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DESPRE NOI • ABOUT US

 Vetro Design este o companie cu peste douăzeci și cinci de ani de experiență profesională și peste șaizeci de angajați, operând exclusiv cu capital românesc. 
Compania noastră este un principal importator, distribuitor și exportator de dispozitive medicale, produse de laborator, produse medico-dentare și veterinare, articole 
profesionale pentru industria de înfrumusețare, produse de curățenie si igienă din România. 
 Cu peste 10.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare, birouri și producție, facilități de import și distribuție dedicate, Vetro Design este cel mai mare depozit 
de produse de unică folosință destinate domeniului sănătații din țară. În plus, echipa noastră eficientă asigură o distribuție rapidă și constantă către toti clienții din teritoriul 
Uniunii Europene, dar și către cei din întreaga lume. 

Suntem producători:
 La nivel național, suntem printre puținii producători de truse sanitare de prim ajutor, kituri de înlocuire, truse sanitare auto, truse de prim ajutor auto DIN 
13164 (omologate la nivel internațional) și truse de urgență pentru cabinetele stomatologice. Toate produsele sunt avizate de Ministerul Sănătății și se diferențiază de cele 
concurente prin calitatea conținutului marca PRIMA.

 Din anul 2016 Vetro Design confecționeaza uniforme profesionale. Utilizând materiale textile calitative, echipamente performante și având un personal 
specializat, am creat o gamă care include uniforme medicale, îmbrăcăminte de lucru pentru hoteluri și industria alimentară, uniforme pentru saloane și îmbrăcăminte 
de protecție. Uniformele profesionale PRIMA sunt disponibile într-o varietate de materiale, culori și modele. Pentru că apreciam dorința clientilor noștri de a fi unici, putem 
personaliza toate uniformele din colecția noastra prin broderie, imprimare sau serigrafie și executa modele noi pe comandă.

Oferim soluția optima:
 Ca importator direct și producător, Vetro Design oferă prețuri competitive și cunoaște foarte bine piețele produselor sale. De asemenea, compania noastră se 
remarcă prin soluții de cumpărare facile, oferindu-le clienților toate produsele necesare dintr-o singură sursă, ceea ce economisește timp și bani. În plus, toate articolele 
noastre sunt supuse unui control strict al calității și respectă standardele Uniunii Europene.
 Echipa Vetro Design este formată din persoane ambițioase și profesioniste, pregătite să îi sprijine pe clienți cu informații despre produsele din portofoliul  
companiei, solicitări de articole noi și promoții curente.
 Pentru a ne îmbunătăți constant produsele, a avea o gamă completă de articole profesionale, dar și pentru oportunitatea de a ne cunoaste mai bine clienții, 
participăm în fiecare an la cele mai importante târguri și expoziții de specialitate naționale și internaționale. 

Mărcile noastre:
 Principalul brand al companiei, PRIMA, este bine cunoscut în România. Cu peste 3.000 de articole comercializate sub aceast nume, marca și-a creat o imagine 
puternică pe piața autohtonă. Am lansat brandul PRIMA în anul 2003 din necesitatea de a controla nivelul de calitate promis și de a încuraja încrederea clienților în  
specificațiile tehnice ale produselor din oferta noastră.
 Marca VIORA cuprinde articole si soluții de curățenie. Folosind o parte a verbului a ,,înviora’’, numele mărcii exprima ideea de prospețime obținută ca urmare a 
utilizării produselor noastre. 
 Sub marca ALINTA se regăsesc produse destinate vânzării cu amănuntul. Aceasta a fost introdusă pe piața românească în anul 2007, iar numele ales ca o  
sugestie a beneficiilor oferite: a alina durerea, respectiv a alinta consumatorul.

Viziune, misiune și valori:
 Viziunea noastră consta în a deveni un cadru de referință pentru toate domeniile în care ne desfășuram activitatea, creând valoare pentru clienții, partenerii, 
colegii și comunitatea noastră. Oferind numai produse care respectă standarde stricte de calitate, suntem permanent preocupați să atingem și să depăsim așteptările 
clienților noștri, să fim soluția optimă și partenerul de afaceri preferat.
 Misiunea noastră este sa îi întâmpinăm pe clienții noștri cu un portofoliu complet de produse profesionale dedicate domeniilor de sănătate, înfrumusețare,  
igienă și curățenie. Îmbunătățind în mod continuu performanța globală a organizației, scopul nostru este de a ne apropia de nevoile și dorințele dumneavoastră,   
oferindu-vă produse de calitate superioară și o colaborare de încredere. 
 Valorile după care ne ghidăm activitatea zilnică sunt respectul față de clienții noștri, siguranța și gradul de inovație al produselor oferite, respectiv excelență 
datorată investițiilor pe care le facem în dezvoltarea companiei. La acestea se adaugă pasiunea, perseverența și integritatea unei echipe unite de profesioniști.

 With over twenty-five years of professional experience and over 60 employees, Vetro Design is a company operating exclusively with Romanian capital. Our 
company is a leading importer, distributor and exporter of medical devices and laboratory products, dental and veterinary articles, professional beauty products as well as 
cleaning and hygiene products.
 With over 10,000 square meters of storage space, offices and production, dedicated import and distribution facilities, Vetro Design is the largest warehouse 
for health-related single use products in the country. In addition to this, our efficient team ensures a fast and constant distribution to all of our customers in the European 
Union, but also to those around the world.

We are manufacturers:
 At national level, we are among the few manufacturers of first aid kits, replacement kits, car kits, DIN 13164 first aid kits (internationally approved) and  
emergency kits for dental surgeries. All products are approved by the Ministry of Health and differentiate from those of the competitors due to the quality of the PRIMA 
brand content.
 Internationally, Vetro Design produces and sells professional uniforms. Using only quality textiles, high performance equipment and specialized staff, we 
have created a range that includes medical uniforms, work clothing for hotels and the food industry, uniforms for salons and protective clothing. 
Professional PRIMA Uniforms are available in a variety of materials, colors and designs. Because we appreciate our clients’ desire to be unique, all the uniforms in our  
collection can be personalised with embroidery, printing or screen printing. We also offer tailored designs.

