
Partenerul tău pentru calitate
Import & distribuţie produse stomatologice & tehnică dentară

AGC New Dent – Importator direct  al produselor Germania Kaniedenta 

Materiale de amprentă calitate Kaniedenta 
http://www.kaniedenta.de

material de corectare amprente, de precizie, cu 
vâscozitate scăzută. Prezintă proprietăți hidrofile 
și  tixotrope, precum și o reproducere fidelă a 
detaliilor.
Preț catalog: 

11,95 € fără TVA 50 ml

material de amprentă pe bază de silicon de adiție, 
se utilizează în tehnica de amprentare în doi timpi, 
ca bază împreună cu CONTURPRINT DUO light.
Preț catalog: 

72,95 € fără TVA 2*641ml (B+C 2000g) și
34,95 € fără TVA 2*256ml (B+C 800g) 

Conturprint Duo AKTIV

Conturprint Duo light

OFERTĂ SPECIALĂ PACHET MARE*

 
1 SET Conturprint Duo 

AKTIV 2 x 641 ml
(Bază + Catalizator 2000 g) 
+ 2 Conturprint Duo Light 

50 ml + 10 canule 
+ 10 vârfuri intraorale

OFERTĂ SPECIALĂ PACHET MIC*

 1 SET Conturprint Duo 
AKTIV 2 x 256ml 

(Bază + Catalizator 800 g) 
+ 1 Conturprint Duo Light 

50 ml + 5 canule 
+ 5 vârfuri intraorale

500 RON CU TVA:

250 RON CU TVA:

S.C. AGC New Dent S.R.L.
, 

Str. Govora nr. 8, Cluj-Napoca
400664 Cluj, România

* Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Prețurile în Euro se calculează la cursul BNR +2% din ziua emiterii facturii. 
Firma AGC New Dent își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără notificare prealabilă, în condițiile variației cursului de schimb valutar peste 1 Euro = 4,55 Lei.

Tel: 0757 086 540, 0757 086 541
Tel.: 0371 169 397, Fax: 0372 897 368

E-mail: office@agcnewdent.ro

OFERTĂ 
SPECIALĂ:

230 lei 
cu TVA



Partenerul tău pentru calitate
Import & distribuţie produse stomatologice & tehnică dentară

AGC New Dent – Importator direct  al produselor Germania Kaniedenta 

• dezinfectare rapidă
• fără aldehidă
• gata de folosire
• testat dermatologic
• disponibil cu:

- aromă prospătă de lămâie
- aromă prospătă oceanică
- și fără parfum. 

• șervețele uscate dezinfectante
• special concepute pentru curăţarea economică rapidă şi 
dezinfecţia de echipamente medicale şi produse medicale
• Kaniedenta Wipes Classic pot fi impregnate cu toate soluţiile 
dezinfectante Kaniedenta
• nu lasă scame, rezistente la rupere, neţesute, cu capacitate de 
umectare mare
• îndepărtarea uşoară din găleata – dozator
• formarea de aerosoli prin pulverizarea soluţiilor dezinfectante 
este redusă la minimum

 Microspray-AF– Lemon, 
Ocean și Neutral

Recipient șervețele 
pentru 70 Jumbo-Wipes Classic (25*25 cm)

Kaniedenta Jumbo Wipes Classic 
1 rolă de 70 șervețele 25x25

• dezinfectare rapidă a suprafețelor rezistente 
la alcool
• fără aldehidă, gata de folosire, testat 
dermatologic
• disponibil cu:

- aromă prospătă de lămâie
- aromă prospătă oceanică 
- și fără parfum

Microspray-AF - Lemon, Ocean și Neutral
120 șervețele umede dezinfectante rapide 
impregnate cu soluție Microspray-AF

pentru serveţele dezinfectante Microspray-AF Lemon, Ocean și Neutral

Dozator (gol)

• dispenser convenabil, 
• special conceput pentru umplerea igienică,
   depozitarea şi eliminarea șerveţelelor
   Kaniedenta Jumbo Wipes Classic
• Tight-închidere sistem de distribuire
• îndepărtarea rapidă şi uşoară a şerveţelelor
• formarea de aerosoli prin pulverizarea
   soluţiilor dezinfectante este exclusă

resigilabil, reutilizabil

S.C. AGC New Dent S.R.L.
, 

Str. Govora nr. 8, Cluj-Napoca
400664 Cluj, România

Kaniedenta este unul dintre cei mai importanți producători de materiale de amprentă și produse pentru 
dezinfecție din Germania. Kaniedenta reprezintă un standard calitativ al produselor stomatologice fabricate în 
Germania. Kaniedenta – partenerul tău pentru succes! 

Domeniu de utilizare: Spaţii private şi zone de sănătate publică. Aria de aplicare: Dezinfecţia suprafeţelor rezistente la alcool.
Compoziţie: 100 g soluţie conţin: 38,9 g Ethanol 94%, 0,06 g Didecyldimethylammonium chloride.

Dezinfectanți avizați de Ministerul Sănătății din România – Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Tel: 0757 086 540, 0757 086 541
Tel.: 0371 169 397, Fax: 0372 897 368

E-mail: office@agcnewdent.ro

Preț:      6,95 € fără TVA
              36 lei cu TVA / 1L *
           245 lei cu TVA / 10L *

Preț:     7,95 € fără TVA
             45,61 lei cu TVA *

Preț:     7,95 € fără TVA
             45,61 lei cu TVA *

Preț:     3,2 € fără TVA
             19,99 lei cu TVA*

Preț:     1,95 € fără TVA
             11,99 lei cu TVA*

* Firma AGC New Dent își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără notificare prealabilă, în condițiile variației 
cursului de schimb valutar peste 1 Euro = 4,55 Lei.




