skvělé barvy

vynikající vlastnosti

KATALOG PRODUKTŮ 2020

NITRILOVÉ RUKAVICE
lanolin + vitamín E, derma atest

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

490 Kč

 Vhodné pro alergiky. Jediné 300ks rukavice se směsí lanolinu a vitaminu E.
 Extra jemné a tenké nitrilové rukavice, maximální cit v prstech.
 Vnitřní vrstva se směsí lanolinu a vitamínu E má hydratační účinek a výrazně eliminuje
vysušování a podráždění pokožky.
 Dermatologicky testovány s klinicky prokázaným pozitivním vlivem na zdraví pokožky rukou.
 Jemné zdrsnění po celém povrchu.
 Plnohodnotná náhrada za Cranberry Aqua v cenově výhodnějším balení.

Balení: 300 ks (1,63 Kč / 1 ks)

Barva: azurově modrá

extra jemné, maximální cit

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

 Vhodné pro alergiky.
 Extra jemné a tenké nitrilové rukavice, maximální cit v prstech.
 Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, nejlepší úchop nástrojů.
 Cenově výhodné balení 300 ks.

490 Kč
Balení: 300 ks (1,63 Kč / 1 ks)

Barva: bílá

extra jemné, maximální cit

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

 Vhodné pro alergiky.
 Extra jemné a tenké nitrilové rukavice, maximální cit v prstech.
 Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, nejlepší úchop nástrojů.
 Cenově výhodné balení 300 ks.

490 Kč
Balení: 300 ks (1,63 Kč / 1 ks)

Barva: veselá zelená

extra jemné, maximální cit

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

 Vhodné pro alergiky.
 Extra jemné a tenké nitrilové rukavice, maximální cit v prstech.
 Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, nejlepší úchop nástrojů.
 Cenově výhodné balení 300 ks.

490 Kč
Balení: 300 ks (1,63 Kč / 1 ks)

Barva: tmavě modrá kobalt

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

extra jemné, nejpevnější, derma atest

490 Kč

Vhodné pro alergiky.
Nejpevnější z našich nitrilových rukavic, avšak zůstaly extra jemné a tenké, maximální cit v prstech.
Speciální směs a výrobní postup pro získání nejvyšší odolnosti v tahu.
Dermatologicky testovány s klinicky prokázaným pozitivním vlivem na zdraví pokožky rukou.
Bez lanolinu a dalších příměsí!
 Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, nejlepší úchop nástrojů.
 Cenově výhodné balení 300 ks.

Balení: 300 ks (1,63 Kč / 1 ks)

Barva: tmavě modrá oil






Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

extra jemné
 Vhodné pro alergiky.

 200ks rukavice v krásné nejčastěji žádané růžové barvě.
 Vlastnosti stejné jako Aqua a LUV, ale neobsahují lanolin a vitamín E.
 Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, nejlepší úchop nástrojů.

390 Kč

 Nejlepší cena z 200ks řady.

Balení: 200 ks (1,95 Kč / 1 ks)

Barva: růžová „rose“

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

lanolin + vitamín E, derma atest
 Vhodné pro alergiky.
 Extra jemné nitrilové rukavice, vysoký cit v prstech.

 Vnitřní vrstva se směsí lanolinu a vitamínu E má hydratační účinek a výrazně eliminuje
vysušování a podráždění pokožky.

390 Kč

 Dermatologicky testovány s klinicky prokázaným pozitivním vlivem na zdraví pokožky rukou.

Balení: 200 ks (1,95 Kč / 1 ks)

Barva: tyrkysová

 Jemné zdrsnění po celém povrchu.

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Nitrilové nepudrované
rukavice (bezlatexové)

lanolin + vitamín E, derma atest
 Vhodné pro alergiky.
 Extra jemné nitrilové rukavice, vysoký cit v prstech.

