
Kup dowolny unit Chirana w formie ratalnej,
a MEDITRANS spłaci 6 Twoich pierwszych rat!*

 JAKOŚĆ gwarantowana tradycją | ERGONOMIA dla Twojego komfortu pracy |
NIEZAWODNOŚĆ, która daje stabilność i pewność | DESIGN uatrakcyjni Twoje otoczenie | 

SERWIS TECHNICZNY blisko i zawsze do Twojej dyspozycji  

www.meditrans.pl

Wyłączny dystrybutor:

ŁUKASZ MARKIEWICZ 
Product Manager
tel. 516 243 919,  e-mail: chirana@meditrans.pl

Unity, które szanują  
Twój czas

Co zyskujesz?
• WSPARCIE FINANSOWE  

Nie martw się o finanse! Spłacimy 6 Twoich pierwszych rat.

• MOŻLIWOŚĆ WYBORU  
Ty decydujesz, który spośród pięciu modeli unitów wybierasz i jakie wyposażenie jest dla Ciebie najlepsze. 
Z naszą pomocą skonfigurujesz unit na miarę swoich potrzeb.

• DOBRA INWESTYCJA  
Jeśli z czasem zmienią się Twoje oczekiwania, modułowa budowa unitów Chirana pozwala na  
ich modernizację w każdym okresie eksploatacji.

• SPOKÓJ I KOMFORT PRACY  
Chirana to jakość oparta na wieloletnim doświadczeniu słowackiego producenta, który stawia na 
sprawdzone, indywidualne rozwiązania a nie na masową produkcję. Solidne i bezawaryjne unity Chirana 
zapewniają komfortową pracę dentystom na całym świecie.

• SERWIS TECHNICZNY 
Nie tracisz czasu na przestoje i poszukiwanie fachowej pomocy. Serwis techniczny działa na terenie  
całego kraju, a naszym priorytetem jest szybka i profesjonalna pomoc. 

*Oferta dotyczy sprzedaży ratalnej; okres spłaty - 60 miesięcy. Szczegóły promocji dostępne u przedstawicieli firmy Meditrans.



Doskonały dla każdego gabinetu stomatologicznego. 
Szybko przyzwyczaisz się do komfortowej pracy z unitem 
o prostej i bezawaryjnej konstrukcji. Jego intuicyjna 
obsługa pozwala na sprawne i szybkie przeprowadzenie 
różnych zabiegów. Liczy się przecież każda chwila!

Najlepszy wybór, gdy wyznacznikiem staje się  
prostota i klasa. Zastosowana technologia ułatwia  

pracę z pacjentem i gwarantuje bezawaryjność unitu.  
Ponadto atrakcyjna linia projektowa, jego ponadczasowy 

styl i przyjemna estetyka doskonale wpasowują się  
w nowoczesny gabinet.

Wygoda na każdym etapie Twojej kariery. Prestiżowy 
model z możliwością dostosowania i rozbudowy po-
szczególnych modułów. Bezawaryjna konstrukcja oraz 
atrakcyjny design unitu spełnią oczekiwania wymaga-
jących stomatologów wszystkich specjalizacji.

Chirana  
CHEESE Easy

Chirana  
CHEESE ’L’ift

Chirana  
CHEESE ’E’ffective

PEŁNA OFERTA UNITÓW  
Szczegółowy opis wszystkich modeli unitów Chirana dostępny na www.chirana.pl

SHOWROOM  
Chcesz obejrzeć unit przed zakupem?  
Zapraszamy do naszego showroomu w Kielcach, ul. Podlasie 16c

Łukasz Markiewicz
Product Manager – Chirana

tel. 516 243 919
lukasz.markiewicz@meditrans.pl

Maciej Mazurkiewicz
Specjalista ds. unitów stomatologicznych 

tel. 728 407 310
maciej.mazurkiewicz@meditrans.pl

Wyłączny dystrybutor