We offer the optimal solution:
 As a direct importer and manufacturer, Vetro Design offers competitive prices and knows its product markets very well. Our company stands out due to the 
easy buying process which provides customers with all necessary products from a single source, saving them time and money. Additionally, all our articles are subject to 
a strict quality control and comply with the European Union standards.
 The Vetro Design team comprises ambitious and professional individuals, ready to support customers with all relevant information about the company’s  
products, new article requests and current promotions.
 In order for us to constantly improve our products, to have a full range of professional articles and for the opportunity to know our customers better, every year 
we take part in the most important national and international trade fairs and exhibitions.

Our brands:
 Because of our need to control the promised quality level and to encourage customer confidence in the technical specifications of our products, in 2003 we 
created PRIMA – the main brand of our company. With over 3,000 articles sold under this name, the brand has rapidly grown and is now well known in Romania.
 Our second brand, VIORA, extends over a range of cleaning articles and solutions. The brand name expresses the idea of freshness obtained from the use of our 
products.
 The brand ALINTA includes retail products. It was introduced to the Romanian market in 2007 and the name was chosen as a suggestion of the benefits offered: 
to alleviate pain, to comfort the client.

Vision, mission and values:
 Our vision is to become a benchmark in all our lines of work, creating value for our customers, partners, colleagues and our community. By only offering 
products that meet strict quality standards, we are constantly concerned to reach and exceed our customers’ expectations, to be the optimal solution and the preferred 
business partner.
 Our mission is to meet our customers with a complete portfolio of professional products dedicated to health, beauty, hygiene and cleanliness. By   
continuously improving our organization’s overall performance, our goal is to understand our customers needs and desires, delivering superior quality products and a 
trusting  collaboration.
 The values we guide our day to day activity by are the respect for our customers, the safety and the degree of innovation of the products offered, and the 
overall excellence deriving from the investments we make in the company’s development. To these we add the passion, perseverance and integrity of a team of   
professionals. 
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2 Măști & ochelari protecție • Protection masks & goggles

G172 Măști & Respiratoare Protecție Praf   •  Dust Protection Masks and Respirators 

G173 Ochelari de Lucru & Protecție  •  Safety & Protective Goggles

0572 0573

0780
0781

0335

Mască de protecție tip botniță

Semimască 3M, cauciuc
Filtre pentru semimască 3M

Mască tip botniță, praf grosier

Dust protecrion mask

Half mask 3M, rubber
3M half mask filters Coarse dust protection mask

• Mască tip botniță cu prindere cu elastic, etanșare nazală perfectă prin intermediul unei barete metalice. De uz general, fără protecție la pulberi fine, gaze și vapori toxici. 
• Domenii utilizare: industrial, uz casnic, menaj și curățenie, grădinărit.

• Utilizează 2 filtre schimbabile de protecție.

• Protejează împotriva vaporilor organici și 
anorganici, acizilor și a amoniacului.

• Muzzle type mask with elastic grip, perfect nasal sealing through a metal bar. For general use, without protection against fine powders, gases and vapors. 
• Fields of use: industrial, household, housekeeping and cleaning, gardening.

• It uses 2 replaceable protection filters.
• Protects against organic and inorganic vapors, 
acids and ammonia.

20 20

8

32

20

cu supapă / with valve
10 buc / pcs

FFP1S

fără supapă / without valve
20 buc / pcs

50 buc / pcs

2 buc / pcs

cu supapă / with valve
10 buc / pcs

FFP2S

fără supapă / without valve
20 buc / pcs

0364 0365Ochelari de protecție tip mască cu aerisire 
directă, lentile policarbonat transparente

Ochelari de protecție tip mască cu aerisire
indirectă, lentile policarbonat transparente

Goggles with direct ventilation, polycarbonate clear lenses Goggles with indirect ventilation, polycarbonate clear lenses

• Pentru domeniul industrial, alimentar, medical. Asigură protecție eficientă împotriva
stropilor de substanțe chimice.

• Aerisire indirectă prin 4 filtre. Pentru domeniul industrial, alimentar, medical.

• For industrial, food, medical use. Ensure effective protection against chemical 
splashes.

• Indirect ventilation through four filters. For industrial, food, medical use.

100 100

0363 0808

transparenți / transparent

Ochelari vizitatori cu lentile policarbonat Ochelari panoramici cu lentile policarbonat

Visitor goggles with polycarbonate lenses Panoramic goggles with polycarbonate lenses

• Ramă monobloc cu protecție laterală. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi.
Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție. Pentru 
domeniul industrial, alimentar, medical.

• Ramă nylon cu reglare pe o direcție. Lentilă policarbonat cu protecție la zgârieturi.
Poate fi purtat peste ochelarii de vedere. Se folosesc ca echipament de protecție.  
Pentru domeniul industrial, alimentar, medical.

• Monoblock frame with side protection. Polycarbonate lenses with protection against
scratches. Can be worn over the eyeglasses. Used as protective equipment. 
For industrial, food, medical use.

• Nylon frame with adjustable direction. Polycarbonate lenses with protection against
scratches. Can be worn over the eyeglasses. Used as protective equipment. 
For industrial, food, medical use.

240 240

G173 Ochelari de Lucru & Protecție  •  Safety & Protective Goggles

transparenți / transparent



3Măști și ochelari protecție • Head protection

G173 Ochelari de Lucru & Protecție  •  Safety & Protective Goggles

0905

2070

0782

Cască de protecție HDPE, 440V

Vizieră transparentă

Bandă de burete pentru căști externe 

Centură de poziționare

Safety helmet HDPE, 440V

Transparent vizor

Soft pad for headband of earmuffs 
Positioning belt
• Cu mijloc de legătură

• Curelușe protecție cap din material plastic

• With connecting means

• With plastic safety grips.

25

50

100

3

galben / yellow

pentru lucrul la înălțime, 1.2 m
for working at height, 1.2 m

dimensiuni ecran / screen size: 30x13 cm dimensiuni ecran / screen size: 28x20 cm

albastru / blue

0652
0654

Antifoane PU interne individuale
Antifoane TPE interne cu șnur

Individual internal PU earplugs
TPE internal earplugs with cord

• Din spumă poliuretanică pentru atenuarea zgomotului. Suprafața netedă a dopului
favorizează introducerea în canalul auditiv. O expansiune gradată a dopului permite o
adaptare perfectă la forma urechii.
• Neiritante, hipoalergenice, unică folosință.

