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Všetky stomatologické ambulancie predstavujú možné riziko prenosu infekcií vzhľadom na 
množstvo rôznych invazívnych zákrokov v ústnej dutine pacienta. K prenosu prípadnej infekcie 
môže dôjsť rukami zdravotníckeho personálu, prostredníctvom inštrumentov, nástrojov, 
pomôcok či iných predmetov. Správna hygiena a čistota, dezinfekcia a sterilizácia patrí preto 
k dennodennej praxi stomatologickej ambulancie.
V rámci hygienického a dezinfekčného plánu vašej stomatologickej praxe vám ponúkame 
komplexné riešenia z hľadiska:

• prístrojov v ambulancii na sterilizáciu a dezinfekciu a ich nutného príslušenstva
• dezinfekcie nástrojov
• dezinfekcie povrchov
• hygieny a čistoty v ambulancii a počas zákroku

KATALÓG
HYGIENA a ČISTOTA

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

Autokláv STATIM 2000 G4
Obj. kód: G4-152302

Rozmery: 49,5 x 41,5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3,55 cm
Hmotnosť: 22 kg

• Sterilizujte nástroje už za 8 minút, sterilizácia je možná 
počas ošetrenia alebo medzi pacientmi.

• Znižuje investície do sád inštrumentov a násadcov.
• Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa použije len 

malé množstvo vody potrebné pre cyklus. Statim 2000 G4 
na rozdiel od svojich konkurentov neohrieva kompletný 
obsah nádoby, ale len potrebnú časť.

• Kazetový systém – vďaka použitím materiálom a tenkým 
stenám kazety umožňujú ultra rýchly ohrev a vychladnutie.

• Na sušenie využíva technológiu Dri-tech, ktorá umožňuje 
rýchle sušenie balených aj nebalených nástrojov. 
Napríklad pri nebalených nástrojoch je čas potrebný na 
sušenie cca 2 min.

• Moderný farebný LCD dotykový display, pripojenie 
k internetu, USB.

• Súlad s normu EN13060 pre sterilizáciu typu A a B.

Autokláv STATIM 5000 G4
Obj. kód: G4-222317 

Rozmery: 60 x 41 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7,5 cm
Hmotnosť: 34 kg

• Sterilizujte nástroje už za 8 minút
• Vzhľadom na okamžité generovanie pary sa 

použije len malé množstvo vody potrebné 
pre cyklus (s tým súvisiaca úspora energií 
a času).

• Odstránenie vzduchu zo sterilizačnej komory 
využitím patentovanej technológie PPPD.

• Špeciálne kazety umožňujú rýchly ohrev 
a vychladnutie.

• Dri-TecC sušenie zvyškovým teplom, balené 
nástroje už za 10 minút, pri nebalených len 
2 min.

• Súlad autoklávu s normu EN13060 pre 
sterilizáciu typu A a B.

cena na 
vyžadanie

Sterilizátory (autoklávy):

cena na 
vyžadanie
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STATIM 2000 S
Obj. kód: 01-152302EU

Rozmery: 48 x 41,5 x 15 cm
Kazeta (rozmery): 28 x 18 x 3,5 cm
Hmotnosť: 21 kg

• Kazetový autokláv v súlade 
s normou EN13060 je 
výnimočne efektívny 
vďaka svojim biologickým 
a mechanickým prostriedkom.

• Umožňuje sterilizáciu 
dentálnych koncoviek 
v priebehu pár minút.

• Šetrí čas, náklady a poskytuje 
jemnú sterilizáciu drahých, 
špeciálnych nástrojov.

• Vďaka plne vyberateľnej 
komore je umožnený sterilný 
presun práve sterilizovaných 
nástrojov priamo k realizácii 
procedúry.

AQUASTAT
Obj. kód: W10241S

• Čistí mäkkú aj tvrdú vodu.
• Jednoduché pripojenie 

do elektrickej siete.
• Bezpečne a efektívne 

odstráni olovo, meď, 
hliník, arzén, železo, 
dusičnany, herbicídy, 
pesticídy, PCB a ďalšie!

• Patentovaná technológia 
destilácie ničí škodlivé 
baktérie a vírusy. 
Výsledkom je, že voda 
je na 99% čistá. 3,78 l 
destilovanej vody za 
4,25hod.

• Skombinujte tento rýchly 
proces s kompaktným 
a ľahkým dizajnom.

HYDRIM M2 G4
Obj. kód: M2WD-D02-G4

Rozmery: 60 x 60 x 82 cm
Hmotnosť: 80 kg

• Výkonná, 
veľkoobjemná 
dezinfekčná 
umývačka 
predstavuje 
prvý krok 
v procese 
efektívnej 
sterilizácie.

• Vzhľadom na výkon a veľkosť sa 
hodí do väčších ambulancií a kliník.

• Kapacita až 10 kaziet (8×11), až 1.500 inštrumentov 
počas 10hod s rôznymi možnosťami rozmiestnenia 
nástrojov, kaziet a násadcov.

• Výkonné čerpadlá a umývacie ramená odstránia 
99,9% proteínov (nezávislý test).

• Dotykový displej, USB port, port na pripojenie 
tlačiarne.

• Navrhnuté v súlade s ISO 15883.

• Stolová dezinfekčná umývačka vhodná pre menšie 
a stredné ambulancie.

• Automaticky umýva, dezinfikuje a suší dentálne 
nástroje jednoduchým stlačením tlačidla na dotykovom 
farebnom displejom.

• Veľká komora na 6 plných kaziet veľkosti IMS, umožňuje 
až 120 inštrumentov na jeden cyklus.

• Webové rozhranie umožňuje on-line prístup k dátam.
• USB port, internetové pripojenie, port na pripojenie 

tlačiarne.
• Navrhnuté v súlade ISO 15883 1 a 2.

STATIM 5000 S
Obj. kód: 01-222317EU

Rozmery: 55,5 x 41,5 x 19 cm
Kazeta (rozmery): 38 x 18 x 7,5 cm
Hmotnosť: 33 kg

• Výnimočná kombinácia rýchlosti 
a kapacity,

• Vďaka 11 minútovému cyklu 
(pri nebalených nástrojoch) a so 
sterilizačnou komorou približne 
trikrát väčšou ako pri modeli 
2000 S umožňuje sterilizáciu oveľa 
väčšieho množstva nástrojov, čím sa 
stáva vhodnou voľbou pre väčšie 
ambulancie a kliniky.

