
S CRANBERRY

NA DOVOLENOU VAŠICH SNŮ

Nakupujte za AKČNÍ CENY
a zapojte se do soutěže o hodnotné výhry!

 2.  cena

2× Bonus
50.000 Kč
na dovolenou dle
vlastního výběru
Cena pro dva vylosované výherce,
kteří zakoupí produkty z tohoto
letáku v minimální hodnotě 7.000 Kč
(vč. DPH) a produkty z nabídky
společnosti Puromed v minimální
hodnotě 7.000 Kč (vč. DPH).

 3.  cena

3× Zboží
za 10.000 Kč 
značky Cranberry
dle vlastního výběru
Cena pro tři vylosované výherce,
kteří zakoupí produkty značky
Cranberry v minimální hodnotě
5.000 Kč (vč. DPH).

 1.  cena

1× Dovolená
za 150.000 Kč
dle vlastního výběru

Cena pro jednoho vylosovaného
výherce, který zakoupí produkty
z tohoto letáku v minimální hodnotě
7.000 Kč (vč. DPH) a produkty z nabídky
společnosti Puromed v minimální
hodnotě 7.000 Kč (vč. DPH).

Partnerem akce je společnost Dental Project s.r.o. a Puromed. Akce platí od 1. 10. do 31. 12. 2015. Voucher do slosování
o ceny bude každému účastníkovi zaslán spolu se zbožím. Podmínky soutěže jsou uvedeny na poslední straně tohoto 
letáku a budou zveřejněny od 1. října na www.cranberry.cz a www.puromed.cz. Více informací také na tel. 724 345 433.



AKČNÍ NABÍDKA zdravotnických vyšetřovacích pomůcek Cranberry

PRAGODENT 2015 |  8.-10. října 2015  |  levé křídlo – stánek č. 83
Doprava ZDARMA po celé ČR při objednávce minimálně 10 ks krabiček rukavic nebo při hodnotě objednávky 
minimálně 2.000 Kč (vč. DPH), pokud objednávka neobsahuje 10 ks krabiček rukavic.

Akční nabídka je platná od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 724 345 433
nebo cranberry@cranberry.cz | Sledujte akce na www.cranberry.cz

• 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.

• Jemně zdrsněné 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. Výraznější
 zdrsnění na konečcích prstů.

• 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 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

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

115 Kč

155 Kč

169 Kč

309 Kč

229 Kč

1,15 Kč
1 ks

1,55 Kč
1 ks

1,69 Kč
1 ks

1,03 Kč
1 ks

1,15 Kč
1 ks

127 Kč

170 Kč

185 Kč

250 Kč

339 Kč



Ústenky	 S gumičkou za ucho | Zavazovací

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.

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.

• 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.

• 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. 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.

• 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Objednávky na tel. č.: +420 731 656 474 | +420 724 345 433
nebo cranberry@cranberry.cz | Sledujte akce na www.cranberry.cz

• Neobsahují latex, lepek, chemikálie ani skelná vlákna.

• S3 - gumička za ucho. Standardní s běžnými vlastnostmi. Barva modrá, bílá

• S3 Tie-on - zavazovací. Standardní s běžnými vlastnostmi. Barva modrá, bílá

• S3-C2 - gumička za ucho. Obohaceny výtažkem z okurek pro hydrataci
 pokožky a příjemný pocit. Barva modrá, fialová, růžová

• S3 Mint - gumička za ucho. Jemná vůně máty pro příjemný pocit.
 Barva modrá, zelená

• S3 Ace - gumička za ucho. Obohaceny výtažky z aloe vera pro příjemný pocit.
 Barva modrá, růžová, bílá

90 Kč

90 Kč

99 Kč

99 Kč

99 Kč

100 Kč

100 Kč

110 Kč

110 Kč

110 Kč

255 Kč

260 Kč

165 Kč

155 Kč

1,28 Kč
1 ks

1,30 Kč
1 ks

1,65 Kč
1 ks

1,55 Kč
1 ks

285 Kč

290 Kč

170 Kč

180 Kč



 tel.: 513 034 405 | 724 345 433
 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 | +420 724 345 433
nebo cranberry@cranberry.cz | Sledujte akce na www.cranberry.cz

• 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 barvy pro optimální vizuální rozlišení.

• Síla medium.

• Varianty: barva fialová, aroma máta.

• 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: 2ml (1x stlačení pumpičky).

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

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

Objem: 1 l nebo 5 l  Balení:  1 ks

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

Kofferdam - latexové blány nejvyšší kvality Smart Dam Latex

Kofferdam - bezlatexové blány nejvyšší kvality Smart Dam Non-Latex

Tekutý pěnivý mycí prostředek s glycerínem Dento Viractis 31

Tekutý antiseptický mycí a dezinfekční prostředek Dento Viractis 33

 Cranberry CZ (v zastoupení Dental Project s.r.o.) - kompletní sortiment včetně eshopu na internetových
 stránkách www.cranberry.cz, nebo viz tento leták.

 Puromed - dentální depo stomatologickými materiály a spotřebním zbožím pro stomatologii, kompletní
 sortiment včetně eshopu na www.puromed.cz, katalog a telefonní spojení: 727 986 004.

Podmínkou k účasti o slosování o 1. a 2. cenu je nákup zboží z tohoto letáku u společnosti Cranberry v hodnotě minimálně 7.000 Kč
a u společnosti Puromed také v hodnotě minimálně 7.000 Kč (vč. DPH). Podmínkou k účasti o slosování o 3. cenu je nákup zboží z tohoto
letáku pouze u společnosti Cranberry v hodnotě minimálně 5.000 Kč (vč. DPH). Kupující, který splní tyto podmínky získává slosovací
voucher, který mu bude doručen s objednaným zbožím. Akce začíná platit dne 1. 10. 2015 a končí dne 31. 12. 2015.
Jak objednat?
Objednávky Cranberry: telefonicky na uvedených číslech, e-mailem na cranberry@cranberry.cz, přes formulář stránek www.cranberry.cz
a osobně na veletrhu Pragodent na stánku č. 83.
Objednávky Puromed: telefonicky na 727 986 004, e-shop www.puromed.cz a osobně na veletrhu Pragodent na stánku č. 83. 
Průběh akce a slosování soutěže bude notářsky ověřeno. Veřejné slosování za přítomnosti notáře JUDr. Lubomíra Miky proběhne v lednu 2016
na adrese Dvořákova 646/10, 602 00 Brno. O přesném termínu konání slosování budou všichni majitelé voucheru předem informováni.

269 Kč

379 Kč

889 Kč

1490 Kč

(1 litr)

(1 litr)

(5 litrů)

(5 litrů)

290 Kč

390 Kč

8 Kč
1 ks

26 Kč
1 ks

330 Kč

440 Kč

299 Kč

409 Kč

989 Kč

1590 Kč

Partneři soutěže o „DOVOLENOU VAŠICH SNŮ“ a podmínky akce