• Antifoane interne reutilizabie rezistente la umiditate, prevăzute cu rondele moi pentru
o introducere perfectă în canalul auditiv și confort maxim.
• Modelul cu șnur ajută la prevenirea căderii accidentale a antifoanelor în procesul de
producție.

• Made of polyurethane foam for noise reduction. The smooth surface of the earplug 
eases the insertion into the ear canal. A gradual expansion of the earplug allows it to 
perfectly adapt to the shape of the ear.
• Non-irritating, hypoallergenic, disposable.

• Reusable internal earplugs, moisture resistant, provided with soft rings for a perfect 
introduction into the ear canal and maximum comfort.
• The lanyard helps prevent accidental fall of earplugs in the production process.

20
40

200 perechi / pairs 100 perechi / pairs

G174 Antifoane Interne  •  Internal Earplugs

G278 Căști Protecție   •  Safety Helmets

2089



4 Șorțuri PVC, textile, piele • PVC, textile, leather aprons

G174 Antifoane Interne  •  Internal Earplugs

020320

1.9 x 7.2cm
100 buc / pcs

• With metal insertion
Polyethilene blue metal detected adhesive plasters
•  Cu inserție metalică
Plasturi albastri detectabili

0653-METAntifoane PU interne cu șnur inserție 
metalică

Internal PU earplugs with cord, embodded metal

• Special concepute pentru industria alimentară. Detectabile datorită componenței din 
metal neferos.
• Modelul cu șnur ajută la prevenirea căderii accidentale a antifoanelor în procesul de
producție.

• Specially designed for the food industry. Detectable due to the component of 
nonferrous metal.
• The lanyard helps prevent accidental fall of earplugs in the production process.

20

200 perechi / pairs

0653Antifoane PU interne cu șnur

Internal PU earplugs with cord

• Din spumă poliuretanică pentru atenuarea zgomotului. Suprafața netedă a dopului
favorizează introducerea în canalul auditiv. O expansiune gradată a dopului permite o
adaptare perfectă la forma urechii
•  Neiritante, hipoalergenice, unică folosință

• Made of polyurethane foam for noise reduction. The smooth surface of the earplug 
eases the insertion into the ear canal. A gradual expansion of the earplug allows it to 
perfectly adapt to the shape of the ear.
• Non-irritating, hypoallergenic, disposable.

20

200 perechi / pairs

G175 Produse Detectabile pentru Industria Alimentară   •  Detectable Products for Food Industry

0854Halat LDPE cu glugă fixă și capse
LDPE gown with fixed hood and staples

20

120x150 cm
10 buc / pcs

G342 Pelerine Ploaie •  RaincoatG342 Pelerine Ploaie •  Raincoat



5Șorțuri PVC, textile, piele • PVC, textile, leather aprons

G178 Șorțuri: PVC, Textile, Piele   •  Aprons: PVC, Textile, Leather

0273 0274

0361Șorț de protecție PVC cu șnur Șorț de protecție PVC pretăiat Șorț de protecție din piele 
șpalt de bovinăPVC raw edge apron with string

PVC raw edge apron Cow split leather  apron

10 10

10

0.45 mm, 75 × 110 cm
0.50 mm, 90 × 120 cm

0.32 mm, 75 × 110 cm
0.30 mm, 90 × 120 cm

1.2 mm, 80 × 110 cm
alb / white

G177 Șorțuri Unică Folosință  •  Disposable Aprons

0269 02711236Șort HDPE grosime 15 μm Șort HDPE grosime 10 μmȘort LDPE grosime 60 μm
HDPE Apron, thickness 15 μm HDPE Apron, thickness 10 μmLDPE Apron, thickness 60 μm

10 1010

albastru/blue
100 × 150 cm
25 buc / pcs

alb/white
albastru/blue
71 × 120 cm
100 buc / pcs

alb / white
71 × 120 cm
100 buc / pcs

• With PVC back ties

•  Cu legături la spate din PVC



6 Unică folosință PE • PE single use

G167Acoperitori Pantofi Unică Folosință  •  Disposable Shoe Covers

G342 Pelerine Ploaie •  RaincoatG168 Dispenser Acoperitori Pantofi  •  Shoe Cover Dispenser

• Dispenser compatible

• Provided with elastic, fastened in a row to each other

•  Prevăzuți cu elastic, prinți în șir unul de altul0265
2140

Acoperitori pantofi
CPE shoe covers

20
20

100 buc / pcs

2G - 8 X 16.5 X 5 cm
3G - 20 X 18 X 5.5 cm

albastru / blue
1000 buc / pcs

 albastru / blue  alb / white

Acoperitori pantofi HDPE 1,14G

HDPE shoe covers 1,14G

0731Acoperitori cizme CPE 10G
10G CPE boot covers

10

23 X 20 X 5.5 cm
albastru / blue

50 buc / pcs

0278Acoperitori pantofi PPSB
PPSB shoe covers

10

26 X 26 X 4.5 cm
albastru / blue
100 buc / pcs

10491227 Acoperitori pantofi HDPE 2.5GDispenser aluminiu de acoperitori pantofi 
cu mecanism metalic

2.5G HDPE shoes coversAluminium dispenser for shoe covers, with steel 
mechanism

204

24 X 15 X 5 cm
albastru / blue
100 buc / pcs

46 x 25 x 17.5 cm
3.5 kg

capacitate/ capacity 60 buc / pcs 

•  Compatibili dispenser



7Mănuși protecție • Protection gloves

G170 Bonete Hârtie   •  Paper Caps

0266-3G Cotiere LDPE făcute la mașină

LDPE oversleeves, machine made

20
•  3G: 40 cm lungime; 2G: 38 cm lungime.

• 3G: 40 cm length; 2G: 38 cm length.

100 buc / pcs

 albastru / blue alb / white

G257 Mănuși Jerseu Tricotate •  Interlock Cotton Gloves G176 Cotiere Unică Folosință   •  Disposable Oversleeves

G256 Mănuși Protecție Mecanică Țesute •  Mechanical Protective Gloves

0317Mănuși tricotate Interlock din bumbac, albe

White Interlock cotton gloves

• Se utilizează la lucrări care necesită sensibilitate tactilă sau ca mănuși 
de protecție sub mănușile antichimice sau electroizolante.

• Used in activities requiring tactile sensitivity or as protective gloves 
under chemical or electricity resistant gloves.

