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CENGTA- Only for you

Polymeriseringslampa  
LED C01      
440-480 nm

900-1200 mv/cm2 

(dock 1.500 mv/cm2 i 5 sek.  
på TURBO program)

Till generell applikation

135° ljusledare (8 mm)

5 olika polymiseringstider:  
5, 10, 15, 20 och 25 sek.

Väger endast 160 g.

Inkl. inbyggd radiometer  
i Laddstationen

Vi fick feeling!! Här kommer ett litet erbjudande som endast skickats ut till våra handlande kunder.  
Vi har döpt det till only for you, för det är faktiskt så. Vi hade lite nyheter och nästa tidning kommer ju inte ut  
förrän i november så vi tänkte, äsch - only for you! 

   Pris:  
2222:-

only for you



Finess

Bio Coated patientservett
1-lags papper, framställt av Skandinaviskt FSC-
certificerat trä, med 1-lags  komposterbar  
och bionedbrytbar film på baksidan.

√ 100% klorfri

√ Packat i påsar av komposterbar  
   och bionedbrytbar bio-plast.

√ Vit

6 påsar á 150 st..

Finess

BIO Coated patientförkläde
”Skvättis” 37x67 cm med fastsättning på axlar och  
mage. Biologiskt nedbrytbar och komposterbart 
skyddsförkläde. Förpackad i påse producerad av 
förnyelsebara råvaror. Svensktillverkad. Har en  
vändbar ficka nedtill som kan vikas fram om så önskas.

√ 100% klorfri  √ Vit

9 påsar á 100 st..

Gastro-Line

Bio pappmuggar. Beacuse i Care!
100 % komposterbart material

CPLA är en variant av PLA som är en  
kombination av PLA (70-80%), krita  
(20-30%) och andra tillsatser av  
förnyelsebar råvara. En fördel med CPLA  
är att materialet tål högre temperaturer, 
utan att deformeras.

100% fossilfri plast

GRÖNT PRIS 649:-
Art nr. 230041

GRÖNT PRIS 570:-
Art nr. 400091

Polodent

Probiotisk sugrengöring
Intensiv sugrengöring, helt biologiskt nedbrytbar.

Till alla vanliga suginstallationer och amalgam 
separatorer. Tar effektivt bort smuts och  
lämnar tank och slangar rena. Förebygger  
uppkomsten av biofilm och reducerar där  
med farliga bakterier i systemet.  
Eliminerar och tar bort dålig lukt

2,5 liter 

GRÖNT PRIS 280:-
Art.nr. 470043

GRÖNT PRIS 976:-
Art nr. 400095

Lucart EcoNatural

EcoNatural Toalettpapper 
2-lags 5x6 rullar. 44 m/rulle.

Pris: 156:-
Art.nr: 230411

Lucart EcoNatural

EcoNatural  
Pappershanddukar 
2-lags Z-vikt 15x200 ark

Dispenser till Pappershanddukar 
Färg: Svart  
Mått: Höjd 422 x Bredd 310 x Djup 150 mm.

Pris: 439:-
Art.nr: 230425 / 230431

Lucart EcoNatural

EcoNatural är det innovativa PAPPER + 
DISPENSER- systemet som ger nytt liv 
för dryckekartonger. Tack vare en innovativ 
teknik separerar Lucart komponenterna i 
dryckekartonger: Från cellulosafibrer skapas 
Fiberpack®, med det produceras papper. 
Från aluminium och polyeten produceras 
Al.Pe.®, denna nya råvaran används för  
att tillverka dispensrar.

Pris: 259:-
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den gröna linjen
ByOn

Cup Saigon Bambumugg
En kopp gjord av bambufiber. Snygg 
och stabil i och desstom miljövänlig. 

Stapelbar och går att diska i 
diskmaskin, fungerar lika bra till 
spottkoppen som att dricka kaffe eller 
te ur. Superkvalitet som står emot 
missfärgningar. höjd 8 cm.  

Välj på grön eller naturvit.

GRÖNT PRIS 39:-
Art.nr: S20339, S20340

Nytt från Premium Plus

Premium Plus

Putskopp 
med glatt yttersida
Kort modell / höjd 7 mm.

Latexfri

Rekommenderad hastighet: 
1.500-3000 varv/min

Med lameller

Hårdhet - Regular

Vit

100 st

Pris: 149:-
Art.nr: 623111

Premium Plus

Mjuk putskopp  
med glatt yttersida
Kort modell / höjd 7 mm.

Latexfri

Rekommenderad hastighet: 
1.500-3000 varv/min

Med lameller

Hårdhet - Mjuk

Rosa

100 st

Pris: 149:-
Art.nr: 623112

Premium Plus

Mjuk putskopp 
med noppad yttersida
Kort modell / höjd 7 mm.

Latexfri

Rekommenderad hastighet: 
1.500-3000 varv/min

TB=Turbine Blades

Noppad yttersida

Med lameller

Hårdhet - Mjuk

Rosa 100 st

Pris: 166:-
Art.nr: 623122

Nytt från Dentsply

PureVac
Produktegenskaper:
  Vakuumsug med stor öppning för optimal sugförmåga

  Rhodiumspegel som ej immar igen för god visibilitet

  Vinklad och med runda kanter för bästa access and ergonomi

  Inloppshål minskar risk för aspiration och baksug

  Autoklaverbar upp till 100 gånger

  Anpassad för 16mm koppling

Pris 549:-
Art.nr 841600

KAMPANJ:
Köp 2 och
få en gratis

Vi ser gärna att  
våra kunder vill, vågar och 

tänker på miljön. Tveka inte!  
Ring eller maila, be  

om prover!

Handla för 3000:-  
så bjuder vi på  
6 stycken muggar.
Varukorgen måste  
innehålla minst en förpackning 
Miljövänlig/Bioprodukt

Super- 
deal!!
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ÖPPETTIDER:  MÅNDAG - TORSDAG 8.00-16.30
 FREDAG 8.00-15.00 

Gäller tom den 31 oktober 2019
Virkesvägen 6  |  432 65 VÄRÖBACKA  |  tel: 0340-66 55 00
e-mail: sverige@cenger.com  |  www.cenger.se
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Cenger Scandinavia AB, Virkesvägen 6, 432 65 VÄRÖBACKA

B

Nu när höstmörkret kommer  
krypandes så vill vi ge dej en  
uppiggade färgboost!!

Super fina LED Ljus  
från Kongsøre of denmark
Ljusen är tillverkade i riktigt stearin och har en högkvalitativ 
LED flamma som ger det extremt realistiska flimmret.
En harmonisk stämning utan brandrisk, rök, sot eller 
värmeutveckling. Ljusen är perfekta på kliniken då de inte 
skadar personer som lider av astma eller allergier.
Används flitigt på instutioner där levande ljus inte är 
tillåtet. Tänk på att ljusets ytskikt är tillverkat i 100% 
stearin och blir därför som vanliga ljus påverkade av starkt 
solljus eller värme.

Pris: 48:- (10 cm)  69:- (12 cm)  88:- (15 cm)

Vid köp av  
9 askar så bjuder vi på  

ett jättefint LED ljus

Med-Comfort

Nitrilhandske Style tutti-frutti
Ask med blandade färger: Gul, orange, lime  
och magenta. Puderfri handske i underbara färger
Tunn och smidig med texturerade fingertoppar  
för bra grepp
Stl: XS-L, 96 st/ ask.

Pris: 66:-