• Veľkokapacitná kazeta umožňuje 
sterilizačný cyklus takmer 4x rýchlejší 
ako v porovnaní s priemerom 
bežných, konvenčných autokláv

• Na výber sú 4 plne automatizované 
sterilizačné programy.

PRÍSTROJE NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

Destilátor vody

Cena na 
vyžiadanie

Cena na 
vyžiadanie

Cena na 
vyžiadanie

VYŠŠÍ
MODEL

HYDRIM
C61wd G4
Obj. kód: C61WD-D02

Rozmery:
59,8 × 52 × 52,6 cm
Hmotnosť: 40 kg

Dezinfekčné umývačky

a ľahkým dizajnom.

700 €

cena na 
vyžadanie
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E-Z Jett kazeta
na 5 nástrojov
Obj. kód: 50Z925(A-U)

Rozmery: 20,3 x 9,7 x 3,0 cm

• Kazeta s vyklápacími 
bočnými krytmi.

• Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

E-Z Jett kazeta SLIM
na 8 nástrojov
Obj. kód: 50Z911 (A-U)

Rozmery: 18,09 x 9,84 x 1,58 cm

• Kompaktná kazeta 
s vyklápacími bočnými 
krytmi na 8 inštrumentov 
umožňuje vďaka svojej 
veľkosti maximalizovať 
využitie priestoru počas 
procesu sterilizácie.

• Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

Kompaktná kazeta
na nástroje
Obj. kód: 50Z915 (A-U)

Rozmery: 18,1 x 9,8 x 1,6 cm

• Pevne uzatvárateľná kazeta 
na 8 nástrojov. Uprostred 
umiestnená gumička 
stabilizuje nástroje.

• Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach
ZIRC (A-U).

E-Z Jett kazeta
na 10 nástrojov
Obj. kód: 50Z930(A-U)

Rozmery: 20,16 x 17,78 x 2,86 cm

• Kazeta s vyklápacími bočnými 
krytmi.

• Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

Sterilizačný kontajner Performance Tool Organizer
Obj. kód: 50Z940

Rozmer: 20,8 x 10,8 x 3,1 cm

Hlbšia a priestrannejšia kazeta 
na väčšie a špecifické nástroje. 
Rozmiestnenie nástrojov je možné si 
prispôsobiť podľa vlastných potrieb 
vďaka presuvným úchytkám. Vďaka 
kompaktnému tvaru je vhodný do 
väčšiny sterilizátorov. Ideálne na:

• Chirurgické či ortodontické 
kliešte

• Nožnice
• Hemostat
• Iné neštandardné nástroje,

ktoré nepasujú do
tradičných kaziet

Destilátor vody

PRÍSLUŠENSTVO K PRÍSTROJOM NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

38 € 53 € 59 €

E-Z Jett kazeta
na 8 nástrojov
Obj. kód: 50Z927(A-U)

Rozmery: 20,15 x 11,26 x 2,85 cm

• Kazeta s vyklápacími
bočnými krytmi.

• Produkt je dostupný 
vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

38 €

Kazety na sterilizáciu

Sterilizačné kontajnery na inštrumenty

77 €

46 €
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Štandardný
kontajner
na 10-14 nástrojov
Obj. kód: 50Z900(A-U)

Rozmer: 20,63 x 4,76 x 4,76 cm

• Vhodný pre uskladnenie 
nástrojov pri čistení v ultrazvuku 
a pri sterilizácii na 10 až 14 
nástrojov

• Produkt je dostupný vo všetkých 
farebných prevedeniach
ZIRC (A-U).

Kompaktný
kontajner na 8-12 nástrojov
Obj. kód: 50Z905(A-U)

Rozmer: 18,1 x 3, 8 x 3,8 cm

• Kompaktný kontajner s novým mechanizmom 
otvárania pre uskladnenie nástrojov pri čistení 
v ultrazvuku a pri sterilizácii.

• Produkt je dostupný vo všetkých farebných 
prevedeniach ZIRC (A-U).

16 €

16 €

Objednávajte

pohodlne aj priamo
v našom e-shope

www.dentonetsro.sk

PRÍSLUŠENSTVO K PRÍSTROJOM NA STERILIZÁCIU A DEZINFEKCIU

Sterilizačný kontajner na inštrumenty a nástroje

Steri-Soaker
Obj. kód: 50Z805

Rozmery: 35,24 × 24,45 × 13,02 cm

• Dezinfekčná vaňa s objemom 3,8 l 
umožňuje jednoduché čistenie nástrojov 
vrátane kaziet na nástroje a stojanov 
na vrtáčiky. Pre jednoduchú orientáciu 
potreby výmeny dezinfekčného roztoku 

je na veku kalendár označujúci deň 
a mesiac. Prenosný košík na nástroje je 
zdrsnený s perforovaným dnom, pričom 
umožňuje zavesenie košíka na rýchle 
odkvapkávanie a vybratie nástrojov.

• Bezpečné použitie chemikálií: čistiace 
prostriedky (enzýmy, detergenty), 
dezinfekčné (fenoly) po sterilizácií za 
studena (glutaraldehyd a chlóry).

• Dostupný vo farebných prevedeniach 
modrá (B) a šedá (I).

127 €

• Dezinfekčná vaňa s objemom 3,8 l 
umožňuje jednoduché čistenie nástrojov 
vrátane kaziet na nástroje a stojanov 
na vrtáčiky. Pre jednoduchú orientáciu 
potreby výmeny dezinfekčného roztoku 

Solo Cassette n° 1
Obj. kód: 182746

Rozmery: 12 x 8,5 x 1,3 cm

Solo Cassette n° 2
Obj. kód: 182747

Rozmery: 16,2 x 7 x 1,3 cm

Solo Cassette n° 3
Obj. kód: 182748

Rozmery: 18,6 x 8,4 x 1,3 cm

Kazety na zrkadlá

Mriežkovaná kazeta na fotografické zrkadlá je vyrobená z vysokokvalitného materiálu 
(nehrdzavejúca oceľ + silikón) a navrhnutá na použitie so všetkými dezinfekčnými 
a čistiacimi roztokmi, ako sú ultrazvukové kúpele alebo dezinfekčné umývačky. 
Autoklávovateľné (134 °C). Dostupná v troch veľkostiach.