144

M, L

0322Mănuși aderente bumbac - latex palmă 
și degete

Adherent cotton gloves - latex palm and fingersHeat resistant terry cloth gloves with knitwrist

• Mănuși tricotate din bumbac acoperite cu un strat de cauciuc foarte rezistent pe 
palmă și degete. Rezistență la tăieturi. Manșetă elastică, suprafață aderentă pentru 
manipularea sigură a obiectelor umede și uscate. Datorită texturii acestei suprafețe, 
mănușa acționează ca o ventuză.

• Mănuși textile din bumbac gros, rezistență antitermică, utilizate în industrie, cuptoare 
cu temepraturi ridicate, panificație, etc.

• Knitted cotton gloves coated with a layer of very resistant rubber on the palm and 
fingers. Resistance to cuts. Elastic cuff, adherent surface for the safe handling of wet 
and dry objects. Due to the texture of the surface, glove acts as a suction cap.

• Textile thick cotton gloves, heat resistant, used in industry, high temperature
ovens, bakery, etc.

120144

albastre / blue
verzi / green

Mănuși antitermice din pânză cu manșetă 
elastică

0337

0263Bonetă hârtie

Paper forage hats

10
• Dungă color: albastru / verde / rosu

• With colour line: blue / red / green.

85x28cm - 100 buc/pcs



8 Mănuși protecție • Protection gloves

G338 Mănuși Impregnate  •  Impregnated Gloves

  ••      

14140311 0315 Mănuși de protecție tricotateMănuși antichimice Mănuși de protecție

Protection gloves, knitted
Chemical resistant gloves Protection gloves

•  Impregnate parțial cu cauciuc nitrilic, galbene, cu manșetă
 elastică.

• Suport textil cu PVC, roșii, cu manșetă elastică. • Impregnate cu latex, galbene, cu manșetă elastică.

• Partially coated with nitrile rubber, yellow, with elastic cuffs.
• Latex impregnated, yellow, with elastic cuffs.• PVC textile support, red, with elastic cuffs.

120120 120

XL XL XL

G233 Mănuși Antichimice  •  Chemical Resistant Gloves

0310

0309

Mănuși de protecție neopren-latex

Mănuși nitril antialergenice Safety neoprene-latex bicolour gloves

Anti-allergic flock lined nitril gloves

• Bicolore galben-albastru; mănușă din latex și neopren pentru protecție antichimică ușoară.
• Flexibile, confortabile și cu aderență excelentă, mănușile pot fi folosite în vopsitorii, manipulare 
materiale compozite (rășini), activități de curățenie și mentenanță.

• Verzi, căptușite cu puf de bumbac. • Bicolored yellow-blue; latex and protective neoprene gloves for easy anti-chemical protection.
• Flexible, comfortable and with excellent grip, the gloves can be used in painting, handling of 
composite materials (resins), cleaning and maintenance activities.• Green, cotton flock lined.

120

144

30 cm
L, XL

M, L, XL

0303

0307

0306

Mănuși galbene necăptușite

Mănuși cauciuc FERRA LUXURY cu bumbac

Mănuși NB galbene cu puf de bumbac

Unlined household rubber gloves 

Flock lined FERRA LUXURY household rubber gloves

NB cotton flock lined household rubber gloves

• Se pot folosi la toate activitățile dintr-o gospodărie. Utilizate în: cosmetică, menaj, grădinărit, 
la vopsit, în bucătărie, pentru hobby, reparații auto, la curățenie.
• Căptușeala din bumbac absoarbe transpirația și ușurează punerea și scoaterea mănușilor. 
Manșeta cu proeminențe previne alunecarea picăturilor. dincolo de mănușă.
• Can be used in all household chores. Used in: cosmetics, housekeeping, gardening, dyeing, 
in the kitchen, hobbies, car repair, cleaning.
• Cotton lining absorbs perspiration and simplifies commissioning and removing gloves. 
Prevents sliding sleeve protruding beyond the glove drops.

144

144

144

S, M, L
grosime/thickness - 0.40 mm S, M, L

39 cm lungime, 0.50 mm

G232 Mănuși de Menaj și Uz General  •  Household Rubber Gloves



9Mănuși menaj & uz general • Household & general use gloves

G231 Mănuși PE de Uz General Unică Folosință  •  Household Disposable PE Gloves

0051

0732

0268

1234-29 1234-38

0267Mănuși plastic HDPE transparente

Mănuși polietilenă LDPE cu protecție umăr și piept verzi

Mănuși polietilenă LDPE portocalii

Mănuși NB plastic LDPE albastre Mănuși lungi NB plastic LDPE albastre

Mănuși NB plastic HDPE transparente
Transparent disposable HDPE gloves

Green disposable polyethylene LDPE gloves with shoulder protection 

Orange disposable polyethylene LDPE gloves

Blue disposable LDPE gloves Blue  long disposable LDPE gloves

NB transparent disposable HDPE gloves

• Utilizate pentru manipularea de scurtă durată a alimentelor, în saloane înfrumusețare, industria chimică și cea farmacetutică, în activități de menaj, vopsire, grădinărit, îngrijirea 
animalelor, în benzinării, etc.
• Nesterile, din polietilenă, mărime universală, ambidextre, model economic.

100

20

10

10 10

100

S, M, L
100 buc / pcs

25 μm
L - 120 cm

50 buc / pcs

25 μm
L - 90 cm

100 buc / pcs

29 cm, 18 μ
100 buc / pcs

38 cm, 30 μ
100 buc / pcs

• Used for short term food handling, in the chemical and pharmaceutical fields, cosmetics, household activities, painting, gardening, cleaning, pet caring, auto service shops, etc.
• Unsterile, made of polyethylene, universal size, ambidextrous, economic model.

