
Stiluri Colorate Pentru Produse Stomatologice



Cabinetele stomatologice s-au schimbat fantastic in ultimii ani. Nu doar tehnologia
a progresat, s-au schimbat multe in ceea ce priveste designul. 
Pacienții apreciază atmosfera placută de luminozitate, formă și culoare în cât mai 
multe cabinete.

Conceptele colorate nu mai sunt doar apanajul carților de vizită, ci au explodat peste
tot in toate cabinetele. Website-ul, recepția, sala de așteptare și probabil și 
imbrăcămintea personalului crează o impresie de armonie și profesionalism.

Cu COLOR STYLES pentru articole de unică folosință noțiunile de culoare pot 
fi acum aranjate consecvent in acelși  ton de culoare.

Nu era așa de placut
la dentist pe vremuri.

(Project data:) Client: Joint Practice Dr. Hans-Friedrich Hicks-Monreal and Dr. Michael Menzel  | Interior Designer: Anja Welle Interior Design, Homburg 
 | Photography: N. Kazakov for DuPont Corian



Culori Vesele –
Pacienți fericiți

Din fericire, au trecut vremurile când echipamentul medical avea o singură culoare, un gri galbui plictisitor.
În momentul de față, tehnologia avansată este foarte atrăgătoare din punct de vedere estetic. Cel mai bun 
exemplu este scaunul de tartament stomatologic Kavo ESTETICA (vezi imaginea). Din moment ce scaunul 
este disponibil în aproape orice culoare, conceptele de culori unifome pot fi realizate și in cabinetul stomatologic.
Ar fi păcat să faci compromisuri in ceea ce privește culoarea măștii pe care o porți pe fața, a paharului pe care il 
folosește pacientul sau aspiratorului de salivă, nu-i așa?



#1

STILURI
COLORATE
Culori plăcute.

       Filtru de hârtie pentru taviță 
28 x 36 cm |  Cutie de 250 buc 

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09041-B

verde 09041-G

liliac 09041-L

bleu 09041-LB

lime 09041-LIME

portocaliu 09041-O

tranda�r 09041-ROSE

alb 09041-W

vin roșu 09041-WR

galben 09041-Y

#08

       Filtru de hârtie pentru taviță 
18 x 28 cm | Cutie de 250 buc 

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09047-B

verde 09047-G

liliac 09047-L

bleu 09047-LB

lime 09047-LIME

portocaliu 09047-O

tranda�r 09047-ROSE

alb 09047-W

vin roșu 09047-WR

galben 09047-Y

       MED COMFORT măști medicale
3-straturi cu prindere-elastic rotunjită
(fara latex) și acoperită cu bumbac
Tip IIR | Cutie de 50 buc
 

Culoare Nr.-Art.:

albastru 02201-B

verde 02201-G

liliac 02201-L

lime 02201-LIME

mix 02201-MIX

portocaliu 02201-O

roz 02201-P

alb 02201-W

galben 02201-Y

#03

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09001-B

verde 09001-G

liliac 09001-L

bleu 09001-LB

lime 09001-LIME

portocaliu 09001-O

roz 09001-P

alb 09001-W

vin roșu 09001-WR

galben 09001-Y

       Bavete cu legături și
PE impermeabila | 50x60 cm
| Rolă de 80 buc  

#04

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09027-B

verde 09027-G

liliac 09027-L

bleu 09027-LB

lime 09027-LIME

portocaliu 09027-O

tranda�r 09027-ROSE

negru 09027-SCH

alb 09027-W

vin roșu 09027-WR

galben 09027-Y

       Bavete de unică folosință
Mărime:33x45cm (±5%) | Material:
celuloză cu fibra lungă și PE
impermeabilă | Cutie de 500 buc 

#05

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09590-B

vin roșu 09590-BR

verde 09590-G

liliac 09590-L

lime 09590-LIME

portocaliu 09590-O

roz 09590-P

galben 09590-Y

       MED COMFORT Periuțe de dinți
de unică folosință, impregnate cu 
pasta de dinți | Cutie de 100 buc

#06

#09 Pahare de băut - aprox. 180ml
| Cutie = 3000 buc

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09030-B

verde 09030-G

verde închis 09030-GO

liliac 09030-L

bleu 09030-LB

lime 09030-LIME

mix 09030-MIX

portocaliu 09030-O

roz 09030-P

roșu 09030-R

tranda�r 09030-ROSE

negru 09030-SCH

violet 09030-V

alb 09030-W

vin roșu 09030-WR

galben 09030-Y

Culoare Nr.-Art.:

alb 09027-HALTER

       Benzi de susținere bavete,
autoadezive, de unică folosință.
Mărime: 410x22 mm
| Material: țesătură fibro-elasticizată 
| Cutie de 250 buc 

#10

#07
Culoare Nr.-Art.:

albastru 09011-B

verde 09011-G

liliac 09011-L

lime 09011-LIME

portocaliu 09011-O

roz 09011-P

roșu 09011-R

alb 09011-W

vin roșu 09011-WR

galben 09011-Y

       Tuburi de aspirație din plastic
124x16mm | Polybag de 10 buc
(disponibile și pentru copii)