NOVINKA

39 € 39 € 39 €
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DEZINFEKCIA NÁSTROJOV / POVRCHOV / ODTLAČKOV / RÚK

Dezinfekcia nástrojovDezinfekcia nástrojov

Virofex Quantum
dezinfekcia nástrojov
Obj. kód (1 kg tuba): VIRQ1001 
Obj. kód (5 kg vedro): VIRQ5000

Dezinfekčný koncentrát 
pre nástroje, frézy a endo 
inštrumentárium. Rýchla plná 
dezinfekcia len za 5 minút!
• Jednoduché použitie
• Prášok zmení farbu a ukazuje, 

kedy je aktívny (červená farba), 
keď už nie je aktívny, tak sa 
voda zmení na čistú

• Bez aldehydu, chlóru 
alebo fenolov

• K dispozícii v 2 veľkostiach 
s odmerkou (1kg tuba 
alebo 5kg vedro) 

• Baktericídne, fungicídne, 
sporicidní za 60 sekúnd

• Virucídne za 5 minút
• Vydrží 8 hodín

DÁVKOVANIE:
• Do 1l vody 20g prášku 

(1 odmerka) 
• Do vaničky s objemom 1l vody 

= 20g prášku - t.j. 1kg balenie 
vydrží 50 pracovných dní 
a 5kg balenie vydrží 250 
pracovných dní.

• Do vaničky s objemom 2l vody 
= 40g prášku - t.j. 1kg balenie 
vydrží 25 pracovných dní 
a 5kg balenie vydrží 125 
pracovných dní.

• Do vaničky s objemom 3l vody 
= 60g prášku - t.j. 1kg balenie 
vydrží 16 pracovných dní 
a 5kg vydrží 83 pracovných dní.  

• Odporúčame však použiť do 
vaničky 2l alebo 3l vody, aby 
boli nástroje celé ponorené

51 €
1kg

175 €
5kg

NOVINKA
i-SUC  
dezinfekcia odsávacích 
zariadení 3l „denná”
Obj. kód (3l balenie): ISUC3000

Dezinfekčný koncentrát pre každodenné 
čistenie a údržbu zubného odsávacieho 
zariadenia.
• Bez aldehydov a fenolov
• 99% biologicky rozložiteľný

51 €

22 €

Bossklein 
dezinfekcia nástrojov
Obj. kód (2l balenie): BOS9786  
Obj. kód (5l balenie): BOS9787

• Bez aldehydov a fenolov
• 99% biologicky rozložiteľný
• Vhodné pre použitie s nástrojmi, 

frézami, leštičky
• Riedenie 20 ml / 1l 

(t.j. 2l balenie = 100l, 
5l balenie = 500l)

Dezinfekcia rotačných 
nástrojov Bossklein
Obj. kód (2l balenie): BOS9793  

• Pripravený na okamžité použitie. 
Dezinfekčný prostriedok pre 
rotačné nástroje, frézy a leštičky.

Ultrazvukový čistiaci 
koncentrát Bossklein 
enzymatický
Obj. kód (1l balenie): BOS9788  
Obj. kód (5l balenie): BOS9794

Dezinfekčný koncentrát pre 
nástroje, frézy a endodontické 
nástroje a predmety. 

Ultrazvukový čistiaci koncentrát je 
germicídny, enzymatický. 
Čistiaci prostriedok určený na 
použitie v ultrazvukovom kúpeli. 
Nie je žieravý, je netoxický. 

Riedenie 30ml / 1l (t.j. 1l balenie 
= 33,3l a 5l balenie = 166,6l).

35 €
2l

75 €
5l

21,40 €
1l

58 €
5l
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52 €

Virofex povrchová 
dezinfekcia 
štartovací set
(5 l dezinfekcie)
Obj. kód: VIR0001

Povrchová dezinfekcia bez 
obsahu alkoholu. Štartovací 
set obsahuje 10x8ml 
náplní (t.j. 5 l dezinfekcie) 
+ fľašu Virofex (vrátane 
návodu na použitie).

• Eliminuje potrebu objemných a nebezpečných 5 l kanistrov. 
• Je nehorľavý a zamedzuje stretnutiam s chemikáliami, 

ktoré by sa mohli rozliať počas plnenia spreja.
• Nepáchne alkoholom alebo inými škodlivými biocidmi. Je šetrný k 

životnému prostrediu, nákladovo efektívny a ľahko použiteľný.
• Môže byť použitý na všetkých povrchoch v zubnej ordinácii / chirurgii, 

vrátane tých, ktoré sú normálne citlivé na alkohol.
• Po aktivácií vydrží 12 mesiacov.  

46 €

Virofex povrchová
dezinfekcia náhradné
balenie 10x8ml 
(5 l dezinfekcie)
Obj. kód: VIR0002

• Povrchová dezinfekcia bez
obsahu alkoholu.

• Náhradné balenie 10x8ml
náplní, t.j 5 l dezinfekcie.

DEZINFEKCIA NÁSTROJOV / POVRCHOV / ODTLAČKOV / RÚK

Virofex obrúsky set
(12x náhradná náplň 100 ks + 1x prázdna tuba)
Obj. kód: VIR1002SK

Dezinfekčné obrúsky bez alkoholu s vysokou úrovňou dezinfekcie s melónovou arómou.

• Rozmer obrúsku: 18 x 12,5 cm.
• Bezpečné použitie na všetkých plastoch, vrátane plexiskla, na stoličky, čalúnenie, plastové diely v zdravotníckych 

pomôckach a na všetky pracovné dosky.
• Môže byť použitý na všetkých povrchoch v zubnej ordinácii / chirurgii, vrátane tých, ktoré sú citlivé na alkohol.
• Komplexný spôsob dezinfekcie na vysokej úrovni bez komplikácií
• Príjemná melónová aróma bez zápachu alkoholu alebo škodlivých biocidov.
• Šetrné k životnému prostrediu, nákladovo efektívne s jednoduchým použitím.

Optim blue
dezinfekčné utierky
Obj. kód: OPTIMBLUE

• Celosvetovo patentovaná čistiacia 
a dezinfekčná technológia, 
navrhnuté s AHP (Accelerated 
Hydrogen Peroxide).

• Účinná zložka je peroxid vodíka 
v koncentrácii iba 0,5%. Žiadne 
sušenie alebo praskanie povrchov, 
nedráždi pokožku, nehorľavé. 
Zvýšená efektivita pri čistení 
povrchov, jednoduché a rýchle 
použitie. Efekt dezinfekcie 
a čistoty povrchu do 1 minúty. 
BEZ ZÁPACHU. Nevytvára film na 
povrchu.

