
skvělé barvy
vynikající
vlastnosti

CENÍK
Ceník je platný do 31. 12. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Na zkoušku si můžete u nás objednat vzorky ZDARMA. Při odběru zboží nad 3.000 Kč (včetně) doprava ZDARMA.
V případě akční nabídky platí ceny z akčního letáku. Více na www.cranberry.cz.

AKČNÍ NABÍDKA (platí do odvolání) | Další akce sledujte na www.cranberry.cz

Objednávky na tel. číslech: +420 731 656 474 | +420 513 034 405 nebo e-mailu: cranberry@cranberry.cz

SLEVA 5 %
NA PRODUKTY DENTOVIRACTIS

Při objednávce alespoň 10 krabiček rukavic získáte
slevu 5 % na všechny dezinfekční prostředky
DentoViractis.

Multifunkční
antibakteriální
utěrky
Více informací na zadní straně ceníku (str. 8).

NOVINKA
V NAŠEM SORTIMENTU
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• Ztenčené rukavice poskytující maximální cit v prstech, avšak odolné vůči trhání.

• Jemně zdrsněné na konečcích prstů a dlaních.

• Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován
 především cit v prstech.

• Speciální zdrsnění na konečcích prstů a v dlaních dává těmto rukavicím
 ideální vlastnosti pro práci s nástroji ve vlhkém prostředí (např. stomatologie).

• Sigma také vynikají pevnější strukturou, která jim zaručuje vyšší odolnost proti
 protržení a ochranu před kontaminací.

• Vhodné pro vyšetřování, standardní i náročnější zákroky s nástroji
 a drobné chirurgické výkony.

• Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vitamínu E, výrazně eliminuje
 vysoušení a podráždění pokožky.

• Stejné zdrsnění a vlastnosti jako Sigma. Vhodné pro vyšetřování, standardní
 i náročnější zákroky s nástroji a drobné chirurgické výkony.

• Nejlepší a nejžádanější latexové rukavice.

• Jemné aroma máta/citrus, rukavice nejsou cítit latexem.

• Vhodné pro alergiky.
• Nejjemnější a nejtenčí nitrilové rukavice poskytující nejlepší cit v prstech.
 Zpevněny pro odolnost vůči protržení.
• Cenově výhodné balení 300 ks.
• Výraznější zdrsnění na konečcích prstů. Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji
 a zákroky při nichž je vyžadován především cit v prstech.
• Akční cena platí do odvolání a týká se všech velikostí.

• Vhodné pro alergiky.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit v prstech. Výraznější
 zdrsnění na konečcích prstů.

• Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován
 především cit v prstech.

• Vhodné pro alergiky. Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit
 v prstech. Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vitamínu E, výrazně
 eliminuje vysoušení a podráždění pokožky.

• Dermatologicky testované rukavice s prokázaným pozitivním vlivem na zdraví
 pokožky. Velmi příjemné na ruce. Jemně zdrsněné na konečcích prstů a dlaních.

• Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován
 především cit v prstech.

Barva: natural  Velikost: XS, S, M, L Balení: 100 ks

Barva: natural  Velikost: XS, S, M, L Balení: 100 ks

Barva: zelená winter green  Velikost: XS, S, M, L, XL Balení: 100 ks

Barva: tmavě modrá kobalt Velikost: XS, S, M, L Balení: 300 ks

Barva: světle fialová  Velikost: XS, S, M, L Balení: 200 ks

Barva: tyrkysová  Velikost: XS, S, M, L, XL Balení: 200 ks

Latexové nepudrované rukavice Zense – vysoký cit

Latexové nepudrované rukavice Sigma – extra přilnavé

Latexové nepudrované rukavice Cyntek – lanolin + vitamín E, aroma

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Evolve 300 – ultra jemné a tenké, maximální cit

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) R200 – extra jemné

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Aqua – extra jemné, lanolin + vitamín E, derma atest

350 Kč

125 Kč

165 Kč

180 Kč

330 Kč

245 Kč

290 Kč

1,25 Kč
1 ks

1,65 Kč
1 ks

1,80 Kč
1 ks

1,10 Kč
1 ks

1,23 Kč
1 ks

1,45 Kč
1 ks

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



• Neobsahují latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna.