 Vnitřní vrstva se směsí lanolinu a vitamínu E má hydratační účinek a výrazně eliminuje
vysušování a podráždění pokožky.

390 Kč

 Dermatologicky testovány s klinicky prokázaným pozitivním vlivem na zdraví pokožky rukou.

Balení: 200 ks (1,95 Kč / 1 ks)

Barva: lososová (oranžovo-růžová)

 Jemné zdrsnění po celém povrchu.

Dostupná velikost: XS, S, M, L

LATEXOVÉ RUKAVICE
Latextové nepudrované
rukavice

nepudrované





Tenké latexové rukavice, maximální cit v prstech.
Odolné vůči trhání.
Výborná pružnost.
Jemné zdrsnění po celém povrchu.

190 Kč
Balení: 100 ks (1,90 Kč / 1 ks)

Barva: natural

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Latextové pudrované
rukavice

pudrované

KA

NOVIN

150 Kč
Balení: 100 ks (1,50 Kč / 1 ks)







Jemně pudrované pro snazší navlékání.
Tenké latexové rukavice, maximální cit v prstech.
Odolné vůči trhání.
Výborná pružnost.
Jemné zdrsnění po celém povrchu.

Barva: natural

Dostupná velikost: XS, S, M, L

Vyhodnocené výsledky po 8 cyklech použití rukavic s lanolinem
Rukavice bez lanolinu
Rukavice

se směsí lanolinu a vitaminu E

44,0 %

41,2 %
33,7 %

31,3 %

18,8 %

19,6 %

8,8 %
3,4 %
Snížení
transepidermální
ztráty vody

Zvýšení
úrovně hydratace
pokožky

Snížení
na dotek vnímané
hrubosti pokožky

Snížení
vnímaného
vysušení pokožky

ÚSTENKY
Standardní série
s gumičkou za ucho
 Neobsahují latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna.
 Standardní s běžnými vlastnostmi.
 Stupeň ochrany ASTM2.

250 Kč
Balení: 50 ks (5 Kč / 1 ks)

S3
Barva: modrá, bílá

Květinová série
s gumičkou za ucho
 Vylepšené ústenky z velmi příjemného materiálu
s příměsí hedvábí, 100% bez latexu a barviv.
Zakulacené rohy pro lepší přiléhavost. O 30 % vyšší
podíl přírodních materiálů.

Hibiscus Pink
Vzor: růžový

Orchid Lavender
Vzor: fialový

Plumeria Blue
Vzor: modrý

Daisy Yellow
Vzor: žlutý

Canynon red
Vzor: červený

Forest Green
Vzor: zelený

 Stupeň ochrany ASTM2.

250 Kč
Balení: 50 ks (5 Kč / 1 ks)

Přírodní série
s gumičkou za ucho
 Vylepšené ústenky z velmi příjemného materiálu,
100% bez latexu a barviv. O 30 % vyšší podíl
přírodních materiálů.
 Stupeň ochrany ASTM2.

250 Kč
Balení: 50 ks (5 Kč / 1 ks)

Glacier Blue
Vzor: modrý

KOFFERDAM
SMART DAM Latex
vysoký barevný kontrast a příjemné aroma

Latexové bl ány
nejvyšší kvality

 Extrémní pevnost a pružné zvětšení až o 950 %.
 98% redukce latexových alergenů.
 Vysoce kontrastní barvy pro optimální vizuální rozlišení.
 Síla medium.
 Varianty: barva modrá (bez aroma);
		
barva zelená (aroma máta).

290 Kč
Balení: 36 ks (8 Kč / 1 ks)

Barva: modrá, zelená

Rozměr: 6″×6″ (15 × 15 cm)

SMART DAM Non-Latex
vysoký barevný kontrast a příjemné aroma






Bezlatexové blány
nejvyšší kvality

Extrémní pevnost a pružné zvětšení až o 950 %.
Bez latexových alergenů.
Vysoce kontrastní barvy pro optimální vizuální rozlišení.
Síla medium.
Varianty: barva fialová (aroma máta).

390 Kč
Balení: 15 ks (26 Kč / 1 ks)

Barva: fialová

Rozměr: 6″×6″ (15 × 15 cm)

SMART DAM Latex Carbon
nejvyšší barevný kontrast a příjemné aroma






Latexové blány
nejvyšší kvality

Extrémní pevnost a pružné zvětšení až o 950 %.
98% redukce latexových alergenů.
Černá barva poskytuje maximální kontrast pro zákroky a pro pořizování fotografií.
Síla medium.
Varianty: barva černá (aroma máta).

KA
NOVIN

290 Kč
Balení: 36 ks (8 Kč / 1 ks)

Barva: černá

Rozměr: 6″×6″ (15 × 15 cm)

Neustálé zdokonalování výrobků Cranberry
FIRST TOUCH™ je patentovaný výrobní postup společnosti Cranberry, který zaručuje, že
výrobek během výrobního procesu nemůže být kontaminován a pokožka uživatele je první,
která přijde s výrobkem do kontaktu.

MOISTER LOCK™ je patentovaná technologie přidávání lanolinu do rukavic během výrobního procesu. Dosažením cíle, jak
zmírnit dehydrataci pokožky a udržet ji co nejdéle zdravou, se společnost Cranberry zabývá od roku 1996, kdy poprvé začala
testovat účinky lanolinu obsaženého v rukavicích na pacientech trpících kožními problémy. Díky pozitivním výsledkům byl
zahájen vývoj ideální směsi lanolinu a vitamínů, která je přidávána do rukavic. Dnes má Cranberry sérii rukavic vyráběných
touto technologií s pozitivními klinickými výsledky, kterých bylo dosaženo během dlouhodobého testování.

QUAD-FOLD COMFORT DESIGN je speciální konstrukce všech ústenek Cranberry, kterou tvoří 4 záhyby a při použití tak
vytváří větší prostor pro dýchání až o 15 % oproti ústenkám jiných výrobců, které jsou složeny pouze třemi záhyby.

Ocenění výrobků značky Cranberry

Cranberry pomáhá nejen dětem
Cranberry Česká republika podporuje Nadační fond Kapka naděje, který pomáhá vážně nemocným
dětem s poruchou krvetvorby a onkologickým onemocněním dětského věku.

Roku 2013 se stala společnost Cranberry platinovým partnerem neziskové organizace Global Dental
Relief, která poskytuje pomoc při zajištění péče o zuby pro děti na celém světě. Ve spolupráci s GDR
se podařilo Cranberry vybudovat síť klinik, které poskytují dětskou stomatologickou péči v rozvojových
zemích a v roce 2014 přesáhl počet dětí, jimž je tato péče zajištěna, počet 13,000.

Společnost Cranberry je partnerem humanitární organizace Direct Relief, která sdružuje a podporuje
dobrovolníky bojující např. s epidemií Eboly v Africe. Do Libérie, která patří z hlediska Eboly mezi
nejpostiženější země, věnuje Cranberry zdarma své rukavice.

Cranberry USA
828 San Pablo Avenue Pinole, San Francisco
945 64 California, USA
www.cranberryglobal.com
Výhradní distribuce pro ČR:
Dental Project s.r.o.
Kocourkova 2708/2, 628 00 Brno
Česká republika
www.cranberry.cz

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 513 034 405 nebo cranberry@cranberry.cz
E-shop www.cranberry.cz
Ceny jsou platné od 1. 4. 2020 a jsou uvedeny včetně DPH. Právo na změnu cen během roku vyhrazeno.
Rozhodující jsou vždy aktuální ceny na e-shopu www.cranberry.cz. Na zkoušku si můžete u nás objednat vzorky
ZDARMA. Při odběru zboží nad 5.000 Kč (včetně) doprava ZDARMA.