• Balenie obsahuje 160ks.

15 €

Objednať je možné aj 
samostatné balenie 
100 ks v tube a to 

v cene 8 €. Po prepočte 
vyjde jedno 

100 ks balenie 
len na 6,25 €

75 €

Dezinfekcia povrchov
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Veľké povrchové dezinfekčné 
utierky V-WIPE
Balenie: 200 ks
Rozmer: 20 x 20 cm
Varianty: S / BEZ ALKOHOLU

S ALKOHOLOM (citrónová aróma)

Obj. kód: BOS9783 – tuba
Obj. kód: BOS9784 – náhradná náplň

BEZ ALKOHOLU (mätová aróma)

Obj. kód: BOS9810 – tuba
Obj. kód: BOS9811 – náhradná náplň

Tekuté chirurgické mydlo

0,5l fľaša - Obj. kód: BOS98221SQ
5l náplň - Obj. kód: BOS054

Obsahuje chlórhexidín diglukonát – 
použitie s vodou – k dispozícii v bielej 
farbe. Kvalitný a šetrný prípravok na ručné 
čistenie a dezinfekciu. Nutné doobjednať 
aj dávkovač.

DEZINFEKCIA NÁSTROJOV / POVRCHOV / ODTLAČKOV / RÚK

utierky V-WIPE
Balenie: 200 ks
Rozmer: 20 x 20 cm
Varianty: S / BEZ ALKOHOLU

S ALKOHOLOM (citrónová aróma)

Obj. kód: BOS9783 – tuba
Obj. kód: BOS9784 – náhradná náplň

BEZ ALKOHOLU (mätová aróma)

Obj. kód: BOS9810 – tuba
Obj. kód: BOS9811 – náhradná náplň

Bossklein dezinfekcia 
povrchov bez obsahu 
alkoholu s mätovou 
arómou
Pre povrchovú dezinfekciu 
neinvazívnych zdravotníckych 
pomôcok, vrátane povrchov 
citlivých na alkohol. Účinné proti 
širokému spektru organizmov.

0,5l sprej – Obj. kód: BOS9813 
5l náplň – Obj. kód: BOS9815

Dezinfekcia na odtlačky

44 €
5l

14 €
tuba

13 €
náplň

44 €
5l

7,50 €
0,5l

7,70 €
0,5l

Bossklein dezinfekcia 
povrchov s alkoholom 
s citrónovou arómou
Pre povrchovú dezinfekciu 
neinvazívnych lekárskych 
prístrojov.

0,5l sprej – Obj. kód: BOS9782
5l náplň – Obj. kód: BOS9779

• Dezinfekčný sprej bol 
špeciálne vyvinutý pre 
použitie v lekárskom a 
zubnom prostredí, dezinfekcia 
je účinná proti širokému 
spektru organizmov.

• Vhodné pre povrchovú 
dezinfekciu neinvazívnych 
lekárskych prístrojov, 
účinné proti širokému 
spektru organizmov. Utrite 
objekty, ktoré majú byť 
dezinfikované; tak, že sú 
úplne navlhčené a nechajte 
dezinfekciu pôsobiť min. 30 
sekúnd. Následne nechajte 
voľne vyprchať alebo utrite 
čistou utierkou.

Odtlačkový dezinfekčný sprej 

0,5l sprej - Obj. kód: BOS9785
5l náplň - Obj. kód: BOS9885

• Vysoko výkonný dezinfekčný 
sprej pripravený na okamžité 
použitie. Dezinfikuje a čistí v jednej 
operácii. Odtlačky budú vyčistené 
a vydezinfikované za 5 minút. Na 
dezinfekciu alginátov, silikónov a 
polyéteru.

Dezinfekcia na ruky

Odtlačkový dezinfekčný prášok 

Obj. kód: BOS9823

• Balenie: 700 g
• Rýchly dezinfekčný prostriedok pre všetky 

druhy odtlačkových hmôt, ako sú silikóny, 
algináty, polyéter, tak aj pre ortodonciu. 
Baktericídne, fungicídne, sporicidné za 
60 sekúnd. Virucídne za 5 minút.

44 €

53 €
5l

13,70 €
0,5l

47 €
5l

9,90 €
0,5l
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DEZINFEKCIA NÁSTROJOV / POVRCHOV / ODTLAČKOV / RÚK

Ochranná fólia 

Rýchloobúvače

Crosstex barrier film
Posuňte hygienické
štandardy vašej praxe
na maximum!
Obj. kód: BFBL

Počet ks v balení:
1200 ks ochranných fólií
Rozmer 1 ks: 10 × 15 cm
Farba: modrá, biela

• Jednorazová ochranná nalepovacia fólia, ktorá sa ľahko prispôsobí 
akémukoľvek tvaru a povrchu

• Znižuje riziko prenosu baktérií a biologických nečistôt v ambulancii.
• Fólia nezanecháva žiadne stopy.
• Unikátne bočné hrany s 0,5 cm nelepivým povrchom umožňujú 

rýchle a jednoduché umiestnenie a odstránenie
fólie z oboch strán.

• Najčastejšie povrchy chránené izolačnou fóliou sú DOTYKOVÉ 
PLOCHY – zvyčajne znečistené počas zákroku (rukoväte svetla, 
príručných stolíkov, ovládacie tlačidlá kresla a ostatných prístrojov)30 €

Rýchloobúvač 
Little Duck
Obj. kód: LittleDuck

Rozmery: 60 × 22,5 × 66 cm

150 €
• stabilný
• veľký zásobník
• jednoduché dopĺňanie
• všetky veľkosti topánok
• bezkonkurenčná cenaPríslušenstvo:

• Náhradné návleky 7 € / 100 ks
• Objednávací kód: navlekyLittleDuck

Dezinfekčný gél na ruky 
s alkoholom - odparovací 
(kokosová aróma)
0,5l fľaša - Obj. kód: BOS610
5l náplň - Obj. kód: BOS9795
50ml klip - Obj. kód: BOS9796

• Dezinfekčný gél vhodný pre časté 
použitie, ktorý umožňuje hygienickú 
dezinfekciu rúk v priebehu 
niekoľkých sekúnd – žiadne lepivé 
zvyšky na rukách alebo rukaviciach. 
Klip môže byť rýchlo a bezpečne 
pripojený k odevu (vhodné pre 
rýchle a efektívne dávkovanie, klip 
je plniteľný).

