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Jsme autorizovaným distributorem Agilent Technologies pro Českou republiku 
v oblastech analytické chemie, molekulární a buněčné biologie, spotřebního 
materiálu a malého laboratorního vybavení pro chemické laboratoře. Naši nabíd-
ku doplňují produkty pro laboratoře i od dalších výrobců (Macherey-Nagel, Finne-
ran, Tekmar, Gerstel, Honeywell Research Chemicals atd.).

Náš tým servisních techniků poskytuje širokou škálu autorizovaných servisních 
služeb (instalace a opravy, preventivní prohlídky, funkční verifikace a operační 
kvalifikace) přístrojů Agilent Technologies i dalších výrobců. Servisní oddělení 
také poskytuje vzdálenou podporu a pravidelně pořádá softwarová i hardwarová 
školení pro uživatele i pro pokročilé analytiky. Nedílnou součástí služeb zákazní-
kům je také vývoj metod a aplikační podpora, kterou zajišťuje tým aplikačních 
specialistů.

Mgr. Iva Belanová, Ph.D.
Morava - severovýchod
e: iva.belanova@hpst.cz
t:  +420 731 479 740

Oblastní produktoví specialisté

Ing. Jitka Berková
Čechy - jihozápad, Praha 4, 5, 6
e: jitka.berkova@hpst.cz
t:  +420 602 777 356

Ing. Robert Kukula, MBA
Čechy - severozápad, Praha 2, 3, 9
e: robert.kukula@hpst.cz
t: +420 724 807 092

HPST, s.r.o.
Na Jetelce 69/2
190 00 Praha 9
e: info@hpst.cz
t: +420 244 001 231

Provozovna
VTP UP, Šlechtitelů 19

t: +420 776 082 462
783 71 Olomouc

Servisní služby
servis@hpst.cz

Hot line servis (po-pá)
m: +420 725 631 863
od 8.00 do 17.00

www.hpst.cz
www.labicom.cz
eshop.labicom.cz

Mgr. Lukáš Slavata
Čechy - severovýchod, Praha 1, 7, 8, 10
e: lukas.slavata@hpst.cz
t:  +420 606 587 498

Mgr. Jana Havelková
Jižní Morava a Vysočina
e: jana.havelkova@hpst.cz
t: +420 607 006 300



HYD444 000

HYD438 311

Odběry vzorků životního 
prostředí, příslušenství 
ke vzorkovačům

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Elektrochemie 

 • pH metry – stolní, přenosné, kapesní
• Oxymetry
• Konduktometry
• Přístroje pro měření ORP
• Ionometry
• Přístroje pro měření chloridu sodného, 
   celkově rozpuštěných látek atd.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Ovzduší
Odběrová čerpadla, kalibrátory, kity
Nefelometr
Přenosné pumpičky

• Vody, sedimenty a půdy
Drapáky, odběrové tyče, pipety
Pasivní vzorkovače
Zařízení pro odběr biologických 
vzorků, planktonní sítě
Vzorkovače a vzorkovací kity pro 
odběr sedimentů

• Vzorkovače kapalných materiálů, 
   polotuhých, práškových – 
   jednorázové, sterilní atd.

Manipulace/dávkování kapalin

• Pipety, ruční a stolní dávkovače
• Byrety, titrátory, vakuové odsávačky
• Stříkačkové pumpy
• Peristaltické pumpy

Mechanické operace

Speciální aparatury

• Sterilizátory a autoklávy
• Destilační aparatury
• Extrakční systémy
• Rozkladné systémy pro     
   stanovení dusíku dle            
   Kjeldahla

Tepelné operace

• Míchačky s ohřevem, topné desky
• Inkubátory
• Inkubované třepačky
• Termomixéry
• Koncentrátory
• Vodní a suché lázně
• Vakuové odparky
• Cirkulační chladiče
• Pece a sušárny

Uchovávání vzorků

• Lednice, mrazničky
• Exsikátory – antistatické, automatické, 
   plnitelné plynem, přenosné, 
   stohovatelné
• Rukavicové boxy

• Míchačky
• Vortexy 
• Kývačky, třepačky
• Rolery a rotátory
• Centrifugy – chlazené i nechlazené
• Ultrazvukové lázně
• Homogenizátory a tyčová míchadla
• Váhy

SEN910-0901-EU-R

SAM8284A-150SAM8051H-450 

MILMW170 MAX

DLA7035100000

ERADUAL-4000-ES

MILMW306

DLA8030184000

BEND2400-R-E
MIUYC-20

HMINK200-1B

Další přístroje a zařízení

STA18200001

BENBSH200-E

BOHV1982-08
BOHV1879-07

BOHV1948-06

• Termocyclery  - malé laboratorní, 
   s/bez gradientu
• Tiskárny štítků
                                      • Výrobníky čisté vody

MAC730150 DLA8034111000

InKjel 625P

Behrotest D 2BAOLABV1/MC5(6)


