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AKCE PRAGODENT 2018 STÁNEK 
LK34

SET ČTYŘ PRODUKTŮ MONOART
Tento set obsahuje:  
500 ks Towel Up,
500 ks Plastic Cup - kelímků, 
500 ks EM 15 - jednorázové savky, 
200 ks ochranných ústenek.
Barvy: zelená, sv.modrá, žlutá, tm.modrá, bílá, růžová, fialová a limetková.

SADA MONOART FLORAL
Obsahuje: 
100 ks Plastic Cup floral-kelímků
50 ks ústenek floral
1 ks Čepec - Bandana
1 ks ochranných brýlí Ultra Light
Barvy: růžová, modrá, limetková a fialová 

999,- Kč

MONOART OCHRANNÉ ÚSTENKY 
3 vrstvé jednorázové hypoalergenní ústenky. Měkká, barevná a vodoodpudivá netkaná 
textilie pro zlepšení ochrany proti prachu a vlhkosti. 
Složení: 
 - PFE (Particle Filtration Efficiency) filtr a BFE (Bakteriální účinnost filtrace) filtr> 99%;
 - Pohodlná bavlněná podšívka z netkané textilie pro extra savost potu a vlhkosti.
Ústenka typu II, v souladu s EN 14683 standardních požadavků, je ideální pro ochranu 
proti prachu a aerosolu. Tlaková diference (chirurgické masky hodnocení prodyšnosti): 
AP <3,0 mmH2O / cm2.
Barvy: světle zelená, světle modrá, bílá, žlutá, oranžová, růžová, lila, limetková, šedá. 
Baleno po 50 ks.

165,- Kč

MONOART OCHRANNÉ ÚSTENKY FLORAL
3 vrstvé jednorázové hypoalergenní ústenky. Měkká, barevná a vodoodpudivá netkaná 
textilie pro zlepšení ochrany proti prachu a vlhkosti. 
Složení: 
 - PFE (Particle Filtration Efficiency) filtr a BFE (Bakteriální Účinnost filtrace) filtr> 99%;
 - Pohodlná bavlněná podšívka z netkané textilie pro extra savost potu a vlhkosti.
Ústenka typu II, v souladu s EN 14683 standardních požadavků, je ideální pro ochranu 
proti prachu a aerosolu. Tlaková diference (chirurgické masky hodnocení prodyšnosti): 
AP <3,0 mmH2O / cm2.
Barvy: růžová květinová, limetková květinová, světle modrá květinová, květinová lila. 
Baleno po 50 ks.

188,- Kč

MONOART APRONS PG30
Jednorázové pacientní roušky v roli vyrobené ze směsi reliéfního vysoce 
absorpčního papíru a nepromokavého polyetylénu. V roli je 80 roušek  
o velikosti 610x530 mm nebo je v roli 60 roušek o rozměru 810x530 mm. 
Barvy: sv.zelená, sv.modrá, žlutá, oranžová, tm. modrá, bílá, růžová, 
fialová, limetková, vínová, tm. zelená, šedá.

291,- Kč

1 267,- Kč
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MONOART TOWEL UP
je revoluce v balení jednorázových pacientních skládaných roušek. Otevírací 
/ zavírací systém zajišťuje maximální hygienu a snižuje riziko kontaminace. 
Kompaktní a barevné - přináší nádech elegance a stylu do zubní ordinace. 
Atraktivní design v barvách světle zelená, světle modrá, žlutá, růžová, 
oranžová, tm. modrá, bílá, lila, černá, limetková, vínová, tm. zelená, šedá. 
Rozměr roušky 33x45 cm. Baleno po 10 x 50 ks.

385,- Kč

APRON PG 20 
Role Apron PG 20 obsahuje 200 ks pacientních roušek s nepromokavou 
polyethylenovou vrstvou o rozměrech 810 x 530 mm.
Barvy: bílá, zelená a modrá

MONOART® TRAY PAPÍR
Je vyroben z plisovaného papíru, neobsahuje chlor, dioxin ani popel, je propustný 
pro vodní páry a plyn. Díky pokročilým technickým vlastnostem nedochází  
k rozpadu nebo oslabení tohoto papíru, takže je ideální pro obložení podnosů. 
Díky speciálnímu složení se tento papír, na rozdíl od běžného, nerozkládá ani 
neoslabuje parami a plynem, nedochází tedy k blokování odtoků u sterilizátorů 
zbytky papíru.          
Barvy: bílá, žlutá, oranžová, růžová, fialová, sv.modrá, zelená a limetková.

138,- Kč

MONOART EM15 SALIVA EJECTORS
Jednorázový flexibilní odsliňovač z netoxického průhledného PVC. Integrovaný 
kovový drát pro vynikající udržení nastaveného úhlu. Zaoblený tvar koncovky, 
ideální pro práci na podrážděné sliznici. 
Transparentní barvy: čirá, zelená, modrá, žlutá, růžová, oranžová, fialová, 
limetková, vínová.
Průměr 6,5 mm, délka 15 cm. 
Baleno po 100 ks.
Medical Device Class IIa.

53,- Kč

MONOART PLASTIC CUPS
Jednorázové plastové kelímky s oblými hranami. Barevné provedení: bílá 
(objem 166 cl – 39,- Kč), zelená, světle modrá, žlutá, růžová, oranžová, 
červená, modrá, fialová, černá, limetková, fuchsie (objem 200 cl – 48,- Kč), 
růžová květinová, limetková květinová, světle modrá květinová, květinová 
lila (objem 200 cl – 67,- Kč),  
Baleno po 100 ks

Cena od  39,- Kč

291,- Kč


