Štandardné DNA primery
Využite opäť našu skvelú AKCIU na balíky primerov
Objednajte si naraz:

20 a viac primerov
a za

Vám pribalíme

5 x koncentrovaný s výsledným 2,5 mM MgCl2. Mix obsahuje zmes Hot-Start HOT FIREPol DNA
polymerázy a proofreading polymerázy, s ktorými môžete amplifikovať aj GC bohaté templáty s
istotou, že vaše amplikóny budú bez náhodných mutácií.

S našimi balíkmi olíg Vás potom PCR stojí pár centov
Scale

Odsolené primery
Cena za bázu
s DPH (10 %)

0.02 μmol
(3-5 OD)

0.04 μmol
(5-8 OD)

0.2 μmol
(12-15 OD)

0,59 €

0,63 €

1,25 €

Scale

OPC (short HPLC)
Cena za bázu
s DPH (10 %)

0.02 μmol
(1 OD)

0.04 μmol
(2,5 OD)

0.2 μmol
(8 OD)

1,19 €

1,25 €

1,48 €

Scale

HPLC (long HPLC)
Cena za bázu
s DPH (10 %)

0.02 μmol
(1 OD)

0.04 μmol
(2,5 OD)

0.2 μmol
(8 OD)

1,29 €

1,39 €

1,79 €

Spojte vaše výborné výsledky s ďalšími produktami
:: dvojito značené próby–FAM–BHQ1 už od 109 € s DPH
:: ZNA® oligá–ideálna náhrada MGB®a LNA® prób
•
•
•
•

Predpokladané výťažky sú kalkulované na 20-mér. Aktuálny výťažok závisí od dĺžky a zloženia oliga
0.02 μmol scale je dostupná iba pre oligádo dĺžky 33 báz (platí aj pre modifikované oligá)
Ak je oligo dlhšie než 80 báz, cena za bázu sa zdvojnásobuje
NOVINKA - MGB próby za výborné ceny

Objednávací formulár nájdete na www.amplia.sk,
vašu objednávku primerov posielajte na amplia@amplia.sk
Ak si neznačené primery objednáte v pondelok, dostanete ich už v piatok.
AMPLIA s.r.o., Studenohorská 12, 841 03 Bratislava 47, Slovenská republika
tel.: (+421) 2 6478 9336
fax: (+421) 2 6478 9040
mobil: (+421) 903 160 701
amplia@amplia.sk

www.amplia.sk

Cenník je platný od 1. januára 2022 do vydania nového cenníka.

250 reakčný HOT FIREPol Blend Master Mix (04-27-00125)