Dezinfekčný sprej na ruky 
s alkoholom - odparovací 
(mätová aróma)
0,5l fľaša - Obj. kód: BOS9800
5l náplň - Obj. kód: BOS9792
50ml klip - Obj. kód: BOS9816

• Alkoholový dezinfekčný prostriedok 
pre rýchlu dezinfekciu rúk. Vhodný 
pre časté použitie. Dezinfekcia sa 
odparuje behom niekoľkých sekúnd. 
Pre rýchle efektívne využitie, pričom 
nezanecháva žiadne lepivé zvyšky 
na rukách či rukaviciach s príjemnou 
arómou mäty piepornej. Klip môže 
byť rýchlo a bezpečne pripojený k 
odevu (vhodné pre rýchle a efektívne 
dávkovanie, klip je plniteľný).

49 €
5l

47 €
5l

13 €
0,5l

9,90 €
0,5l

5,30 €
50ml

5,30 €
50ml
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HYGIENA A ČISTOTA POČAS ZÁKROKU

Jednorazové koncovky 
Riskontrol Art
Obj. kód: 020170

Balenie obsahuje: 250 ks

• jednorázové koncovky na pištoľ voda/vzduch
• vyšší štandard hygieny pre pacienta, lekára, sestričku
• minimálne riziko kontaminácie
• 2 samostatné trubice pre vodu/vzduch
• flexibilné
• univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
• 5 príchutí (mandarínka, sladké drievko, aníz, čierne ríbezle, mäta)
• 5 farieb (oranžová, sivá, zelená, fialová, biela)

Jednorazové koncovky 
Riskontrol Classic
Obj. kód: 020166

Balenie obsahuje: 250 ks

• jednorazové koncovky na pištoľ 
voda/vzduch

• univerzálne, možnosť objednania 
adaptéra pre každú súpravu

• 5 farieb (modrá, zelená, biela,
žltá, ružová)

Jednorazové koncovky 
Riskontrol Sterile
Obj. kód: 201770

Balenie obsahuje: 96 ks

• Jednorazové koncovky na pištoľ 
voda/vzduch

• Flexibilné
• Univerzálne, možnosť objednania 

adaptéra pre každú súpravu
• Sterilné balenie

Jemné koncovky na odsávačky
Obj. kód: 50Z970

Rozmer: 2,54 × 1,58 cm
Balenie obsahuje: 100 ks

• Jednorazové koncovky na pištoľ 
voda/vzduch

• Flexibilné
• Univerzálne, možnosť objednania 

adaptéra pre každú súpravu
• Sterilné balenie

Jednorazové 
koncovky 
Riskontrol 
Ecological
Obj. kód: 201705

Balenie obsahuje: 250 ks

• Bez farbív, rozložiteľné
• Jednorazové 

koncovky na pištoľ 
voda/vzduch

• Univerzálne, možnosť 
objednania adaptéra 
pre každú súpravu

Jednorazové koncovky 
Riskontrol Total Protec
Obj. kód: 20175

Balenie obsahuje: 100 ks

• Vyšší štandard hygieny pre pacienta, 
lekára, sestričku

• Minimálne riziko kontaminácie
• 2 samostatné trubice pre vodu/vzduch
• 2 farby: modrá, biela
• Vrátane plastového ochranného obalu

64 €

60 €

40 €

34 €

• jednorázové koncovky na pištoľ voda/vzduch
• vyšší štandard hygieny pre pacienta, lekára, sestričku
• minimálne riziko kontaminácie
• 2 samostatné trubice pre vodu/vzduch
• flexibilné
• univerzálne, možnosť objednania adaptéra pre každú súpravu
• 5 príchutí (mandarínka, sladké drievko, aníz, čierne ríbezle, mäta)
• 5 farieb (oranžová, sivá, zelená, fialová, biela)

64 €

30 €

Pri nákupe nad

99 € 
DOPRAVA 
ZDARMA.

Doplnky:

ADAPTÉR (v sume 
100 €), ktorý pri
objednávke 2 

balení posielame  
ZDARMA
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HYGIENA A ČISTOTA POČAS ZÁKROKU

Mr. Thirsty One-Step
Obj. kód: 50Z986

Balenie obsahuje: 25 ks / 100 ks.

• Jednoduchá a rýchla izolácia. 
Odsávačka a držiak jazyka v jednom. 
Umožňuje kontinuálnu prácu bez 
nutnosti prerušenia na odsávanie, 
minimalizuje nároky na izoláciu 
a umožňuje opätovný rýchly prístup. 
V dvoch farebných prevedeniach 
v závislosti od veľkosti (fialová – malé, 
modrá – stredné/veľké).

• Jednorazové použitie.

Obsah balenia:
• Medium/Large 25 ks (modré)
• Medium/Large 100 ks (modré)
• Pedo/Small 25 ks (fialové)
• Pede/Small 100 ks (fialové

Balenie obsahuje 50 ks 
na jednorazové použitie.

Jednoduché HANDS-
FREE odsávanie!
Nasaďte na odsávačku 
a zaistite si tak 
komfortné, pohodlné, 
„hands-free“ odsávanie 
bez potreby ďalších 
prídavných zariadení. 

294 €
100 ks

19 €
10 ks

90 €
25 ks

68 €
50 ks

44 €

• Nový jednorazový odsliňovač, 
ktorý izoluje, chráni jazyk 
a odsáva tekutiny, a to 
pri zachovaní suchého 
pracovného poľa. Pomocou 
fixácie pod bradou drží jazyk 
mimo pracovného poľa a tým 
zvyšuje komfort práce. Lingua-
Fix je obzvlášť užitočný, keď 
asistentka nie je prítomná.

• Izoluje a zároveň vytvára suché 
pracovné pole.

Výhody:
• veľká sacia plocha
• žiadne ostré hrany alebo rohy
• jednorazové použitie
• Izoluje a zároveň vytvára suché 

pracovné pole.

Lingua Fix
Obj. kód 10 ks: 50Z953S
Obj. kód 50 ks: 50Z953

Balenie 10 ks / 50 ks

Kofferdamové blany (MDC)
Obj. kód: THIN / MEDIUM / HEAVY

Rozmer blany 15 x 15 cm.
Balenie obsahuje 36 ks.