• S3
 Standardní s běžnými vlastnostmi.

 Barva:modrá, bílá

• S3-C2
 Obohaceny výtažkem z okurek pro hydrataci pokožky a příjemný pocit.   

 Barva: modrá, fialová, růžová

• S3 Mint
 Jemná vůně máty pro příjemný pocit.

 Barva: modrá, fialová, zelená

• S3 Ace
 Obohaceny výtažky z aloe vera pro příjemný pocit.

 Barva: modrá, růžová, bílá
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50 ks v balení

50 ks v balení

• Vhodné pro alergiky. Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit
 v prstech. Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vitamínu E, výrazně
 eliminuje vysoušení a podráždění pokožky.

• Díky výrazné veselé barvě a jemné vůni oblíbené dětskými pacienty.
 Velmi příjemné na ruce. Jemně zdrsněné na konečcích prstů a dlaních.

• Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován
 především cit v prstech.

• Vhodné pro alergiky.

• Silnější nitrilové rukavice, velmi odolné vůči protržení, poskytující maximální
 ochranu uživatele.

• Výraznější zdrsnění na konečcích prstů.

• Vhodné pro vyšetřování, standardní i náročnější zákroky s nástroji, drobné
 chirurgické výkony a všechny zákroky při nichž je vyžadována především odolnost.

• Vhodné pro alergiky. Nejjemnější a nejpříjemnější nitrilové rukavice
 poskytující vysoký cit v prstech a výborný pocit při nošení.
• Vnitřní vrstva, obohacena směsí lanolinu a vitamínu E, výrazně eliminuje
 vysoušení a podráždění pokožky. Jemně zdrsněné na konečcích prstů.
• Vhodné pro vyšetřování, práci s nástroji a zákroky při nichž je vyžadován
 především cit v prstech.
• Akční cena platí do odvolání a týká se pouze velikostí XS a M. Velikosti S a L za cenu 180 Kč.

• Neobsahují latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna.

• S3 Tie-on
 Standardní s běžnými vlastnostmi.

 Barva: modrá, bílá

Barva: lososová (oranžovo-růžová) Velikost: XS, S, M, L Balení: 200 ks

Barva: tmavě modrá  Velikost: XS, S, M, L Balení: 100 ks

Barva: bílá  Velikost: XS, S, M, L Balení: 100 ks

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) LUV – extra jemné, lanolin + vitamín E, aroma

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Xlim – zesílené, velmi odolné

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Contour Plus – extra jemné, lanolin + vitamín E

Ústenky Zavazovací

Ústenky S gumičkou za ucho

180 Kč

295 Kč

165 Kč

144 Kč

1,48 Kč
1 ks

1,65 Kč
1 ks

1,44 Kč
1 ks

100 Kč

100 Kč

110 Kč

110 Kč

110 Kč

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 513 034 405
nebo cranberry@cranberry.cz | Sledujte akce na www.cranberry.cz
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• 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.

• Extrémní pevnost a pružné zvětšení až o 950 %.

• Bez latexových alergenů.

• Vysoce kontrastní barva pro optimální vizuální rozlišení.

• Síla medium.

• Varianty: barva fialová, aroma máta.

Barva: modrá, zelená Rozměr: 6×6“ (15×15 cm) Balení:   36 ks

Barva: fialová Rozměr: 6×6“ (15×15 cm) Balení:   15 ks

Kofferdam – latexové blány nejvyšší kvality Smart Dam Latex

Kofferdam – bezlatexové blány nejvyšší kvality Smart Dam Non-Latex

290 Kč

390 Kč

8 Kč
1 ks

26 Kč
1 ks

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

CRANBERRY USA je americká společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu zdravotnických ochranných a vyšetřovacích
pomůcek nejvyšší kvality od roku 1988. Za své výrobky byla několikrát opakovaně vyhlášena nejlepším výrobcem vyšetřovacích
pomůcek v USA a získala celosvětově řadu ocenění.
Společnost Cranberry přinesla do výroby ochranných pomůcek řadu technologií, které kromě standardně žádaných vlastností, jako
je skvělý cit v prstech a maximální odolnost, zaručují uživatelům také nadstandardní příjemný pocit při nošení a šetrné vlastnosti
vůči pokožce, které zabraňují jejímu vysušování až po klinicky prokázané snížení rizika vzniku dermatitis při dlouhodobém nošení.

