
Zeta 1ultra 
Do dezynfekcji stomatologicznych 
narzędzi chirurgicznych i obrotowych

Kompletne spektrum działania.

1l koncentratu = 100l 1% roztworu 
dezynfekującego

Zeta 3 wipes 
POP-UP
Większe i grubsze chusteczki 
dezynfekujące do szybkiej i  skutecznej 
dezynfekcji i czyszczenia nawet 
najdelikatniejszych powierzchni sprzętu 
medycznego.

Zeta 5 unit
Skoncentrowany preparat czyszczący, 
dezodoryzujący i dezynfekujący przeznaczony
specjalnie do układów zasysających.

5l koncentratu = 100l roztworu 
dezynfekującego

Zeta 7 spray
Gotowy do użycia preparat dezynfekujący specjalnie 
przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji 
wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych i 
polisiarczkowych.

Zapach cytrynowy.

Zeta 7 solution
Stężony preparat dezynfekujący przeznaczony 
specjalnie do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji 
wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych 
i polisiarczkowych.

Zapach cytrynowy.
Czas dezynfekcji 10 min.
1l koncentratu = 100l 1% roztworu dezynfekującego

3x Zeta 3 Wipes POP-UP 
100 szt.

2x Zeta 7 Spray 750 m

Zeta 7 Solution 1L Zeta 7 Solution 5l 
+ elegancki kubek za 1zł

Szybka dezynfekcja o szerokim 
spektrum działania
Oferta obowiązuje od 01.04 do 17.06.2016 r. lub do wyczerpania zapasów

100,00 zł

130,00 zł
Zeta 1 Ultra 1l 
+ wanienka do dezynfekcji 1l za 
50% ceny

175,00 zł

119,00 zł
Zeta 5 Unit 5l 
+ W CENIE elegancki 
kubek za 1zł

138,00 zł

75,00 zł

85,00 zł

99,00 zł

94,00 zł

x3

x2

391,00 zł89,00 zł



Krem regenerujący do 
pielęgnacji rąk i ciała
Krem do codziennej pielęgnacji skóry suchej, 
narażonej na działanie czynników zewnętrznych 
oraz wymagającej zwiększonej ochrony np. 
ze względu na częsty kontakt ze środkami 
chemicznymi.
Szczególnie polecany do pielęgnacji miejsc 
najbardziej narażonych na przesuszenie, tj. dłoni, 
łokci, kolan, stóp.

Aloesowy krem do rąk 
Ochronny krem do rąk z dodatkiem witaminy A+E. 
Przeznaczony do pielęgnacji skóry dłoni stomatologów 
i techników dentystycznych oraz innych pracowników 
medycznych.

Zeta 3 Soft
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji 
powierzchni sprzętu medycznego. Szczególnie polecany 
do dezynfekcji powierzchni wrażliwych oraz dla osób 
wrażliwych na zapach alkoholu. 

Przedstawiciele regionalni:
Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
Ryszard Radoń 600 877 211
województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna Ziółkowska 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Regionalni menadżerowie sprzedaży:
Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Robert Zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa - tel.  +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

Chcesz wypróbować nasz 
krem z mocznikiem? 

Skontaktuj się z naszym 
Przedstawicielem 

Handlowym.

39,00 zł

13,50 zł

21,00 zł

500 ml

200 ml

100 ml

175,00 zł

Zeta 3 Soft 
2x 2500ml + 750 ml 
+ W CENIE 
elegancki kubek  za 1 zł

191,00 zł


