Oferta
Indywidualne rozwiązania systemowe sterylizatorni
mycie > pakowanie > sterylizacja > dokumentacja
Vacuklav 31 B+
3 tace
MELAflash
MELAdes 800
OFERTA CEDE: 16.270 zł*
 niezawodny wolnostojący
długodystansowiec
 pojemność komory – 18 litrów
MELAtrace

 MELAdes 800 koncentrat do dezynfekcji
instrumentów. W ofercie zbiornik 5L i
pusta butelka z dozownikiem.
Wydajność: 166L roztworu (3%)

MELAprint 60

MELAseal

Vacuklav 31B+

MELAdes

MELAstore

Quality – made in Germany

 sprawdzona jakość:
wysokiej jakości części,
produkcja wyłącznie w Berlinie

Vacuklav 43B+

MELAtherm

www.melag.pl

 dokumentacja: MELAflash
(rejestrator, karta pamięci, czytnik)

MELAstore-Tray 50
MELAstore-Tray 100
MELAstore-Box 100
MELAstore-Box 200
Filtr permanentny do kontenera MELAstore
Plomby ze wskaźnikiem
Program MELAtrace
MELAseal 100+ & uchwyt komfort
Drukarka protokołów MELAprint 42
Rejestrator cykli MELAflash z kartą i czytnikiem
Demineralizator MELAdem 40

330 zł netto
460 zł netto
710 zł netto
740 zł netto
120 zł netto
80 zł netto
3.050 zł netto
1.090 zł netto
990 zł netto
990 zł netto
740 zł netto

*Cena brutto, ważna podczas targów,
kalkulowana na podstawie kursu
1€ - 4,30zł.

www.melag.pl
Quality – made in Germany

Oferta
MELAtherm
kosz podstawowy
3 kosze na instrumenty
adapter na końcówki
zestaw płynów MEtherm
karta pamięci
OFERTA CEDE: 27.940 zł*

Vacuklav 43 B+ EVOLUTION
8 tac
karta pamięci
OFERTA CEDE: 21.960 zł*
 NOWOŚĆ: DRYtelligence
autoklaw dopasowuje automatycznie
czas suszenia do potrzeb wsadu

 myjnia-termodezynfektor w pełnym
wyposażeniu łącznie z płynami MEtherm do
mycia, neutralizacji i płukania

 DUZE WSADY: nowy uchwyt mieści 6
normalnych tac i 2 wąskie,
dopuszczamy aż 9 kg wsadu.

 duży kosz z iniektorem oraz z 1 adapterem do
końcówek stomatologicznych. 3 kosze do
narzędzi.

 SZYBKOŚĆ: błyskawicznie szybka sterylizacja
 pojemność komory 22L, długość 45cm

 komora zaprojektowana do potrzeb
stomatologii

 zintegrowana dokumentacja na karcie CF

 maszynowe suszenie

*Cena brutto, ważna podczas targów,
kalkulowana na podstawie kursu
1€ - 4,30zł.

 dopuszczamy wielu producentów płynów
 zintegrowana dokumentacja na karcie CF
 amortyzacja inwestycji ze względu na niski koszt
utrzymania

inteligentne
suszenie

płyny
MEtherm gratis

8 tacek

(przykład
załadunku)
www.melag.pl
Quality – made in Germany

1 adapter gratis
(przykład)

karta CF

