lijakom.

15 % popust
NA REAGENTNE STEKLENICE   
IZ BOROSILIKATNEGA STEKLA 3.3

NAMIG!
Za vse dodatne informacije 
in izbor ustrezne izvedbe v 
iskalnik spletne aplikacije 
Market vpišite kataloško 
številko TG-3379900503.

Zdaj že od

1,62 €

12 % popust
NA NEPUDRANE  
COMFORT NITRILNE ROKAVICE  

Rokavice izpolnjujejo najvišje mednarodne 
zahteve in standarde zaščite pred kemikalijami.

NAMIG!
Za vse dodatne informacije 
in izbor ustrezne izvedbe v 
iskalnik spletne aplikacije 
Market vpišite iskalno besedo 
comfort.

Akcijska cena

8,92 €

Zdaj že od

100,55 €

Zdaj že od

49,26 €

Primerna za začasno 
shranjevanje topil, kemikalij, 
kemijskih in bioloških odpadkov.



Š E S T I  T E D E N
19.  M A R E C – 25.  M A R E C

10 % POPUSTA 
NA CELOTEN PRODAJNI 
PROGRAM IZDELKOV

MILLIPORE
ZA SPLETNA NAROČILA

NAMIG!
Popust lahko izkoristite na vseh 26.976 izdelkov blagovne znamke Millipore, ki jih predstavljamo  
v Marketu, kodo za popust pa lahko uporabite kolikokrat želite. Pozor - koda je veljavna samo 7 dni!    

koda za popust
V košarici Marketa v polje »imate kodo za popust?« 
enostavno vpišete spodnjo kodo za popust  
in le-ta bo oštet od skupnega zneska naročila:

TEDNIKEMIKALIJ10
* koda je veljavna med 19. in 25. marcem 2018
* koda je veljavna za izdelke v Marketu, označene s kataloško številko ML ...

Seveda vam zraven 
popusta podarjamo še 
TOČKE ZVESTOBE,  
ki jih bomo naložili na 
vaš uporabniški račun.


