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HiTechnology, Design, Future... ORIGINÁL JE JEN JEDEN

GAKO UNGUATOR ®   
§  moderní způsob rychlé přípravy magistraliter v lékárně

§  zcela nová generace míchacích přístrojů

§  nejdokonalejší způsob homogenizace

§   váš náskok vůči konkurenci 
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NYNÍ AKCE NA NOVÉ MODELY
– 10 % na objednávky nových modelů 

– 15 %  sleva při výměně starého           
přístroje za nový (šrotovné)



Informace k nové technologii GAKO Unguator 

§  zcela nový držák kelímků Quick-Lock, zamezující ohýbání míchadel
§  míchadlo se vkládá do držáku z přední části
§  kelímek není nutno šroubovat, stačí jen pootočit o 90°
§  dotykový panel displeje, který se snadno udržuje a ovládá
§  moderní design s celokovovým šasím
§   výrazně tichý provoz díky optimalizovanému mechanickému systému a elektronice
§   zajištěná reprodukovatelnost technologie přípravy (míchání) 
§   u nejvyššího modelu PRO: 10,1“ dotykový interaktivní displej, integrovaný snímač 2D kódů, 

rozhraní pro laboratorní váhy, tiskárnu, PC síť, USB a další…
§  kompatibilní s míchadly starších modelů přístrojů

Nové kelímky a příslušenství GAKO Unguator:
§  všechny kelímky jsou nyní nově označeny 

snímatelnou etiketou s číslem šarže a datumem 
výroby a QR kódem

§  nová konstrukce víčka kelímků pro rychlé uchycení Quick-lock systémem
§  originální vysoká kvalita dle požadavků lékopisu
§  příslušenství dále obsahuje redukční trysky, dlouhý a krátký aplikátor, 

dávkovací uzávěr na 0,5ml masti, jednorázová a standardní míchadla, 
přeplňovací spojky a AirDynamic systém

Nyní akce u fi rmy 

Při objednávce original kelímků a spotřebního materiálu UNGUATOR v hodnotě 

nad 3 000 Kč b. DPH, získáte 1 balení kávy SAMANTHA 2v1 ZDARMA

akce probíhá od 16/11/2016 do 31/12/2016. Objednávejte na tel: 800 187 810 nebo 323 619 700

gako® & unguator® jsou registrované obchodní značky GAKO Konietzko GmbH

PhMr-servis
servis lékárnám a ve farmacii
Černokostelecká 154/27a
Říčany u Prahy
CZ - 251 01

tel/fax: +420 323 618 330, +420312310879
client line (gratis): CZ: 800 900 988; 
                             SK: 0800 004 204
e-mail: info@unguator.cz
http://www.unguator.cz

ZDARMAZDARMA

Objednávejte na tel: 800 187 810 nebo 323 619 700

Více informací získáte u autorizovaného dodavatele:


