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Bem vindo à nossa homepage!
Informações gerais e instruções para utilização.
1. Uma vez selecionado o idioma de preferência (inglês, alemão, português, espanhol, francês), o programa
será visualizado de acordo com o idioma escolhido.
Por favor faça a seleção escolhendo o produto (por ex. Conjuntos de lâminas preparadas para microscópio,
transparências etc) clicando com o mouse.
2. Os arquivos estão no formato PDF, para carregá-los você precisa ter instalado em seu computador o
programa Adobe Acrobat ReaderTM. Se voce não possui o Adobe Acrobat ReaderTM, voce pode fazer o
download gratuito clicando o botão amarelo „GET ACROBAT READERTM“. Siga então as instruções de
instalação dadas pelo programa.
3. Após carregar os arquivos você poderá imprimí-los ou armazená-los no seu disco rígido através do
programa Acrobat ReaderTM.
4. Lista de preços com as condições de venda, pagamentos, e formulários para pedidos também estão
disponíveis no nosso website.
5. Por favor não hesite em nos contactar por telefone, fax ou e-mail, caso necessite mais informações.

Nossa Linha de Produtos.
Gostaríamos de nos apresentar como um dos líderes mundiais na produção de material de ensino para
escolas e educação geral. Nossa empresa foi fundada em 1955, tendo uma longa e tradicional experiência
na produção e venda internacional de produtos de alta qualidade.
Lâminas preparadas para Microscópio: as lâminas Lieder de alta qualidade para microscópio são feitas
em nossos laboratórios sob rigoroso controle científico. Tamanho de 26 x 76mm, vidro de alta qualidade
com bordas não cortantes. Utilizamos material histológico fixoTop em qualidade. A aplicação de técnicas
especiais exclusivas são usadas na coloração, assegurando uma melhor diferenciação, definição e maior
duração, garantindo uma análise perfeita nos estudos dos componentes estruturais. As lâminas da Lieder
encontram-se de acordo com todos os requisitos científicos.
Textos explicatívos estão disponíveis na maioria das nossas séries de lâminas.
Todas as lâminas podem ser compradas em jogos ou individualmente.
Atlas de Transparências para Retroprojetores: como método visual moderno, as transparências se
tornaram mais e mais parte de programas para ensino de biologia, física e química. Assim, criamos uma
linha nova e compreensiva de 40 Atlas de transparências.
Os Atlas são compostos de 24 a 70 folhas de transparências, mostrando uma grande variedade de lindos
desenhos, diagramas, tabelas, figuras anatômicas, fotografias micro e macro brilhantes , fotografias raio-X ,

impressionantes ciclos de vida, fotografias humanas, fotografias da paisagens, testes e resultados, etc.
Toda Atlas vem acompanhado por um texto explicativo, dando uma definição detalhada de todas as figuras
nele compostas. Nossa transparências multicoloridas são impressas em um processo especial, garantindo
sua qualidade em diferentes ampliações de projeção. As transparências e textos são embalados em pastas
plásticas tipo arquivo muito resistentes. Como um novo serviço, nós também fazemos Atlas de
transparências de acordo com o pedido dos nossos clientes e adaptados ao currículo de seus países. Por
favor escreva para futuras informações.
O Programa Multimídia para Biologia: O novo programa de ensino fornece uma sinopse de todas as
importantes linhas de biologia para instrução em escolas e universidades, além de ser adequado em
trabalho com microscópio. O programa é composto por um extenso manual com descrições detalhadas e
desenhos das lâminas preparadas e microfotografias das séries escolares A,B, C e D. Mais uma excelente
seleção de transparências , textos e folhas de trabalho com descrições de figuras e desenhos que servem
de material de apoio ao professor durante as aulas. Também o novo CD-ROM interativo que estará pronto
em 2000, oferecendo inúmeras possibilidades de informações adicionais. Este programa é um best-seller
vendido mundialmente em vários idiomas.
Fotomicrogravuras e Slides Coloridos: Os slides da Lieder são produzidos em filme de 35mm para
projeção. Para obter o maximo de qualidade, todos os slides coloridos da Lieder são fotografados
originalmente na fonte, ou seja, a espécie é fotografada. Consequentemente, não há nenhuma perda na
qualidade, o que pode ocorrer em processos de cópias. Os slides coloridos para projeção da Lieder têm
uma alta definição e claridade, associados à reprodução colorida, resultam em slides de qualidade
insuperáveis. Esta qualidade reune o máximo de informações a serem ilustradas de uma maneira a ser
muito apreciada pelo estudante. Todos os slides coloridos da Lieder são fixados entre vidros à prova de pó
de 50x50mm em moldura plástica de alta qualidade.
Educação e Conhecimento em CD-ROM: O Novo e incrível Programa do CD-ROM Interativo
Educacional.
Oferecemos nossa nova série de aproximadamente 42 CD-ROMs para aprendizado e ensino interativo
escolar nos seguintes temas:
Biologia Humana completa em todas as suas partes (anatomia macro e microscópica) - Sistema locomotor
humano - Sistema digestivo – Sistemas circulatório e respiratório – Reprodução – Hormônios – Tecidos
nervosos – Sistema nervoso – Transmissão de informações – Cérebro e corda espinal humana – Orgãos
dos sentidos – Citologia - Genética Molecular – Mendelismo, variabilidade – Genética Humana – Origem e
Evolução da vida – Nosso meio ambiente, tratamentos e proteção – Nossas águas, poluição, proteção e
reciclagem – A floresta essencial para vida – Proteção de sementes de estragos e doenças – Sociedade
das Plantas – Ecossistema – Animais e plantas – Estrutura da matéria – Todas as ilustrações são retiradas
do nosso estoque para garantir uma qualidade superior.
Eles contém um programa especial de ensino e aprendizagem, textos explicativos nos quatro idiomas, um
grande número de figuras (microfotografias, ilustrações anatômicas de alta qualidade, gráficos, animais e
plantas, ciclos de vida, etc), um programa especial de teste pra checar o conhecimento dos usuários,
incluindo notas, e um material de acompanhamento que pode ser impresso e copiado pelo professor para
os alunos.
Pedidos Especiais: Nós podemos fornecer lâminas e transparências que não estejam listadas em nossos
catálogos. Temos um amplo estoque de materiais e talvez seja possível atender ao pedido de nossos
clientes.
Qualquer dúvida, por favor, não hesite em nos contactar para informações adicionais.

Informações sobre pedido
Todas as nossas lâminas preparadas para microscópio, slides coloridos e fotomicrografias podem ser obtidos como
jogos completos ou individualmente. Encomendando, por favor dê os números do catálogo completos, a quantidade e as
descrições abreviadas dos itens solicitados. Isto ajudará a minimizar o processamento dos seus pedidos, e evitar erros.
Por favor mencione o método de transporte requerido, ex. correio aéreo nomal, cargo, courier especial (ex. DHL, Fedex,
UPS). Sem as suas instruções de expedição usaremos o nosso melhor julgamento. Não despacharemos as
consignações via superfície ou via marítima a menos que expressamente requerido.
Ao pedir as lâminas preparadas para microscópio, por favor especifique as caixas de acondicionamento (veja página #
2). Sem a sua especificação, forneceremos nossas caixas padrão de diferentes tamanhos de acordo com a quantidade
de lâminas requeridas.
Para sua conveniência, anexamos ordens de pedidos em branco no final do nosso catálogo. Caso não tenha nosso
catálogo, por favor solicite. Enviaremos a mais nova versão do nosso catálogo geral imediatamente. – Itens sem
preços ainda não haviam sido publicados na data da impressão desta lista de preços. Nossos preços e disponibilidade

dos produtos serão também fornecidos em cotações.
Os preços listados nesta lista de preços estão em EURO - ex works. Descontos por quantidade serão fornecidos em
grandes pedidos, informações detalhadas serão fornecidas com seu pedido. O transporte, a embalagem, e a expedição
de containeres serão cobrados a parte.
Teremos o prazer em cotar-lhes lâminas ou transparências que não estejam listadas em nossos catálogos. Por favor
nos envie suas especificações e enviaremso nossa melhor oferta. Apreciamos muito os seus pedidos e estamos ao seu
dispor. Sinta-se a vontade para nos fazer quaisquer perguntas adicionais.
Benvindos nossa HOMEPAGE www.lieder.com . Visitando nossa página você encontrará uma apresentação detalhada
de todos os nossos produtos em cinco idiomas (Inglês, Alemão, Português, Espanhol e Francês). Qualquer novidade
será publicada em nossa Homepage primeiramente. Você é convidado a baixar e imprimir os arquivos necessários para
seu uso particular apenas.

Termos e Condições de Venda. Lista de Preços
Este catálogo e a lista de preços substituem todos os catálogos e listas de preço anteriormente emitidos. Todos os
produtos são vendidos de acordo com os preços vigentes na altura do embarque. Todos os preços são fornecidos em
EURO. Nossos preços não incluem impostos de nenhuma localidade.
O embarque e embalagem estão no custo e risco do consignatário. Lâminas preparadas para microscópio só podem ser
embarcadas se acondicionadas em caixas especiais, estas caixas estão disponíveis em diferentes tamanhos e preços e
devem ser escolhidas juntamente com os seus pedidos.
Lâminas preparadas para microscópio e slides coloridos estão disponíveis em jogos completos (coleções ou séreis) ou
individualmente. Pequenas mudanças dentro dos jogos, coleções ou compilações nos são reservadas.
Esta citação foi estabelecida por computador. Erros calculatórios nos são reservados. Todas as ofertas e citações estão
sujeitas aos nossos termos gerais e condições de venda e pagamentos como impresso em nossa lista de preços. Nos
reservamos o direito de cancelar tais produtos não disponíveis na data do embarque por falta de matéria-prima. Se a
descrição técnica de um artigo dado com a lista de especificação não estiver clara, nossa interpretação da técnica
preparatória será válida. Caso não seja especificada a técnica de preparação requerida, utilizaremos nosso método
avançado para melhores resultados.
Quaisquer reclamações, não serão consideradas ao menos que feitas dentro de 8 dias seguidos da data do recebimento
dos produtos no destino. As reclamações aceitas intitularão o reivindicador a substituição somente, não a qualquer dano
adicional. Qualquer dano ou o cancelamento de pedido por parte do fornecedor causado por força maior, como os atos
do Deus, greve, guerra, não disponibilidade de materiais, incêndio, distúrbios de operação da fábrica ou tráfego ou
qualquer outra circunstância além do controle do fornecedor são excluídos. Reservamos o direito de cancelar tais itens
não disponíveis no momento do embarque devido à falta de materiais ou, outra razão técnica.
As faturas e as contas serão pagáveis juntamente com a confirmaçao do pedido. Cartas irrevogáveis de crédito serão
feitas se solicitadas. As mercadorias permanecerão propriedade do fornecedor até que o pagamento completo das
mercadorias fornecidas tenha sido efetuado.
O Comprador não tomará ou fará ou causará ou permitirá a qualquer pessoa tomar ou fazer uma cópia ou fotografar
nenhuma lâmina preparada para microscópio, fotomicrografias, slides coloridos, transparências, CD-ROM, desenhos,
textos, descrições, home pages, sites web e compilações fornecidas pelo Vendedor com objetivo de fazer lucro disto
pela revenda ou de qualquer outro modo em absoluto.
Todas as nossas figuras, lâminas preparadas para microscópio, outros slides, diapositivas e transparências, desenhos,
textos, descrições, home pages, sites web e compilações são sujeitos à assegurar os Direitos Autorais e não podem ser
fotografados, reproduzidos, esquadrinhados, reimprimidos, fornecidos em um sistema de recuperação ou em bancos de
dados, ou transmitidos em qualquer forma ou por qualquer meio, mecânico, eletrônico, registro, transmissão, televisão,
CD-ROM, DVD, serviços online, home pages, sites web ou de outra maneira sem a permissão prévia do proprietário de
Direitos Autorais.
Nenhuma variação dessas condições será eficaz a menos que por escrito, assinada por ou em nome do Vendedor.
Todos os pedidos são sujeitos aos termos e condições acima mencionados. O lugar de pagamento e jurisdição será
Ludwigsburg/Germany.
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Contas:
Commerzbank Ludwigsburg, (BLZ 604 800 08) Konto-No. 5 023 385 00,

IBAN DE 25 6048 0008 0502 3385 00, BIC DRES DE FF 604 (SWIFT)
Deutsche Bank Ludwigsburg, (BLZ 604 700 24) Konto-No. 0227611,
IBAN DE 27 6047 0024 0022 7611 00, BIC. DEUT DE DB 604 (SWIFT)
Kreissparkasse Ludwigsburg, (BLZ 604 500 50) Konto-No. 105 479,
IBAN DE 92 6045 0050 0000 105479, BIC SOLA DES 1 LBG (SWIFT)
Postbank Stuttgart, (BLZ 600 100 70) Konto-No. 886 89-707,
IBAN DE73 6001 0070 0088 6897 07 BIC PBNKDEFF
JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG
Kommanditgesellschaft Sitz Ludwigsburg, HRA 3121, persönlich haftender Gesellschafter: Lieder Verwaltungs GmbH mit Sitz in
Ludwigsburg, HRB 7049, Geschäftsführer: Johannes Lieder, Ludwigsburg.

Copyright Agreement and Legal Regulations.
The Copyright and all rights as well as the rights for exclusive utilization of our pictures, texts, translations, program data, Logos and
other materials are by Johannes Lieder. Neither these materials nor any part of it may be copied, reproduced or stored in any media or
informating storage.
All our pictures, slides, transparencies, programs, drawings, designs, texts, web-sites, CD-ROM, DVD, descriptions and compilations
are subject to Copyright and may not be reproduced, reprinted, stored in a retrieval system or in data banks, or transmitted in any form
or by any means, mechanical, electronic, recording, film, radio, broadcasting, television, video, CD-ROM, DVD, other data media, data
bases, online services, internet, online-shops, for any purpose of illustration or advertisement or otherwise without the prior permission
of the Copyright owner Johannes Lieder.
Customer or user declares that he will accept these conditions before using our material, and assures that he will undertake all
necessary measurements to avoid any illegal use by any third party. Place of performance and jurisdiction is Ludwigsburg/Germany

Customs tariff numbers:
Mikropräparate und Dias
Prepared microscope slides and color slides
Préparations microscopiques et diapositives:
90230080
OHP Transparente und Medienpakete
OHP Transparencies and Media packs
OHP Transparencies et Ensembles pédagogiques:
49060000. CD-ROM: 85234045

Ordering Information
All our microscope slides, color slides and photomicrographs can be purchased as well as in complete sets or series and as individual
slides. When ordering please give the complete catalogue numbers, the quantities and the abbreviated descriptions of the requested
items. This will help to minimize the processing of your orders, and to avoid errors
Please mention the required mode of dispatch, e.g. airmail parcel, SAL parcel, airfreight, special courier (e.g. DHL). Without your
forwarding instructions we will use our best judgement. We will not dispatch the consignments via surface or sea mail unless expressly
required.
When ordering prepared microscope slides, please specify the required slide boxes (see page 2). Without your specification we supply
standard type boxes of suitable size for our microscope slide sets and individual slides.
For your convenience, order blanks are bound into our catalogues. If you do not have our catalogue, please write. We will send the
newest edition of our general comprehensive catalogue immediately. – Items without prices were not yet published when printing this
price-list. Prices will be quoted upon request.
The prices quoted in this price-list are to be understood in EURO net ex works. Quantity discounts are allowed on larger orders, detailed
information will be given upon request. Transportation, packing, and shipping containers are charged at cost.
We gladly will make special offers for any slides or transparencies not listed in our catalogues. Please send your inquiries and
specification lists and we will make our best quotations immediately. We would appreciate your orders and promise you prompt service
at all time. Should you have additional questions, feel free to contact us.
Welcome in our new HOMEPAGE www.lieder.com . Visiting our web-site you will find a comprehensive depictured presentation of our
product-line in five languages (English, German, Portuguese, Spanish and French). Any news will be published on our web-site first. For
your private use only you may download and print the requested files.

Terms and Conditions of Sale.
This catalogue and price-list supersede all catalogues and price-lists previously issued. All goods are sold subject to the prices ruling at
the time of shipment. All prices are understood in EURO. Our prices do not include the German TVA (Mehrwertsteuer).
Shipment and packing shall be at the consignee’s cost and risk. Prepared microscope slides can be shipped in special slide boxes only,
such boxes being available in different sizes and at different prices.
Prepared microscope slides, color photomicrographs and color slides are available in complete sets (collections or series) or
individually. Changes within any sets and collections or compilations are reserved.
This quotation has been established computer-aided. Calculatory errors are reserved. All offers and quotations are subject to our
general terms and conditions of sale and payment as printed on our price-lists. Minor changes within all collections are reserved. We
reserve the right to cancel such items being not available at the time of delivery due to lack of materials.If the technical description of an
item given with the specification list is not clear, our interpretation of the preparatory technique will be valid.If there no special staining
technology is prescribed, we use our high advanced staining methods for best results.
Any complaints cannot be considered unless they are asserted within 8 days following arrival of the goods at their destination. Accepted

claims shall entitle the claimant to replacement only, not to any further damages. Any damages or cancellation of order on the part of the
supplier caused by force majeure, such as acts of God, strike, war, non-availability of materials, fire, disturbances of plant operation or
traffic or any other circumstances beyond the supplier’s control are excluded. We reserve the right to cancel such items being not
available at the time of delivery due to the lack of materials or, other technical reason.
Invoices and bills shall be payable within 30 days, without discount. Advance payments or irrevocable letters of credit shall be made if
requested. The goods shall remain the supplier’s property until full payment for the goods supplied has been effected.
The Purchaser shall not take or make or cause or permit any person to take or make a copy, scan or photograph of any prepared
microscope slides, photomicrographs, color slides, transparencies ,CD-ROM, drawings, designs, texts, descriptions, homepages, websites and compilations supplied by the Vendor for the purposes of making a profit therefrom whether by resale or in any other manner
whatsoever.
All our pictures, microscope slides, other slides, diapositives and transparencies, drawings, designs, texts, descriptions, homepages,
web-sites and compilations are subject to Copyright and may not be photographed, reproduced, scanned, reprinted, stored in a retrieval
system or in data banks, or transmitted in any form or by any means, mechanical, electronic, recording, broadcasting, television, CDROM, DVD, on-line services, homepages , web-sites or otherwise without the prior permission of the Copyright owner.
No variation of these conditions shall be effective unless in writing signed by or on behalf of the Vendor.
All orders are subject to the above terms and conditions. Place of payment and jurisdiction shall be Ludwigsburg/Germany.

