
AKČNÍ NABÍDKA PODZIM 2018

Platnost akce: 29. 10. – 9. 11. 2018
Podmínky akce: objednat lze pouze celé kartony (1 karton obsahuje 10 krabiček). Do kartonů můžete libovolně 
kombinovat rukavice ze všech typů. Doprava ZDARMA při objednávce nad 5.000 Kč (včetně).

Jednotná základní cena 350 Kč za krabičku. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výše uvedené slevy nemusí být konečné. Když objednáte zboží na dobírku, zvýšíme Vaši slevu o další

SLEVA
5 %
při odběru
1–2 kartonů

SLEVA
10 %
při odběru
3–4 kartonů

SLEVA
15 %
při odběru
5 a více kartonů

Série nitrilových rukavic

Poslední šance letos koupit rukavice 300 ks za méně než 300 Kč!

Čím více nakoupíte,
tím VYŠŠÍ SLEVA!

300
ks

3 %

za krabičku za krabičkuza krabičku
333 Kč 298 Kč315 Kč

1,10 Kč / 1 ks 1,00 Kč / 1 ks1,05 Kč / 1 ks

Forest Nitrile | 300 ks
extra jemné

Cloud Nitrile | 300 ks
extra jemné

Transcend | 300 ks
nejpevnější, derma atest

UberSlim Nitrile | 300 ks
extra jemné

Evolve 300 | 300 ks
Ultra jemné a tenké

Barva: „veselá zelená“
Dostupná velikost: XS, S, M, L

Barva: bílá „snow“
Dostupná velikost: XS, S, M, L

Barva: tmavě modrá „oil“
Dostupná velikost: XS, S, M, L

Barva: světle modrá „sky“
Dostupná velikost: XS, S, M, L

Barva: tmavě modrá „cobalt“
Dostupná velikost: XS, S, M, L

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující
 výborný cit v prstech. Nejpružnější nitril.
• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů,
 skvělý úchop.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující
 výborný cit v prstech. Nejpružnější nitril.
• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů,
 skvělý úchop.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující
 výborný cit v prstech. Nejpružnější nitril.
• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů,
 skvělý úchop.

• Ultra jemné a tenké nitrilové rukavice poskytující
 výborný cit v prstech.
• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů,
 skvělý úchop.

• Nejjemnější a současně nejpevnější
 nitrilové rukavice.
• Bez ztráty pružnosti, výborný cit.
• Dermatologický atest, snížení rizika dermatitis.
• Bez lanolinu a jiných příměsí!

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 513 034 405
nebo cranberry@cranberry.cz | E-shop: www.cranberry.cz



 tel.: 513 034 405 | 731 656 474
 cranberry@cranberry.cz
 www.cranberry.cz

Cranberry USA
828 San Pablo Avenue Pinole, San Francisco
945 64  California, USA

R200 | 200 ks
nitrilové

Xlim | 100 ks
nitrilové

Contour Plus | 100 ks
nitrilové

Cyntek | 100 ks
latexové

Sigma | 100 ks
latexové

Barva: fialová
Dostupná velikost: S, M

Barva: tmavě modrá
Dostupná velikost: S

Barva: bílá „snow“
Dostupná velikost: S

Barva: zelená „winter green“
Dostupná velikost: L

Barva: přírodní
Dostupná velikost: S, M

• Velmi jemné nitrilové rukavice.
• Výrazné zdrsnění na
 konečcích prstů.

• Silnější nitrilové rukavice,
 velmi odolné.
• Výrazné zdrsnění na
 konečcích prstů.

• Velmi příjemné nitrilové rukavice,
 obsahují lanolin + vitamín E.
• Jemné zdrsnění po celém
 povrchu.

• Velmi příjemné latexové
 nepudrované rukavice, obsahují
 lanolin + vitamín E.
• Výrazné zdrsnění na
 konečcích prstů.

• Latexové nepudrované
 rukavice, silnější, velmi odolné.
• Výrazné zdrsnění na
 konečcích prstů.

245 Kč

165 Kč

180 Kč

180 Kč

165 Kč

184 Kč

99 Kč

108 Kč

108 Kč

99 Kč

0,90 Kč / 1 ks

1,00 Kč / 1 ks

1,10 Kč / 1 ks

1,10 Kč / 1 ks

1,00 Kč / 1 ks

-25 %

-40 %

-40 %

-40 %

-40 %

výhodný

NÁKUP

Výhradní distribuce pro ČR:

Dental Project s.r.o.
Kocourkova 2, 628 00  Brno
Česká republika

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 513 034 405
nebo cranberry@cranberry.cz | E-shop: www.cranberry.cz

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ SLEVY až 50   %
Platnost akce: 29. 10. – 9. 11. 2018 nebo do vyprodání zásob
Minimální odběr není stanoven. Rukavice lze libovolně kombinovat ze všech typů. Doprava ZDARMA při objednávce 
min. 3000 Kč. Při nižší objednávce cena dopravy 99 Kč. Jedná se o skladový výprodej a ukončení prodeje těchto
typů. Skladové zásoby jsou omezené, dostupnost rukavic pouze dle stavu zásob. U těchto rukavic jsou dostupné
pouze uvedené velikosti, věnujte tomu prosím pozornost při objednávce.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

AKČNÍ NABÍDKA PODZIM 2018

Níže uvedené slevy nemusí být konečné. Když objednáte zboží na dobírku, zvýšíme Vaši slevu o dalších 10 %


