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СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА

Комплект : 
 Предпазен костюм за многократна употреба
 Предпазен шлем 
 Защитна маска 

 
 

Описание 
Предпазен костюм: 

 
Защитен костюм - Съставен от 
антибактериална и водоотблъскваща 
промазана тъкан, третирана със сребърни 
йони, осигуряваща максимална защита от 
бактерии.Олекотен и проектиран за 
използване през целия ден. Издържа до 60 
пранета, без да губи качествата си. 
Сертифициран от МЗ, с размери M, L и XL. 
Възжмоност за избор на цветове. Предпазен 
шлем за многократна употреба - Изработен 
от висококачествен материал. 

Предпазен шлем: 
 

Защитен шлем с подвижен визьор- 
Предпазният шлем Ви предоставя свето
проводимост на 98%. Основни 
характеристики: изключително устойчив на 
удар и чупене; устойчив на гама-лъчи; 
удобен за използване както с диоптрични 
очила така и с медицинска маска; 
регулируем според ширината на главата Ви; 
предимство е възможността за регулиране и 
височината на визьора, спрямо Вашето 
лице; ротация на 90 градуса; лесен за 
ЦЯЛОСТНА дезинфекция. 
 
 

гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” 92 тел: 032/ 263 263, GSM 0888/ 983 483, гр. 
София, бул.”Витоша“№98, тел.: 02 / 9555 955, GSM: 0885/105655 

гр. Варна, ул. „ Васил Кънчев“ 11, 0885/161893 
mail: dentacon@yahoo.com, www.dentaconbg.com 

 
На вниманието

На колегите от БЗС
 

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА 
 

Предпазен костюм за многократна употреба 
Цена с ДДС

89.00 лв

Снимка 
 

промазана тъкан, третирана със сребърни 
йони, осигуряваща максимална защита от 

използване през целия ден. Издържа до 60 

Сертифициран от МЗ, с размери M, L и XL. 
Възжмоност за избор на цветове. Предпазен 

Изработен 

  

предоставя свето-

характеристики: изключително устойчив на 
лъчи; 

удобен за използване както с диоптрични 

регулируем според ширината на главата Ви; 
ожността за регулиране и 

височината на визьора, спрямо Вашето 
лице; ротация на 90 градуса; лесен за 
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На вниманието 
колегите от БЗС  

Цена с ДДС 
 

89.00 лв 

 

 



 

 

Защитна маска: 
 
Сертифициран- FFP2 

 

Повече информация може да намерите 
За по-големи количества може да предложим специални цени
 
 
С уважение, 
Д-р. Константин Думанов 
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