S, M, L
10.000 buc / pcs



10 Bureți & lavete • Kitchen sponges & cloths

G238 Spalătoare   •  Scourers

0099Spălător sârmă plastic
Plastic scrubber

150

30 × 30 cm
2 buc / pcs

3 buc / pcs 3 buc / pcs

0996

1303

0906

Lavetă bucătărie

Lavetă microfibră

Spălător sârmă inox

Kitchen cloth

Microfiber cloth

Stainless steel scourer

40

10

100

40 × 40 cm
20 buc / pcs

flaușată pentru suprafețe
 / terry fabric for surfaces

netedă pentru ferestre
 / smooth for windows

  ••      

34 × 48 cm
3 buc / pcs

0109Lavetă universală praf
Universal dust cloth

40

50 × 70 cm
alb / white

0107Lavetă podea bumbac
Cotton floor cloth

40

G283, G244, G245  Lavete Universale Curățenie   •  Universal Cleaning Cloths



11Folii & pungi alimentare • Food bags & wrapping foils

G234 Folii Alimentare  •  Food Foils                                                        

0947 0955Folie aluminiu uz alimentar Folie stretch uz alimentar
Food wrapping foilFood aluminium foil

6 6

45 cm × 150 m
45 cm × 300 m

30 cm × 150 m 30 cm × 30 m 30 cm × 300 m

 225x355mm
50 buc în rolă 50 pcs in a roll

3 litri / liters

G295 Veselă Unică Folosință • Disposable Plastic Tableware     G337 Bețe Frigărui și Scobitori • Barbecue sticks and Toothpicks

Disposable paper cups

HDPE natural Food & Freezer Bags

Pahare albe carton

Pungi alimentare HDPE

2079

0062

40

200

200 ml
50 pcs / buc

100 ml
100 pcs / buc

Servețele umede dezinfectante Servețele umede pentru piele sensibilă
Antibacterian wet tissues Wet tissues for sensitive skin

72 buc / pcs
 Aloe Vera

0942 0942200 30

pachet 10 buc/ 10 pcs pack

 antibacteniene / antibacterian

G189 Șervețele Umede • Wet tissue

G188 Șervețele masă • Table Tissue

1029Șervețele faciale în cutie
Facial tissue in dispenser box

6

2 straturi/layers
150 buc/pcs 2 straturi/layers

100 buc/pcs

1247Șervețele de masă celuloză
Cellulose table tissue

6

20-21 gr/m2
1 strat / layer - 300 buc / pcs

33 × 33 cm



12 Saci menajeri • Trash bags

G237 Saci Menaj Negri  •  Black Garbage Bags

Saci menajeri negri

Black garbage bags

• HDPE: Polietilenă de înaltă densitate, foarte rezistentă, 
pentru colectarea deșeurilor menajere, de uz alimentar, 
hotelier, industrial, pentru ambalarea produselor.
• LDPE: Polietilenă de joasă densitate pentru europubele.

• HDPE: High density polyethylene, very resistant, 
for collecting household food waste, 
hotel & industrial waste, for product packaging.
• LDPE: Low density polyethylene for Eurobins.

HDPE
30 litri / liters, 50 × 60 cm 

20 buc în rolă / pcs per roll

HDPE 
40 litri / liters, 50 × 70 cm 

20 buc în rolă / pcs per roll

HDPE
60 litri / liters, 60 × 70 cm

15 buc în rolă / pcs per roll

HDPE
120 litri / liters, 70 × 110 cm
10 buc în rolă / pcs per roll

LDPE
240 litri / liters, 110 × 125 cm

10 buc în rolă / pcs per roll

35 litri / liters
15 buc în rolă / pcs per roll

60 litri / liters
10 buc în rolă / pcs per roll

120 litri / liters
10 buc în rolă / pcs per roll

0065

0066

0067

0069

0071

0525

0526

0527

100

100

100

100

20

80

60

40

Saci de menaj cu șnur HDPE
HDPE drawstring garbage bags

G237 Saci Menaj Negri  •  Black Garbage Bags



13Accesorii curățenie • Cleaning supplies

G252 Fărașe •  Dustpans            G251 Cozi Mătură Metal •  Metal Broom Handles

0897-4514

0897-5018

0896

0897-4515

0111

Mop podea mirofibră

Rezervă mop cu buzunare, microfibră

Rezervă mop cu buzunare, microfibră

Talpă de mop plat

Rezervă mop cu buzunare, microfibră

Mop podea bumbac

Micofiber floor mop

Microfiber flat mop refill with pockets

Microfiber flat mop refill with pockets

Flat mop sole

Microfiber flat mop refill with pockets

Cotton floor mop

48

60

60

24

60

50

200 gr
250 gr

45 x 14 cm
alb / white

50 x 18 cm
alb cu dungi / white with 

stripes

cu articulație mobila și prindere universală / 
with with swivel joint and universal clamp

44 X 12 cm

45 x 15 cm
albastru / blue

G247, G249 Mopuri  •  Mops
1122

155 gr

0113Mătură de împins din plastic
Plastic push broom without handle

10

 9 cm păr tare  /  hard bristles
 40 cm lățime / width

coadă la 45˚ / 45˚ handle

0655Mătură plastic fără coadă
Plastic broom without handle

12

păr lung / long bristles

0516Făraș plastic
Dustpan 24 24fără cauciuc / without rubber cu cauciuc / with rubber

Coadă metalică mop / mătură
Metal broom / mop handle

011560

1100 × 210 × 20 mm
roșu / red



14 Accesorii curățenie • Cleaning supplies

G253 Găleți & Coșuri Gunoi • Buckets & Garbage Bins

mâner metal / metal handle
12 litri / liters

 roșie / red

0517 0771Găleată cu storcător Set perie și suport toaletă
Round bucket with wringer Toilet brush & holder set

24 24

G199 Pastile Pisoar • Urinal Blocks

G194 Detergent Lichid • Liquid Detergents

10 g
200 pastile / tablets

2 kg

0777

1351

Sită de pisoar

Tablete pentru îndepărtarea 
mirosurilor neplăcute

Hygiene urinal screen

Toilet deodorant tablets
200

4

• Tablets for removing odours from toilets and other sanitary 
annexes (urinals, toilets).
• Use: Place 1-2 tablets in the toilet bowl.

• Tablete pentru îndepărtarea mirosurilor neplăcute din 
grupurile sanitare și alte anexe sanitare (pisoare, WC-uri).
• Utilizare: Se pun 1-2 tablete în vas.

1350Soluție igienizare și 
curățare toalete

Cleaning and sanitizing
solution for toilets

• Igienizează și curăță toaletele.
• Utilizare: Se aplică sub marginea interioară a vasului 
de WC, se lasă să acționeze câteva minute în funcție 
de grosimea stratului de calcar sau murdărie, apoi se 
clătește cu apă.

• Cleans and sanitizes toilets
• Use: Apply under the inner edge of the toilet bowl, 
let it work for a few minutes depending on 
the thickness of lime or dirt, then rinse with water.