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

3,4 %

8,8 %

18,8 % 19,6 %

31,3 %
33,7 %

41,2 %
44,0 %

Rukavice                                          se směsí lanolinu a vitaminu E

Snížení
transepidermální

ztráty vody

Zvýšení
úrovně hydratace

pokožky

Snížení
na dotek vnímané
hrubosti pokožky

Snížení
vnímaného

vysušení pokožky



Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 513 034 405
nebo cranberry@cranberry.cz | Sledujte akce na www.cranberry.cz
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• Vhodné pro alergiky.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit v prstech.

• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, skvělý úchop.

• Cenově výhodné balení 300 ks.

• Vynikající a příjemný materiál, pružnější a odolnější
 než standardní nitril.

• Vhodné pro alergiky.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit v prstech.

• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, skvělý úchop.

• Cenově výhodné balení 300 ks.

• Vynikající a příjemný materiál, pružnější a odolnější
 než standardní nitril.

• Vhodné pro alergiky.

• Extra jemné nitrilové rukavice poskytující vysoký cit v prstech.

• Výrazné zdrsnění na konečcích prstů, skvělý úchop.

• Cenově výhodné balení 300 ks.

• Vynikající a příjemný materiál, pružnější a odolnější
 než standardní nitril.

• Vynikající chirurgické rukavice vyvinuté pro náročnější
 chirurgické výkony ve stomatologii.

• Speciální zdrsnění na konečcích prstů a v dlaních dává těmto
 rukavicím ideální vlastnosti pro práci s nástroji ve vlhkém prostředí.

• Nepudrované rukavice.

• Prodloužená a zesílená manžeta.

• Vynikající chirurgické rukavice vyvinuté pro náročnější
 chirurgické výkony ve stomatologii.

• Speciální zdrsnění na konečcích prstů a v dlaních dává těmto
 rukavicím ideální vlastnosti pro práci s nástroji ve vlhkém prostředí.

• Jemně pudrovaná vnitřní vrstva.

• Prodloužená a zesílená manžeta.

Barva: bílá   Velikost: XS, S, M, L Balení: 300 ks

Barva: veselá zelená  Velikost: XS, S, M, L Balení: 300 ks

Barva: světle modrá  Velikost: XS, S, M, L Balení: 300 ks

Barva: natural Velikost: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 Balení: 50 párů

Barva: natural Velikost: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 Balení: 50 párů

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Cloud Nitrile – extra jemné

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) Forest Nitrile – extra jemné

Nitrilové nepudrované rukavice (bezlatexové) UberSlim Nitrile – extra jemné

Latexové nepudrované sterilní rukavice inSync PF – sterilní

Latexové pudrované sterilní rukavice inSync PW – sterilní

330 Kč

330 Kč

780 Kč

630 Kč

1,10 Kč
1 ks

1,10 Kč
1 ks

15,60 Kč
1 pár

12,60 Kč
1 pár

 Beesure je dceřinná značka společnosti Cranberry USA, která se zaměřila na vývoj a výrobu produktů ekologicky šetrným
způsobem. Výroba probíhá podle technologie Cranberry, ale produkty jsou ve výrobním procesu zproštěny všech možných 
přidávaných látek a konvenčních barviv, používají se barviva výhradně na přírodní bázi. Při balení a distribuci se používají výhradně
ekologické a recyklované materiály.
 Výsledkem jsou produkty s vlastnostmi renomované kvality Cranberry v „obyčejném“ ekologickém obalu, který tolik nezatíží
přírodu. Volbou Beesure tak přispějete i malou kapkou ke zlepšení životního prostředí. Pouze v ekonomicky výhodném balení 300 ks.

