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H E L Y E S B Í T É S

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények "Élelmiszerek
fogyaszthatósági határidejének és minõségmegõrzési
idõtartamának jegyzéke" c. különszámában tévesen jelent meg a
60. oldalon:

 Az "Ízesített krémtúró (vaníliás, mazsolás, citromos, banános)
alufóliával lezárt mûanyag tégelyben, 0 - + 10 °C között tárolva (Hajdú
megyei TV) fogyaszthatósági határideje.

A helyes fogyaszthatósági határidõ 12 nap.

A hûtõipari termékek minõségmegõrzési idõtartama - 18 °C-ra vonatkozik.
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Nem emelkedik idén a finomvegyszerek
katalógusára

A HERAEUS "Finomvegyszerek és Kutatási Eszközök"
(Feinchemikalien und Forschungsbedarf GmbH) elnevezésû
leányvállalata (Karlsruhe, Németország) kínálatát és
szolgáltatásait magában foglaló teljes katalógusa - a helyes
árpolitikának köszönhetôen - 1993 végéig minden változtatás
nélkül érvényben marad. Márciusban napvilágot lát egy
speciális katalógus is a tiszta elemekrôl.

A finomvegyszerek és kutatási eszközök katalógusa ezer
oldalt meghaladó terjedelemben több mint tízezer terméket
és szolgáltatást sorol fel: a szerves és szervetlen
finomvegyszerek teljes skáláját, a meghatározott formájú és
tisztaságú elemeket, az atomabszorpciós spektroszkópia
szabványait, a "bemutató" palackokban tárolt laboratóriumi
gázokat, a galvanizálás eszközeit, az üvegbôl készült
laboratóriumi felszereléseket, valamint a szolgáltatások átfogó
jellegû ismertetését. A katalógust sok hasznos táblázat, fizikai
és kémiai diagram, továbbá a feldolgozással kapcsolatos
ajánlások egészítik ki.

1993 márciusában megjelenik az átszerkesztett speciális
katalógus is, amely ABC sorrendben tartalmazza a szervetlen,
illetve a elemorganikus vegyületeket az alumíniumtól a
cirkóniumig.

A jól átgondolt és messzire tekintô árpolitika  lehetôvé
teszi, hogy a katalógus teljes érvényességi idôtartama alatt,
azaz 3 éven keresztül minden termék és szolgáltatás ára
változatlan maradjon. A HERAEUS Feinchemikalien und
Forschungsbedarf a megrendelôi számára (pl. egyetemi
laboratóriumok) az egész világra kiterjedôen biztosít
laboratóriumi szolgáltatásokat. A leányvállalat mûszaki-
technikai felszereltsége Európán belül lehetôvé teszi a 24 óra
alatti szolgáltatásokat is.

Személyi számítógéppel rendelkezôk Floppy lemezen is
hozzájuthatnak a katalógushoz. A software bármilyen IBM
kompatibilis számítógépen futtatható, és világos szerkezeti
felépítésének köszönhetôen könnyen megérthetô és
használható.
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Elôállító: HERAEUS Feinchemikalien und 
Forschungsbedarf GmbH
Postfach 410450
D-7500 Karlsruhe 41, Németország
Tel.: (0049 721) 47167
Fax: (0049 721) 472001

Kiadó: Eckhard Knaus
Tel.: (0049 721) 355211

A 91-es katalógus érvényben marad 1993 folyamán is

A HERAEUS helyes árpolit ikájának köszönhetôen a
f i nomvegysze rek  1991-ben  pub l i ká l t  ka ta lógusa
érvényességének  ha rmad ik  évében ,  1993 -ban  i s
vá l t oza t l an  á rakka l  á l l  r ende lkezés re .
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