#12

       Recipient mixare materiale,
din plastic | Cutie 20x50 buc 

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09036-B

verde 09036-G

liliac 09036-L

bleu 09036-LB

lime 09036-LIME

portocaliu 09036-O

roz 09036-P

roșu 09036-R

tranda�r 09036-ROSE

verde închis 09036-GO

vin roșu 09036-WR

galben 09036-Y
violet 09036-V

#13

       Aspirator de salivă – cu filtru
cu lungime de 15 cm | Polybag de
100 buc. (disponibile și cu lungime
de 13 cm)  

Culoare Nr.-Art.:

albastru 09013-B

verde 09013-G

liliac 09013-L

bleu 09013-LB

lime 09013-LIME

portocaliu 09013-O

roz 09013-P

roșu 09013-R

transparent 09013-T

alb 09013-W

vin roșu 09013-WR

galben 09013-Y

#11

        STYLE măști medicale cu 3 straturi, cu prindere din 
elastic rotunjit și acoperită cu bumbac (disponibile și cu legaturi) 
| Tip II | Cutie de 50 buc

  

STYLE GRAPE 02420-WR vin roșu

#01 STYLE mănuși din nitril, nepudrate (disponibile și din latex)
| Cutie de 100 buc | Mărimi: XS, S, M, L și XL

Nr.-Art.: Culoare

STYLE BLACK 01181 negru

STYLE BERRY 01184 liliac

STYLE STRAWBERRY 01185 roz deschis

STYLE GRAPE 01186 vin roșu

STYLE APPLE 01187 măr verde

STYLE ORANGE 01188 portocaliu

STYLE LEMON 01189 galben

STYLE GRENADINE 01182 roz

STYLE BLUEBERRY 01183 afine

STYLE BLUEBERRY 02420-DB a�ne

STYLE BLACK 02420-SCH negru

#02



#03
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#11

#07

#09

#05



       Cutie rezistentă pentru
depozitarea aparatului dentar copii
și a suportului său | ușor de curățat
| Material: PP (disponibile și pentru 
adulți)

 

Culoare Nr.-Art.:

albastru închis L-09148-DB

liliac L-09148-L

lime L-09148-LIME

portocaliu L-09148-O

roz L-09148-P

roșu L-09148-R

tranda�r L-09148-ROSE

galben L-09148-Y

Programul nostru stomatologic include bineînțeles și produse necolorate.
O parte din ele le veți găsi aici.

Tot ce aveți nevoie de la
o singură sursă

S.C. MED-AL TRADING S.R.L. | Str. Vidin nr. 54A | sector 2, București | Romania
Tel. +4 0785.505.005 | Fax +4 0374.099.099 | E-mail: contact@medaltrading.ro

Reprezentant AMPri GMBH - Romania. 

www.medaltrading.ro

       Safe Line Lemon Wash
Loțiune pentru spălat mâinile cu pH
neutru, cu substanțe pentru îngrijirea
pielii, cu miros plăcut de lamâie,
testat dermatologic

Volum Nr.-Art.:

500 ml 09987

1 Litru 09988

5 Litri 09989

Cantitate

20 st.

12 st.

1 bid.

Mărime Nr.-Art.:

75 x 250 mm 08008

       Pungi pentru sterilizare la abur
și la gaz | autoadezive | cu indicator
| Cutie de 200 buc

#14

    

Mărime Nr.-Art.:

  50 mm x 200 m 08005-050

  75 mm x 200 m 08005-075

100 mm x 200 m 08005-100

150 mm x 200 m 08005-150

200 mm x 200 m 08005-200

250 mm x 200 m 08005-250

       Pungi autosigilante pentru sterilizat
cu indicator. Pentru împachetarea în
siguranță a bunurilor care necesită
sterilizare, atât cu gaz, cât și la aburi.
| Potrivite pentru
sterilizare cu aburi de la 121-134°C
și sterilizare cu gaz de la 30-54°C 

#15

 

Nr.-Art.:

Mărime 1 09060-1

Mărime 2 09060-2

Mărime 3 09060-3

Mărime 4 09060-4

       Med Comfort Rulouri absorbante 
din lână de bumbac
| Bax = 5x 300 gr

#16

       Bloc de mixat cu foi detașabile,
cu hârtie acoperită cu PE |
50 foi per bloc | Set de 3 blocuri

Mărime Nr.-Art.:

  40 x   40 mm 09042-40x40

  70 x   95 mm 09042-70x95

125 x 190 mm 09042-125x190

150 x 240 mm 09042-150x240

#17

 

Nr.-Art.:

09046

       HAPPY KIDS SET
Set consultație copii  
| conține:

#22

  50 buc. Insigne cu ursuleți
100 buc. Măști medicale cu ursuleți
  50 buc. Bavete copii cu ursuleți
  50 buc. Pahare de băut cu ursuleți

#21

       Safe Line Pure Wash
Loțiune pentru spălat mâinile cu pH
neutru, fără miros, care protejează 
pielea și previne uscarea mâinilor 
chiar și in cazul  spălărilor frecvente

Volum Nr.-Art.:

500 ml 09936

1 Litru 09937

5 Litri 09938

Cantitate

20 st.

12 st.

1 bid.

100 ml 0993530 st.

#20

#19

Nr.-Art.:

04902-W

       Husă tetieră de unică folosință
pentru scaun stomatologic | o față
acoperită cu PE | Cutie de 500 buc

#18

Culoare

alb