330 Kč 1,10 Kč
1 ks

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016

od 1. 10. 2016



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

N
Á

ST
RO

JE

• Baktericidní, fungicidní, virucidní, yeasticidní (kvasinky).

• Silnější a hrubší ubrousky než běžné ubrousky, top kvalita.

• Čištění a dezinfekce ploch ve zdravotnictví pro rychlé užití během práce.

• Samotrhací perforace, praktické víčko.

• Varianty: Balení 100ks.

• Baktericidní, fungicidní, virucidní.

• Velmi rychlý nástup a silný účinek během 15 minut.

• Příjemná grepová vůně, vhodné i k použití do UZ čističky.

• Jednoduché dávkování díky přiložené pumpičce, 5 ml koncentrátu/1 litr vody.

• Varianty: 1 litr – získáte 200 litrů roztoku;
  5 litrů – získáte 1000 litrů roztoku.

• Baktericidní, fungicidní, virucidní na silně kontaminované nástroje.

• Díky aktivním enzymům dokonale zbaví nástroje krve, proteinů a biofirmu.

• Nejekonomičtější produkt na trhu, pro získání 3 litrů roztoku stačí 15 g.

• Prášek kombinující čisticí a dezinfekční složku.

• Varianty: Dóza 50× sáček 15g – získáte 150 litrů roztoku;
  Dóza 2kg – získáte 400 litrů roztoku;
  Dóza 5kg – získáte 1000 litrů roztoku.

• Baktericidní, fungicidní, virucidní, sporocidní.

• Pro studenou sterilizaci křehkých a teplo-citlivých nástrojů, které nelze
 sterilizovat tradičními způsoby (autokláv).

• 20ml samodávkovací hrdlo pro 1 litr vody.

• Použití po čištění a pre-dezinfekci (2. krok dezinfekce)

• Varianty: 1 litr – 2% koncentrát k vytvoření roztoku, samodávkovací hrdlo;
  5 litrů – hotový přípravek přímo k užití.

Objem: 100 ks ubrousků  Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Objem: 50×15 g, 2 kg nebo 5 kg Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

0,5% koncentrát k čištění a pre-dezinfekci nástrojů Dento Viractis 50 Instrugerm

0,5% koncentrát enzymatického prášku Dento Viractis 55

Roztok na studenou sterilizaci nástrojů Dento Viractis 53

699 Kč

1290 Kč

1590 Kč

(1 litr)

(50×
 15 g)

(1 litr)

1390 Kč

2590 Kč

890 Kč

2490 Kč

(2 kg)

(5 kg)

(5 litrů)

(5 litrů)

(5 litrů)
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• Baktericidní, fungicidní, virucidní, sporocidní (tuberkulocidní).

• Krásná grepová vůně.

• Rychle schnoucí hydro-alkoholový prostředek bez barviv a aldehydů
 vyvinutý pro čištění a dezinfekci všech povrchů ve zdravotnictví
 (nábytek, přístroje, polstrování zubních křesel apod.)

• Varianty: 1 litr v lahvi s rozprašovačem nebo 5 litrů v kanystru.

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

3-vrstvé ubrousky Dento Viractis 79

Hotový přípravek k přímému užití Dento Viractis 77

199 Kč

469 Kč

(100 ks)

(1 litr)

1349 Kč

 Dezinfekční prostředky francouzské společnosti Dento Viractis vynikají svou účinností a bezkonkurenčním poměrem
cena/množství (koncentrace)/efektivita. Ucelená řada se skládá z přípravků pro dezinfekci ploch, nástrojů, sacích zařízení
a rukou. Použití prostředků je velmi snadné a vždy můžete vybírat z více praktických variant. Většina prostředků upoutá
velmi příjemnou grepovou vůní, která je pro tuto skupinu přípravků neobvyklá a zpříjemní vám práci.
 Nabízíme také komplexní dezinfekční plán ordinace včetně dezinfekčního protokolu pracoviště pro hygienu – vyžádejte
si u nás více informací a aktuální cenovou nabídku pro vaši praxi.
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• Baktericidní a fungicidní účinek.