15

1 litru / liter

1129Detergent lichid 
gresie, faianță, marmură

Liquid detergents for 
sandstone, pottery, marble

• Utilizat pentru spălarea diverselor suprafețe 
din instituții sau gospodării: gresie, faianță, 
marmură, obiecte vopsite, obiecte inox.

• Used for washing surfaces from various
 institutions or households: sandstone, tile, 
marble, painted objects, stainless steel items.

4

5 litri / liters



15Detergenți • Detergents

G194 Detergent Lichid • Liquid Detergents

1349Soluție pentru curățarea și lustruirea obiectelor 
și suprafețelor cromate și de inox, INOXNET

Solution for cleaning and polishing stainless steel and 
chromed surfaces and objects

• Se folosește la curățarea și lustruirea obiectelor și suprafețelor cromate și de inox 
(chiuvete, tacâmuri, obiecte cromate, etc). Îndepărtează depunerile de calcar, grăsime, 
murdărie și urmele de apă și săpun.
• Utilizare: Produsul se aplică prin pulverizare pe suprafețele de curățat, după care se 
clătește și se șterge cu o lavetă moale și absorbantă.

• Used for cleaning and polishing chromed and stainless steel objects and surfaces (sinks, 
cutlery, chromed objects etc. ). Removes lime, grease, dirt and traces of water and soap.
• Use: The product is sprayed onto the surfaces to be cleaned, then rinse and wipe with a 
soft and absorbent cloth.

15

sticlă1 litru / 1 liter spray bottle
canistră 5 litri / 5 liter canister

0838

0839

Detergent lichid vase cu miros de lămâie

Detergent lichid ferestre

Liquid detergents for dishes  with lemon scent

Liquid detergents for windows

• Detergent universal de uz casnic cu mare putere de degresare și spumare, 
biodegradabil.
• Recomandat pentru spălarea, degresarea și igienizarea veselei, degresarea 
manuală a ustensilelor și utilajelor din industria alimentară, cantine, hoteluri, 
restaurante, etc.
• Dizolvă depunerile alimentare, proteine, grăsimi, arsuri.

• Soluție concentrată pentru spălarea geamurilor, oglinzilor și a altor 
suprafețe vitroase.
• Degresează, curăță și oferă luciu.

• Universal household detergent, with high degreasing and foaming 
power, biodegradable.
• Recommended for washing, degreasing and cleaning dishes, manual 
degreasing of tools and equipment used for food industry, canteens, 
hotels, restaurants etc.
• Dissolves food remains, proteins, fat, burnt.

• Concentrated solution for cleaning windows, mirrors and other glass 
surfaces.
• Degrease, cleans and provides shine.

4

4

5 litri / liters

5 litri / liters

1348Soluție antistatică pentru curățarea și protejarea 
produselor din sticlă, plastic și lemn, Proclar

Antistatic solution for cleaning and 
protecting glass, plastic and wood, 
1liter

• Recomandat pentru curățarea și protejarea suprafețelor din plastic, 
sticlă și lemn; este antistatic, dă luciu și frumusețe obiectelor și elimină 
orice pată de murdărie.
• Utilizare: se agită puternic flaconul spray și se pulverizează pe 
suprafețele de curățat, după care se șterg delicat cu o lavetă moale și 
uscată.

1 litru / liter

• Recommended for cleaning and protecting plastic, glass and 
wooden surfaces; antistatic, offers shine and beauty and removes 
any dirt stain.
• Use: Shake before use, spray it onto surfaces to be cleaned,
then rinse and wipe with a soft and absorbent cloth.

15



16 Detergenți • Detergents

G194 Detergent Lichid • Liquid Detergents

1132Detergent parchet melaminat, pH neutru

Liquid detergent for laminated flooring, pH neutral

• Detergent lichid pentru curățarea pardoselilor din parchet melaminat, 
linoleum.
• Îndepărtează murdăria, conferă luciu, formează o peliculă protectoare împo-
triva umezelii, a petelor și protejează împotriva zgârieturilor

• Liquid detergent for cleaning laminated floors, linoleum.
• Removes dirt, provides shine, forms a protective film against moisture, stains 
and protects against scratches.

4

5 litri / liters

1006Odorizant pentru încăperi
500 ml

miros de liliac / lilac scent

12

Room air freshener
0632Înălbitor rufe pe bază de clor

Laundry bleach with chlorine 
10

1 litru / liter

G198 Aerosol Dispenser • Odorizant DispensersG200 Detergent Rufe • Laundry Detergent

0837Săpun lichid

Liquid soap

Săpun lichid recomandat tuturor tipurilor 
de piele. Este un produs destinat curățării 
mâinilor.
• Vâscos, omogen, sidefat și cu parfum floral.
• Ph apropiat de cel al pielii.

 Liquid soap recommended for all skin types. 
It is a product intended for cleaning hands.
• Viscous, homogenous, pearl and floral 
fragrance.
• Ph close to skin.

4

5 litri / liters

5 litri / liters

17603 în 1 - Șampon, săpun lichid și gel de duș
3 in 1 - Shampoo, liquid soap and shower gel

15

G192 Săpun Lichid & Dispenser • Liquid Soap & Dispensers



17Detergenți • Detergents

G192 Săpun Lichid & Dispenser • Liquid Soap & Dispensers

1121Săpun lichid spumă

Foaming liquid soap

Sapun lichid recomandat tuturor tipurilor 
de piele. Este un produs destinat curățarii 
mâinilor.
• Lichid limpede, color, omogen și cu parfum 
floral.
• Ph apropiat de cel al pielii.

Liquid soap recommended for all skin types. It 
is a product intended for cleaning hands.
• Clear, colour, flavoured, homogeneous and 
floral fragrance liquid
• Ph close to skin.