• Farba: modrá, čierna.
• Spoľahlivý a jednoduchý nástroj na 

zabezpečenie suchého pracovného 
poľa a aseptického ošetrenia 
jednotlivých zubov. Blany sú 
vyrobené z jemného prírodného 
latexu s príjemnou vôňou. Znižujú 
riziko prenosu infekcie na personál 
a umožňujú nerušenú prácu.

15 €

Dostupné v 3 hrúbkach:
• tenké (thin) len modré

• štandard (medium)
• hrubé (heavy) len modré

Kompletnú ponuku kofferdamových blán a potrebného 
príslušenstva nájdete v samostatnom KOFFERDAMOVOM 
KATALÓGU našej spoločnosti, ktorý vám v prípade záujmu 

radi zašleme.

Pink Petal 
Obj. kód: 50Z975

Mr. Thirsty One-Step 
Štartovací set
Obj. kód: 50Z98716

Obsah balenia:
• 5× Pedo/small koncovky
• 5× Medium/large koncovky

NOVINKAuž aj  čierne

FREE odsávanie!
Nasaďte na odsávačku 
a zaistite si tak 
komfortné, pohodlné, 

Jednoduché HANDS-
FREE odsávanie!
Nasaďte na odsávačku 

Jednoduché HANDS-

na jednorazové použitie.

a zaistite si tak 
komfortné, pohodlné, 
„hands-free“ odsávanie 
bez potreby ďalších 

Nasaďte na odsávačku 

komfortné, pohodlné, 

Nasaďte na odsávačku 

komfortné, pohodlné, 
„hands-free“ odsávanie 
bez potreby ďalších 
prídavných zariadení. 

komfortné, pohodlné, 
„hands-free“ odsávanie 

Balenie obsahuje 36 ks.

Farba: modrá, čierna.

prídavných zariadení. 

• 
• Spoľahlivý a jednoduchý nástroj na 

zabezpečenie suchého pracovného 
• 

Farba: modrá, čierna.
Spoľahlivý a jednoduchý nástroj na 

30 €

NOVINKA
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HYGIENA A ČISTOTA POČAS ZÁKROKU

Stomatologické podbradníky DentixPro NORMAL (v rolke)
Obj. kód: Normal

Rozmer: 56 × 80 cm
Balenie v ROLKE obsahuje 100 ks 
obrúskov. Možnosť zakúpenia 
výhodné balenia v kartónoch
(á 6 roliek 1 farby).

3 €
rolka

6 €
rolka

6 €
rolka

4 €
rolka

6 €
rolka

9 €
rolka

Rozmer: 56 × 80 cm
Balenie v ROLKE obsahuje 100 ks 
obrúskov. Možnosť zakúpenia 
výhodné balenia v kartónoch
(á 6 roliek 1 farby).

28 €
kartón

35 €
kartón

52 €
kartón

45 €
kartón

35 €
kartón

50 €
kartón

Stomatologické obrúsky 
DentixPro CLASSIC
Rozmer: 33 × 48 cm

• Stomatologické obrúsky 
Classic predstavujú spojenie 
dvoch vrstiev savého 
papiera, ktoré zabezpečia 
dokonalú absorpciu tekutín 
a polyetylénovej fólie, ktorá 
chráni proti premokaniu.

• Dostupné farby: zelená, 
modrá, žltá, fialová, marhuľová, 
biela, limetková

• Dostupné typy: v rolke alebo 
skladané.

Stomatologické obrúsky IT’S 4 KIDS

• Jednorazové stomatologické obrúsky pre deti IT’S 4 KIDS s detským 
motívom sú vyrobené z dvoch vrstiev vysoko savej buničiny a vrstvy 
polyetylénovej fólie, ktorá chráni proti premokaniu. Používanie 
stomatologických obrúskov IT’S 4 KIDS zvyšuje hygienu vykonávaných 
zákrokov a znižuje pravdepodobnosť infekcie.

• Dostupné typy: v rolke alebo skladané.
Stomatologické podbradníky 
DentixPro PLUS (v rolke)
Obj. kód: Plus

Rozmer: 51× 65 cm
Balenie v ROLKE obsahuje 30 ks 
obrúskov. Možnosť zakúpenia 
výhodného balenia v kartónoch (á 9 
roliek 1 farby).

• Stomatologické papierovo – fóliové 
podbradníky Plus predstavujú 
spojenie dvoch vrstiev savého 
papiera, ktoré zabezpečia dokonalú 
absorpciu tekutín a polyetylénovej 
fólie, ktorá chráni proti premokaniu. 
Podbradníky majú špeciálne výseky 
a koncovky na zaväzovanie na krku 
pacienta

• Dostupné farby: zelená, modrá, žltá, 
fialová, marhuľová.

Balenie v ROLKE
Obj. kód: Clasic40

• obsahuje 40 ks obrúskov. 
Možnosť zakúpenia 
balenia v kartónoch (á 10 
roliek 1 farby)

Balenie SKLADANÉ
Obj. kód: Clasic80

• obsahuje v BOXe 80 ks obrúskov. 
Možnosť zakúpenia výhodného 
balenia v kartónoch
(á 6 boxov 1 farby).

Balenie v ROLKE
Obj. kód: KIDS50

Rozmer: 33×50 cm

• obsahuje 50 ks obrúskov. Možnosť 
zakúpenia aj výhodného balenia 
v kartónoch (á 12 roliek rôznych farieb).

• Dostupné farby: marhuľová, zelená, 
modrá, žltá

Balenie SKLADANÉ
Obj. kód: KIDS80

Rozmer: 33 x 48 cm

• obsahuje v BOXe 80 ks 
obrúskov. Možnosť 
zakúpenia výhodné 
balenia v kartónoch
(á 6 boxov rôzne farby).

• Stomatologické podbradníky 
z polyetylénovej fólie. Podbradníky
majú špeciálne výseky a koncovky
na zaväzovanie na krku pacienta.

• Dostupné farby: zelená, modrá.
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Bodytray®
Obj. kód: BODYTRAY

Zlepšite svoje pracovné 
pozície pomocou 
Bodytray®!

Bodytray® je malý stolík umiestnený na 
hrudníku pacienta, slúži ako ochrana pre 
pacienta a umožňuje uloženie nástrojov 
a materiálov, ktoré majú byť umiestnené v blízkosti 
pracovného priestoru.