• Příjemné květinové aroma.

• Vhodné pro časté mytí rukou ve stomatologických ordinacích.

• Ochranná a zvláčňující složka pokožky, výborná snášenlivost,
 vhodný pro citlivou pokožku.

• Doporučené dávkování: 2 ml (1× stlačení pumpičky).

• Široké spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní.

• Výborná snášenlivost, vhodný pro citlivou pokožku.

• Příjemné květinové aroma.

• Doporučené dávkování: 2 ml (1x stlačení pumpičky).

• Velmi široké spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, in vivo.

• Příjemné aroma.

• Rychleschnoucí, bez nutnosti oplachování.

• Ochranná a zvláčňující složka pokožky, výborná snášenlivost,
 vhodný pro citlivou pokožku.

• Doporučené dávkování: 2 ml (1× stlačení pumpičky).

• Velmi široké spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní, in vivo.

• Příjemné aroma.

• Rychleschnoucí, bez nutnosti oplachování.

• Ochranná a zvláčňující složka pokožky, výborná snášenlivost,
 vhodný pro citlivou pokožku.

• Doporučené dávkování: 2 ml (1× stlačení pumpičky).

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Tekutý antiseptický mycí a dezinfekční prostředek Dento Viractis 33

Antiseptický hydroalkoholový gel Dento Viractis 35 gel

Antiseptický hydroalkoholový roztok Dento Viractis 35 roztok

390 Kč

513 Kč

590 Kč

(1 litr)

(1 litr)

(1 litr)

2078 Kč

1990 Kč

1564 Kč

(5 litrů)

(5 litrů)

(5 litrů)

(5 litrů)

Tekutý pěnivý mycí prostředek s glycerínem Dento Viractis 31 449 Kč (1 litr)

1790 Kč

(5 litrů)
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• Baktericidní, fungicidní, virucidní.

• Velmi rychlý nástup a silný účinek během 15 minut.

• Čištění a dezinfekce vrtáčků a rotačních nástrojů.

• Varianty: 2 lity – roztok k přímému užití;
  5 litrů – roztok k přímému užití.

Objem: 2 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Roztok k dezinfekci vrtáčků, k přímému užití Dento Viractis 57 705 Kč (2 litry)

1241 Kč

(5 litrů)• Baktericidní, fungicidní, virucidní, yeasticidní (kvasinky).

• Nepěnivý, vysoká čisticí efektivita, ekonomické balení.

• 0,5% koncentrát doporučený pro sací zařízení, plivátka a odlučovače
 amalgamu zubních souprav.

• Varianty: 1 litr – získáte 200 litrů roztoku;
  5 litrů – získáte 1000 litrů roztoku.

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

0,5% koncentrát pro dezinfekci sacích zařízení Dento Viractis 95 Aspigerm 801 Kč (1 litr)

1791 Kč



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

Výhradní distribuce pro ČR:

Dental Project s.r.o.
Kolískova 15, 602 00  Brno
Česká republika

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

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

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.

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.
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T • Antibakteriální účinky zabraňující množení bakterií a plísní.

• Vhodné pro zdravotnictví a provozy s přísnějším hygienickým režimem.

• Velmi kvalitní a pevné, netrhají se, dobře savé, nepouští barvu.

• 2-vrstvé, 333 útržků v roli, zelená barva.

• Použití volně nebo v zásobníku se středovým odvíjením.

• Role: návin 100 m, šířka 205 mm, útržek 205×300 mm.

• Zvýhodněná cena při odběru kartonu (6 rolí).

Multifunkční antibakteriální utěrka ESP/DH80 119 Kč (1 role)

(1 role*)115 Kč
*při odběru kartonu (6 rolí)

Barva: zelená  Balení:  1 role / 1 karton (6 rolí)