24

5 litri / liters

0997Dispenser spumă săpun cu cheie 
Foam soap dispenser with key

1.2 litri / liters
12 × 11.5 × 25 cm

24

G195 Săpun Spumă & Dispenser • Foam Soap & Dispenser

G200 Detergent Rufe • Laundry Detergent

2173

2172

Săpun spumă

Dozator săpun lichid spumă

10

10

Foam soap

Foam liquid soap dispenser

2303Dozator din plastic

Plastic dispenser

10
• Pentru dezinfectant și săpun lichid
• Montare perete, alb

• Cu senzor
• Inox

• For disinfectant and liquid soap
• Wall mounting, white

• With sensor
• Stainless steel

1 litru / liter 1 litru / liter 1 litru / liter

Soluție pentru scoaterea petelor de pe rufe

Stains remover from clothes
• With Active Oxygen, without chlorine

• Cu Oxigen Activ, Albaclin, fără clor
208420

Detergent lichid pentru rufe ALBAFORT
Liquid Laundry Detergent ALBAFORT

208520

Pulbere cu miros specific de clor CLOROSAN

Powder bleaching for laundry CLOROSAN
• Whitens and sanitizes laundry

• Înălbește și igienizează rufele
208620



18 Articole din hârtie & dispensere • Paper supplies & dispensers

G308 Hârtie Profesională Industrială • Professional Industrial Paper 

21702171

2175 2174

Dispenser hârtie igienicăHârtie igienică

Prosop matic Dispenser prosop de mâini

Toilet paper dispenserToilet paper dispenser

Matic towel Hand towel dispenser

1010

10 10

• Inox, cu ială metalică și cheie.• Rolă compactă

• 2PI • Inox, cu senzor.

• Stainless steel, with metal thread and key• Compact roll

• 2PI • Stainless steel, with sensor

G197 Dispensere Inox pentru Hârtie • Stainless Steel Dispensers for Paper

0691Rolă hârtie industrială
Industrial tissue paper

2 straturi/layers
26 cm × 296 m

100% celuloză/cellulose
1 rolă / roll

207 m x 13.4 cm

150 m
reciclat / recycled

2 straturi/layers
25 cm × 300 m

100% celuloză/cellulose
1 rolă / roll

2 0592Dispenser rolă hârtie industrială podea
Metallic industrial paper roll floor dispenser

6

21,5 × 33 × 21 cm



19Articole din hârtie & dispensere • Paper supplies & dispensers

G196, G197 Dispensere Plastic & Inox pentru Hârtie • Plastic & Stainless Steel Dispensers for Paper

0138

1008

07761002

Dispenser inox, prosoape hârtie pliată Z&V

Dispenser inox hârtie Jumbo

Dispenser prosoape hârtie pliata C & MDispenser inox, prosoape hârtie pliată C & M

Z & V fold paper towel dispenser, stainless steel

Stainless steel Jumbo paper dispenser

C & M fold paper towel dispenserC & M fold paper towel dispenser, stainless steel

5

5

105

28 × 26 × 11 cm

25,5 × 26 × 12 cm

27,5 × 30 × 12 cm28,5 × 26 × 10 cm

1585 1565Dispenser inox hârtie igienică Z Dispenser hârtie igienică Z
Stainless Steel Z toilet paper dispenser Z toilet paper dispenser 

12.5 × 12 × 29.5 cm 14 × 13 × 28 cm

20 20

0568Dispenser rolă prosop hârtie Jumbo
Center-pull Jumbo paper towel dispenser

6

21,5 × 33 × 21 cm



20 Articole din hârtie & dispensere • Paper supplies & dispensers

G190 Prosop Hârtie Z-V-C Uz Profesional • Professional Z-V-C Towel Paper

0144Rolă prosop bucătărie

Kitchen towel rolls
 Gofrată, porționată, 2 straturi, 100% celuloză.

 Embossed, portioned, 2 layers, 100% cellulose.

60144Rolă hârtie prosop

Towel tissue paper
 2 straturi, derulare centrală, 100% celuloză.

 2 ply, 0.8 kg, center feed, 100% cellulose.

6

19 cm × 100 m
0,65 kg

20 cm × 160 m
1,25 kg

1219Rolă hârtie prosop

Towel tissue paper roll

2 straturi / layers
100% celuloză / cellulose

uz industrial / industrial use

albastru / blue
20 cm × 160 m

1.25 kg

6

G191 Hârtie Igienică Uz Profesional • Professional Toilet Paper

1220Rolă hârtie industrială
Industrial tissue paper roll

2 straturi / layers
100% celuloză / cellulose

uz industrial / industrial use

albastru / blue
26 cm × 296 m

3.00 kg

20534Rolă hârtie igienică
Toilet tissue paper

2 straturi / layers
9.5 cm × 12 m

100% celuloză / cellulose
 24 role / rolls

2 straturi / layers
9.5 cm × 170 m

100% celuloză / cellulose, 1 rolă / roll

12

20

1355-CEL180Hârtie igienică Z
Z-fold toilet paper

2 straturi/layers
12 × 24 cm

100% celuloză / cellulose, 180 foi / sheets

50

G351 Prosop Hărtie Rolă Uz Profesional • Professional Roll Towell Paper

014313542051 0142 Prosop hârtie CProsop hârtie ZProsop hârtie Expres Z Prosop hârtie V
C-Fold hand towelZ-Fold hand towelZ Expres folded paper towel V-Fold hand towel

36 gr / mp
2 straturi / sheets

100% celuloză / cellulose
2 straturi / sheets

36 gr/mp
2 straturi / sheets

100% celuloză / cellulose

23 cm × 33 cm
150 buc / pcs

20.6 cm × 24 cm
150 buc / pcs

21 cm × 23 cm
160 buc / pcs

21 cm × 23 cm
160 buc / pcs

21.6 cm × 24 cm
200 buc / pcs

21 cm × 24 cm
210 buc / pcs

242512 20

36 gr / mp
2 straturi / sheets

100% celuloză / cellulose

22 cm × 18 m
alb / white

8 role pe pungă / rolls per bag



21Articole HORECA • HORECA products

G310 Articole Baie Hotel • Hotel Bathroom Amenities

0386

0384-STI

Set de cusut

Șampon de hotel

Sewing kit

Hotel shampoo

1000

500

sticluță plastic / 
plastic bottle

20 ml

1693 0881Șervețele sub pahar Benzi igienice  “Dezinfectat” 

Embossed coasters “Disinfected” toilet hygiene strips

10 100

formă de floare / flower shaped
Ø 93 mm

500 buc / pcs

1290-13Piepten
Comb

500

13 cm

0883Încălțător plastic
Plastic shoe horn

500

100 buc / pcs

1428Pungă LDPE lenjerie hotel
LDPE hotel laundry bag 

4

40 × 60 cm
alb / white

25 buc / pcs

0884Semn ”Nu deranjați!” / ”Aranjați camera!”
”Do not disturb!” / ”Clean the room!” sign

