TÉLI AKCIÓ
gigasept® instru AF
aldehidmentes tisztító- és
fertőtlenítőszer orvosi
műszerekhez
15 290 Ft
2 liter /107425/ 14 071 Ft

felhasználásra kész oldat
forgó műszerek tisztítására és
fertőtlenítésére
7 990 Ft

2 liter /104743/

34 990 Ft
5 liter /107426/

31 569 Ft

mikrozid® AF liquid
alkohol alapú gyors fertőtlenítőszer
nem invazív orvosi eszközökhöz és
egyéb felületekhez
2 990 Ft
1 liter /109304/

rotasept®

2 310 Ft

7 577 Ft

mikrozid® AF kendő
utántöltő
aldehidmentes, felhasználásra kész,
magas alkoholtartalmú impregnált
fertőtlenítő kendő
3 290 Ft
150 lap/csomag /109205/

antifect® N liquid
aldehidmentes alkohol bázisú gyors
fertőtlenítőszer orvostechnikai
eszközökhöz és egyéb letörölhető
felületekhez, illatanyagmentes

primasept® wash
antimikrobiális kézmosószer
higiénés kézmosáshoz burkos
vírusok elleni virucid hatással
5 790 Ft

3 650 Ft
1 liter /113940/

2 890 Ft

3 157 Ft

1 liter /70002404/

Kizárólagos magyarországi képviselet:

5 412 Ft

Az akciós áraink 2021. december 1-től
2022. január 31-ig, illetve a készlet
erejéig érvényesek.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

Allegro Kft.
1045 Budapest, Berlini utca 47-49.
Telefon: (1) 350 21 07, Fax: (1) 329 18 54
E-mail: info@allegro.hu
www.allegro.hu www.schuelke.com

A hirdető semmiféle felelősséget nem vállal az információk/
árak esetleges hiányosságai, pontatlanságai és elírásai miatt.
Az akciós újságban feltüntetett valamennyi információ
tájékoztató jellegű, a változtatás jogát fenntartjuk!

terralin® protect
koncentrátum orvostechnikai
eszközök és egyéb nagy felületek
fertőtlenítő tisztításához
8 590 Ft

2 liter /181605/

8 118 Ft

desderman® pure gel
színezék- és illatanyag mentes
higiénés és sebészeti alkoholos
kézfertőtlenítő
3 651 Ft

1 liter /126903/

mikrozid® universal wipes
anyagbarát, gyors tisztító- és fertőtlenítő
kendők alacsony alkohol tartalmú oldattal
impregnálva
100db/csomag /7000038/
5 290 Ft

4 600 Ft

desmanol® pure
használatra kész, alkoholos
kézfertőtlenítő higiénés és
sebészi kézfertőtlenítésre
3 290 Ft
1 liter /125217/

3 225 Ft

2 760 Ft
1 050 Ft

100ml /125210/

830 Ft

ASPIRMATIC CSOMAG
aspirmatic®
fogászati kezelőegységek és amalgám szeparátorok
napi fertőtlenítésére és szagtalanítására
14 990 Ft
2 liter /150113/

13 530 Ft

aspirmatic® cleaner
fogászati szívókészülékek, szájöblítő medencék és
lefolyóvezetékek speciális tisztítására, heti rendszerességgel
12 990 Ft
2 liter /150313/

11 726 Ft

Csomag ár: 1 db+1 db
27 980 Ft

25 256 Ft