Pomocou Bodytray®:
• chránite pacienta,
• nástroje a materiály sú pripravené na použitie,
• znižuje napätie krku, chrbta a ramien,
• zlepšuje interakciu so svojím asistentom,
• robí prácu efektívnejšiu.

Zlepšite svoje pracovné 
pozície pomocou 
Bodytray®!

Bodytray® je malý stolík umiestnený na 
hrudníku pacienta, slúži ako ochrana pre 
pacienta a umožňuje uloženie nástrojov 
a materiálov, ktoré majú byť umiestnené v blízkosti 
pracovného priestoru.

Pomocou Bodytray®:
• chránite pacienta,
• nástroje a materiály sú pripravené na použitie,
• znižuje napätie krku, chrbta a ramien,
• zlepšuje interakciu so svojím asistentom,
• robí prácu efektívnejšiu.

HYGIENA A ČISTOTA POČAS ZÁKROKU / OCHRANA V AMBULANCII

Anti-Fog NEW STYLE 
ochranné okuliare 
Obj. kód: 1177

• ochranné okuliare 
v modernom dizajne

• 3 farebné varianty – 
modro-sivá, zelená, 
červená

• špeciálny povrch proti 
zahmlievaniu

• polykarbonátové 
šošovky s UV filtrom 
400 

• veľmi ľahké – len 25 
gramov 

• optická trieda 1

Anti-Fog Universal ochranné okuliare 
pre pacientov
Obj. kód: 11768

Dostupné vo farebných prevedeniach: zelená / červená
• ochranné okuliare pre pacientov
• povrch Anti-fog proti zahmlievaniu
• moderný dizajn
• polykarbonátové šošovky v šedej farbe s UV filtrom 400
• zníženie oslnenia z prevádzkových svetiel
• váha iba 25g
• optická trieda 1
• CE EN 166/CE EN 1836

17 €

17 €

rot / red reF 11769

grün / green reF 11768

KKD® ANTI-FOG
Schutzbrillen

anti-fog protection glasses
New-Style

UniversaL

schutzbrille aus farblosem polycarbonat, auch geeignet 
für Korrekturbrillenträger. mit seiten- und Augenbrau-
enschutz. Optische Güteklasse 1. 

safety glasses made of transparent polycarbonate, also 
convenient for wearer of corrective glasses. With side- 
and eyebrow protection. Optical quality class 1.

New Style

Zur erhaltung des beschlagschutzes bei Korrek-
tur- und Anti-Fog schutzbrillen nach der Desin-
fektion. Für Glas, plastik, visiere, lupen etc.

For maintaining the anti-fog coating of correc-
tive- and anti-fog protection glasses. For glass, 
plastics, visors, magnifiers etc.  
25 ml reF 00775

zur erneuerung des beschlagschutzes:

KKD® ANTI-FOG cleANer

bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Des-
infektionsmittteln. bitte Packungsbeilage beachten!

Please note: only disinfection with alcohol-free disin-
fectant! Please read enclosed package leaflet!

!

KKD® ANTI-FOG
Schutzbrillen

anti-fog protection glasses

KKD® ANTI-FOG
pATIeNTeNschUTZbrillen

anti-fog protection glasses for 
patients

schutzbrille in modernem Design, farblose, 
beschlagfreie polycarbonatscheibe mit 
Uv-schutz 400. extrem leicht - 25 Gramm. 

Optische Güteklasse 1.

safety glasses in modern design, clear fog-free 
polycarbonate lens with Uv-filter 400. very 
lightweight - 25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 

  en 166 |   en 1836

grün / green reF 11771

rot / red reF 11772

blau-grau / 
blue-grey reF 11770

moderne patienten-schutzbrille, beschlagfreie polycar-
bonatscheibe rauchgrau mit Uv-schutz 400. verringe-
rung des blendeffekts des Op-lichtes - extrem leicht - 
25 Gramm. Optische Güteklasse 1.

Fashionable protection glasses, fog-free polycarbonate 
lens in grey with Uv-filter 400. reduction of the dazz-
ling effect of the operating light - very lightweight - 
25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 

weiß / white reF 11780 blau / blue reF 11781

rot / red reF 11782 purpur / purple reF 11783

gelb / yellow reF 11784 klar / clear reF 11785

rot / red reF 11769

grün / green reF 11768

KKD® ANTI-FOG
Schutzbrillen

anti-fog protection glasses
New-Style

UniversaL

schutzbrille aus farblosem polycarbonat, auch geeignet 
für Korrekturbrillenträger. mit seiten- und Augenbrau-
enschutz. Optische Güteklasse 1. 

safety glasses made of transparent polycarbonate, also 
convenient for wearer of corrective glasses. With side- 
and eyebrow protection. Optical quality class 1.

New Style

Zur erhaltung des beschlagschutzes bei Korrek-
tur- und Anti-Fog schutzbrillen nach der Desin-
fektion. Für Glas, plastik, visiere, lupen etc.

For maintaining the anti-fog coating of correc-
tive- and anti-fog protection glasses. For glass, 
plastics, visors, magnifiers etc.  
25 ml reF 00775

zur erneuerung des beschlagschutzes:

KKD® ANTI-FOG cleANer

bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Des-
infektionsmittteln. bitte Packungsbeilage beachten!

Please note: only disinfection with alcohol-free disin-
fectant! Please read enclosed package leaflet!

!

KKD® ANTI-FOG
Schutzbrillen

anti-fog protection glasses

KKD® ANTI-FOG
pATIeNTeNschUTZbrillen

anti-fog protection glasses for 
patients

schutzbrille in modernem Design, farblose, 
beschlagfreie polycarbonatscheibe mit 
Uv-schutz 400. extrem leicht - 25 Gramm. 

Optische Güteklasse 1.

safety glasses in modern design, clear fog-free 
polycarbonate lens with Uv-filter 400. very 
lightweight - 25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 

  en 166 |   en 1836

grün / green reF 11771

rot / red reF 11772

blau-grau / 
blue-grey reF 11770

moderne patienten-schutzbrille, beschlagfreie polycar-
bonatscheibe rauchgrau mit Uv-schutz 400. verringe-
rung des blendeffekts des Op-lichtes - extrem leicht - 
25 Gramm. Optische Güteklasse 1.

Fashionable protection glasses, fog-free polycarbonate 
lens in grey with Uv-filter 400. reduction of the dazz-
ling effect of the operating light - very lightweight - 
25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 
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gelb / yellow reF 11784 klar / clear reF 11785
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safety glasses made of transparent polycarbonate, also 
convenient for wearer of corrective glasses. With side- 
and eyebrow protection. Optical quality class 1.