100



22 Birotică & papetărie • Birotics & stationary

G264 Papetărie și Birotică • Stationery & Birotics

1297 1563Bandă adezivă Etichete albe adezive
Adhesive tape White adhesive labels

12

10039

50 mm x 33m
adeziv hot melt

dimensiuni/ dimensions 2.7 x 1.6 cm
1000 buc/rolă - pcs/roll

dimensiuni/ dimensions 5 x 4 cm
1000 buc/rolă - pcs/roll

1491File de protecție A4
A4 protection files

10

polipropilenă /
 polypropylene

25 buc / pcs

0941Caiet 50 pagini format A6
50 pages A6 format notebook

100

A6 - 10 x 15 cm
50 pagini / pages

1298Hârtie copiator A4
Copy paper A4

A4
80 gr/mp

500 coli / sheets
1 set

8.5 cm
1 buc/pc

 Urban Royal Premium, 
corp din alama cu model asimetric, 

mecanism prin apasare, 
140mmx11mm, 25.1 gr, 

alb metalic perlat/ebony metalic perlat, 
1 buc

Quink Flow, 
corp din oțel inoxidabil, 

vârf cu bilă 
dimensiune medie 1mm, 

99mmx5.5mm, 4.1 gr, 
albastru/negru/roșu, 

1 buc

Jotter Original, 
otel inoxidabil, placat cu crom, 

mecanism prin apasare, 
132mmx9.5mm, 11.3 gr, alb/negru/rosu, 

1 buc

Jotter Royal, 
otel inoxidabil placat cu crom, 

132mmx10mm, greutate 14.7gr, 
argintiu/rosu/albastru/negru, 

1 buc

0940

2333-JOT2333-PREM

2334

2345

Creion din lemn

Pix Parker

Mină pix Parker

Creion mecanic 0.5

Wooden pencil

Parker Pen

Pen mine Parker

Mechanical pencil 0.5

288

2010

20

10

1489Agrafe colorate
Colored office clips

10

25 mm
100 buc / pcs
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G258 Semnalizare & Delimitare • Signalising & Blocking

1666 0715Bandă adezivă semnalizare Bandă delimitare acces
Barrier chain Barrier tape

48

36 1247.5 mm x 33 m 

7 cm x 500 m 7 cm x 200 m 

1 rolă / roll 

galben - negru / yellow - black
alb - roșu / white - red negru - galben / black - yellow

1158 1157Con de semnalizare cu bandă reflectorizantă Triunghi presemnalizare avarie
Singaling cone with reflective stripe Emergency warning triangle 

20 10

 30 cm
alb-portocaliu / white-orange

 45 cm

G331 Îmbrăcăminte Reflectorizantă • High Visibility Fluorescent Clothes

0668Vestă semnalizare reflectorizantă
Signaling reflective vest

100

portocaliu fluorescent / fluorescent orange galben fluorescent / fluorescent yellow

mărimi / sizes
L - 65x63 cm

XL - 67x65 cm
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G041 Lanterne & Baterii • Flashlights & Batteries

G261 Stingătoare Incendiu • Fire Extinguisher

1155

1542

1925 1926 1927 1928 1929 1930

1156

24

20

400 400 400 400 400 10

10

Lanternă portabilă

Baterie 4R25 tensiune 6V

Baterie Varta

Lampa de presemnalizare

Portable flashlight

4R25 battery, 6V voltage

Varta battery

Signaling lamp

include 2 baterii / includes 2 batteries

LR03-AAA
4 buc/pcs

LR06-AA
4 buc/pcs

LR14-C
2 buc/pcs

LR20-D
2 buc/pcs

6LR61 CR2032 / CR2430/
CR2016 / CR2025

galbenă / yellow
fără baterie / without battery

•  Cu lumina intermitentă, destinată avertizării pe timp de 
noapte a unor zone periculoase sau unde se executa lucrări.

•  Utilizată pentru diferite echipamente de semnalizare sau lanterne.

• With intermittent light, for warning about dangerous or 
working areas during the night time.

• Used for different signalising equipment or flashlights.

1181 19624 10Stingător auto reîncărcabil cu pulbere AB Spray spumă de stringere a incendiilor
Auto fire extinguisher with AB powder Spray foam fire extinguisher 

1 kg 600 ml

G394 Baterii • Batteries
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TRUSE SANITARE DE PRIM-AJUTOR
AVIZATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

SANITARY FIRST AID KIT
APPROVED BY ROMANIAN HEALTH MINISTRY

0599-FIX

0599-DET

0601 Trusă nedetașabilă pentru fixare pe perete

Trusă detașabilă cu suport de perete

Kit înlocuire trusă sanitară
With case for wall fixing

With detachable case

Changing materials for First Aid Kit

Guvernul României
Hotărârea 857 din 24 august 2011 ( Hotărârea 857/2011)
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
Publicat în Monitorul Oficial 621 din 1 septembrie 2011 (M. Of. 621/2011)

Art. 21. - Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 7.000 - 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
f ) funcționarea cabinetelor de înfrumusețare corporală fără a avea în dotarea acestora trusă de prim ajutor;

Art. 52. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte:
v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotată conform baremului cuprins în legislația în vigoare și în termen de valabilitate; 

Art. 56. - Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte săvârșite de persoanele juridice:
g) neasigurarea și deteriorarea corespunzătoare a unor truse de prim ajutor în unitățile în care potrivit normelor în vigoare nu se impune amenajarea unui cabinet medical, precum și în laboratoarele de chimie, 
atelierele școlare și studențești din unitățile de învățământ.

TRUSE SANITARE • SANITARY FIRST AID KIT



Pozele prezentate în acest catalog au un caracter informativ și nu creează informații contractuale, întrucât designul 
produselor poate varia și pot exista diferențe între acestea și produsele existente la un moment dat în stoc!

The picteres presented in this catalog are for illustration purpose only and do not create contractual obligations because 
the design of the products may vary and there may be differences between them and the existing products in stock!

VETRO 
DESIGN D E N T A L

C O S M E T I C S
V E T E R I N A R Y

L A B O R A T O R Y
M E D I C A L

Str. C-tin Dragan no. 20, sector 3
032855 Bucharest, ROMANIA

vetro@vetro.ro

+40 738 976704

www.vetro.ro

www.prima-info.ro
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