
PORTFOLIO 
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A CHEMIKÁLIE

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



Spotřební materiál
pro přípravu vzorků

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Laboratorní sklo a plasty

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Kapalinová chromatografie 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Příslušenství pro kapilární 
elektroforézu 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ICP, AAS 

 

• Lampy, nebulizéry, hořáky
• Sprejovací komory, kyvety
• Těsnění, torche, kapiláry

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tenkovrstevná chromatografie 

 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Vialky, víčka, inserty 
• Stříkačkové a membránové filtry 

• SPE, QuEChERS, SPME a další 
  materiál pro přípravu vzorků

• Zásobní láhve, těsnění, uzávěry
• Stříkačky plastové, skleněné, nerezové
• Filtrační aparatury skleněné i plastové
• Zkumavky, Petriho misky, hadičky,  
   těsnění, spojky

Plynová chromatografie

• Kolony, předkolony
• Ferule, septa, linery, trapy
• Průtokoměry, rotametry, detektory
   netěsností

Odběry vzorků Chemikálie a standardy 
Honeywell

• Rozpouštědla
• Organické chemikálie
• Anorganické chemikálie
• Kyseliny a zásady
• Čisté chemikálie
• Chemikálie pro stopovou analýzu
• Chemikálie pro syntézu
• Chemikálie pro Karl-Fisher titrace
• Činidla pro biosyntézy
• Pufry
• Eluenty a aditiva
• Sorbenty
• Standardy
• Certifikované referenční materiály
• Produkty na zakázku

G6691A

• Různé modifikace CE kapilár
• Těsnění, spojky, ferule
• Lampy, pufry, kity

Analytické standardy

Oblasti použití:
• Analýzy životního prostředí včetně 
  izotopově značených standardů
• Organické a anorganické analýzy
• Petrochemie
• Analýzy potravin
• Farmacie
• Fyzikální metody
• Phyto standardy
• Testy kontroly kvality
• Standardy na zakázku

Látky dvojího použití

• Mikrocystiny
• Botulinové toxiny
• Trichothecenové toxiny 
• Aflatoxiny

• Sorpční trubičky
• Membránové filtry a filtrační kazety
• Odběrové vaky
• Pasivní vzorkovače

• TLC desky, fólie a sety
• Vyvíjecí komory
• Rozprašovače, sorbenty, vizualizační činidla
• UV boxy

Standardy návykových látek
a jejich prekurzorů

Certifikované referenční 
materiály

• Oblast medicíny, životního prostředí, 
  potravin, zemědělství, průmyslu,   
  pracovního prostředí i standardy pro 
  sledování fyzikálních vlastností.

• HPLC/UHPLC kolony, předkolony, filtry
• Šroubení, kapiláry, ferule, těsnění
• Náhradní díly
• Filtry, zátky, láhve
• Plničky kolon