New Style

Zur erhaltung des beschlagschutzes bei Korrek-
tur- und Anti-Fog schutzbrillen nach der Desin-
fektion. Für Glas, plastik, visiere, lupen etc.

For maintaining the anti-fog coating of correc-
tive- and anti-fog protection glasses. For glass, 
plastics, visors, magnifiers etc.  
25 ml reF 00775

zur erneuerung des beschlagschutzes:

KKD® ANTI-FOG cleANer

bitte beachten: Desinfektion nur mit alkoholfreien Des-
infektionsmittteln. bitte Packungsbeilage beachten!

Please note: only disinfection with alcohol-free disin-
fectant! Please read enclosed package leaflet!

!

KKD® ANTI-FOG
Schutzbrillen

anti-fog protection glasses

KKD® ANTI-FOG
pATIeNTeNschUTZbrillen

anti-fog protection glasses for 
patients

schutzbrille in modernem Design, farblose, 
beschlagfreie polycarbonatscheibe mit 
Uv-schutz 400. extrem leicht - 25 Gramm. 

Optische Güteklasse 1.

safety glasses in modern design, clear fog-free 
polycarbonate lens with Uv-filter 400. very 
lightweight - 25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 

  en 166 |   en 1836

grün / green reF 11771

rot / red reF 11772

blau-grau / 
blue-grey reF 11770

moderne patienten-schutzbrille, beschlagfreie polycar-
bonatscheibe rauchgrau mit Uv-schutz 400. verringe-
rung des blendeffekts des Op-lichtes - extrem leicht - 
25 Gramm. Optische Güteklasse 1.

Fashionable protection glasses, fog-free polycarbonate 
lens in grey with Uv-filter 400. reduction of the dazz-
ling effect of the operating light - very lightweight - 
25 grams. Optical quality class 1.

  en 166 

weiß / white reF 11780 blau / blue reF 11781

rot / red reF 11782 purpur / purple reF 11783

gelb / yellow reF 11784 klar / clear reF 11785

Ochranné štíty
na oči
Obj. kód: 11760

• ultra ľahký
• pohodlné nosenie
• na opakované použitie
• 10 ks rámov (rôzne farby)
• 10 ks fólií

Ochranné štíty
na tvár
Obj. kód: 11765

• ultra ľahký
• optimálna ochrana

očí, nosa, úst
• odolné proti 

poškrabaniu
• 1× modrý rám
• 6× štít (fólia)

Anti-Fog Universal
ochranné okuliare
Obj. kód: 1178

• ochranné okuliare
• priehľadný polykarbonát
• vhodné aj na dioptrické okuliare
• 6 farebných variantov (biele, modré, červené, 

fialové, žlté, priehľadné)
• v ponuke aj polymerizačné okuliare (UV ochrana 

100%, modré svetlo 98%)
• optická trieda 1
• CE EN 166

15 €
21 €

17 €

• ultra ľahký
• pohodlné nosenie
• na opakované použitie
• 10 ks rámov (rôzne farby)
• 10 ks fólií

• ochranné okuliare 
v modernom dizajne

• 3 farebné varianty – 
modro-sivá, zelená, 
červená

• špeciálny povrch proti 
zahmlievaniu

• polykarbonátové 
šošovky s UV filtrom 
400 

• veľmi ľahké – len 25 
gramov 

• optická trieda 1
17 €

Dostupné vo farebných prevedeniach: zelená / červená
• ochranné okuliare pre pacientov
• povrch Anti-fog proti zahmlievaniu
• moderný dizajn
• polykarbonátové šošovky v šedej farbe s UV filtrom 400
• zníženie oslnenia z prevádzkových svetiel
• váha iba 25g
• optická trieda 1
• CE EN 166/CE EN 1836

• ultra ľahký
• optimálna ochrana

očí, nosa, úst
• odolné proti 

poškrabaniu
• 1× modrý rám
• 6× štít (fólia)

• ochranné okuliare
• priehľadný polykarbonát
• vhodné aj na dioptrické okuliare
• 6 farebných variantov (biele, modré, červené, 

fialové, žlté, priehľadné)
• v ponuke aj polymerizačné okuliare (UV ochrana 

100%, modré svetlo 98%)
• optická trieda 1
• CE EN 166

90 €



15Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Dentonet s.r.o. je dentálnou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 10 rokov. 
Našou prioritnou stratégiou je obchodná činnosť so zameraním na predaj vysoko kvalitných 
prístrojov, inštrumentov a materiálov najmä pre estetickú stomatológiu a endodonciu.

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Dentonet s. r. o.

Zaostrené na vysokú kvalitu ponúkaných produktov

Zaostrené na osobnú starostlivosť a individuálny prístup ku klientom

Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych noviniek na dentálnom trhu

Zaostrené na prispôsobovanie sa svetovým štandardnom v modernej stomatológii

Zaostrené na kvalitný záručný a pozáručný servis

O spokojnosť našich klientov sa starajú naši profesionálni 
obchodní zástupcovia:

Špecialista na prístroje a zariadenia
Ing. Michal Cirják
cirjak@dentonet.sk, +421 901 771 731

Zastúpenie 
pre BA kraj
Ing. Štefan Migaľa
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Zastúpenie pre 
PO a KE kraj
Marek Onderišin
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Zastúpenie pre 
TT a NR kraj
Branislav Kujan
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721



www.dentonetsro.sk
0901 771 730
objednavky@dentonet.sk

Pohodlné, rýchle, komplexné 
nakupovanie aj v našom 
internetovom obchode:
www.dentonetsro.sk

Platnosť katalógu od 1.4.2019.

Zastúpenie pre BA kraj
Ing. Štefan Migaľa
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Zastúpenie pre 
PO a KE kraj
Marek Onderišin
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Zastúpenie pre 
TT a NR kraj
Branislav Kujan
kujan@dentonet.sk
+421 901 771 721

Špecialista na
prístroje a zariadenia
Ing. Michal Cirják
cirjak@dentonet.sk
+421 901 771 731

Prešov:                                                   
DENTONET s.r.o.                                    
Pažica 32                                                
080 06 Prešov 

Bratislava:
DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52  Bratislava                                

Vysoké Tatry:
DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83  Vysoké Tatry

Nájdete nás 
v mestách:


