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 Cord-less Endo Motor
 EndoEst  Motor mini

GeoSoft

1500 mw/cm2 دستگاه الیت کیور بیسیم با قدرت
بسیار سبک و هد الیت کیور با قطر کم

راحتى استفاده براى تمامى نواحى دندان خلفى ترین دندان 
  (Blue & Royal Blue) LED داراى دو منبع

قدرت الیت بین 200 تا 1500 (میلى وات) قابل تنظیم است
قطر LED:                  (نور دهى وسیع ) 

Pulse  و  Soft Stant  ،  Normal  :قابل تنظیم 3 مود
360º درجه قابل چرخش براى فک باال و پایین

باطرى شارژى لیتیوم  با عمر باال
24 ماه گارانتى

 LED Curing Light

Estus LED
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اندو موتور بى سیم با وزن سبک و عمر باترى باال (30 بیمار)

داراى 5 برنامه (torque/speed) در حافظه دستگاه
قابلیت تنظیم سرعت و قدرت حین کارکرد 

سرعت:
قدرت: 

داراى LED جهت روشن کردن ناحیه کارکرد
هد میکروموتور ساخت سوئیس و چرخش 360 درجه هد دستگاه

24 ماه گارانتى

(SKP 50,rpm) rpm  600-200
(SKP0.1 Ncm) NCM  3.5-0.2

9.5mm
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اپکس لوکیتور با دقت باال حتى در محیط مرطوب و اسیدى
فعال سازى خودکار در هنگام قرار دادن داخل ریشه

LCD رنگى بزرگ و گزارشگر صوتى
تعییـن محـل دقیـق با تنظیـم در حالت هیپوکلریت سـدیم، (EDTA) و 

محلول کلرهگزیدین
براى هر کدام از این محلول ها یک حالت قابل تنظیم دارد

تنظیم میزان صدا، نمایش شارژ باترى و عملکرد صرفه جویى انرژى
باطرى شارژى لیتیومى با عمر باال

24 ماه گارانتى

Apex Locator
EndoEst-Apex 02(C)

(EDTA) و 

تنظیم میزان صدا، نمایش شارژ باترى و عملکرد صرفه جویى انرژى

دستگاه اپکس لوکیتور مولتى فانکشن
عاج سنج: اسکن میزان ضخامت عاج بر روى پالپ

کاربرد عاج سنج در میزان تراش روکش دندان هاى زنده
تعیین محل دقیق اپکس در مدیا هاى مختلف

پالپ تستر و ارزیابى وضعیت بالینى پالپ دندان
باطرى شارژى لیتیوم با عمر باال

24 ماه گارانتى

Apex Locator
EndoEst-3D
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اسکنر فسفر پلیت
اسکن تصاویر در کمتر از 15 ثانیه

داراى صفحات Cleaner  براى تمیز کردن هد دستگاه
17 lp/mm  :رزولیشن باال

 Auto-Exit اسکنر داراى حالت
کاهش هزینه هاى عکسبردارى تا 20 برابر!
حذف مراحل ظهور و ثبوت و بایگانى دستى

کاهش شدت اشعه ایکس
نـرم افـزار بسـیار قدرتمند قابـل ارتقاء با قابلیت سـه بعدى سـازى، 

رنگى سازى، بزرگ نمایى و اصالح کیفیت تصاویر
پرفروشترین در ایران

امکان DEMO رایگان در تهران
18 ماه گارانتى

PSP اسکنرDigital Dental Radiography Imaging System



اسید اچ توتال
قابل استفاده در ترمیم هاى کامپوزیتى، ارتودنسى و نگین دندانى

افزایش قدرت باندینگ 
ویسکوزیته مناسب براى افزایش دقت کار

شستشوى آسان
کنتراست رنگى باال 

اجتناب از اچ بیش از حد 
کاهش حساسیت 

در دو بسـته بندى تک دوز شـامل سـه سرنگ 3 میلى لیترى و جامبو 
شامل یک سرنگ 50 میلى لیترى

Morva-Etchمروا ـ اچ 
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قوام و رنگ کامال شبیه اسید اچ الترادنت
ایجاد باند قویتر وپوسیدگى ثانویه کمتر( حتى نسبت به مروا  اچ) به علت خاصیت آنتى باکتریال

حاوى بنزالکونیوم کلرید (BAC)، بعنوان یک عامل ضد میکروبى قوى است. مطالعات in-vitro نشان 
مى دهد که در برابر میکروارگانیسم اکتینومیسس  و استرپتوکوکوس موتانس موثر است.

در دو بسته بندى:  تک دوز شامل سه سرنگ 3 میلى  لیتر و جامبو شامل یک سرنگ 50 میلى لیتر

Morva-Etchمروا ـ اچ اولترا 

اسید هیدروفلوئوریک 9 %
مناسب براى اچینگ سطح روکش هاى سرامیکى و پرسلنى

آماده سازى سطح پرسلن به منظور باند قویتر با رزین و کامپوزیت
اچ پرسلن ونیر، کراون، اینله 

هرجعبه حاوى یک سرنگ 3 میلى لیترى

Cera-Etchسرا ـ اچ 

پرایمر براى چسباندن براکت هاى ارتودنسى
قابل استفاده براى پرسلن و متال

کاهش دهنده کشش سطحى جهت ترمیم روکش هاى پرسلنى و چینى
افزایش قدرت باند رزین که شامل کامپوزیت ها و سمان هاى رزینى مى شود

هر جعبه حاوى یک ظرف 5 میلى لیترى

Morva-Silaneمروا ـ سایلن 

Etch/Bond
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ایجاد باند قویتر وپوسیدگى ثانویه کمتر( حتى نسبت به مروا  اچ) به علت خاصیت آنتى باکتریال
 نشان 

 میلى لیتر
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Endodontics

پودر بسیار ریز و خالص (گرید دارویى)
جهت استفاده تخصصى در دندانپزشکى 

جهت ضدعفونى کردن ریشه دندان 
مناسب جهت پانسمان انتهاى کانال

مناسب به عنوان پوشش پالپ و زیر الیه در زیر پرکردگى 
درمان غیرمستقیم پالپ (همراه با سیمان زینک اکساید-اژنول تقویت شده)

حاوى یک بسته 25 گرمى

کلسیم ھیدروکساید

کرم ادتا جهت آماده سازى و پاکسازى شیمیایى – مکانیکى کانال ریشه 
آرسى پرپ

سهولت فایلینگ و برداشتن الیه اسمیر
حذف یونهاى کلسیم از دیواره
مناسب براى کانال هاى باریک

خارج کردن مواد آلى و غیر آلى
نرم کردن و شکل دهى به کانال 

بازکردن توبولهاى عاجى
پاکسازى، ضد عفونى و بازکردن کانال با آزادسازى حبابهاى اکسیژن در 

صورت استفاده همزمان با سدیم هیپو کلریت
هرجعبه حاوى 2 سرنگ 5 میلى لیتر

مروا ـ پرپ 

سمان ام تى اى (مینرال ترى اکسید اگریگیت)
پالپ کپینگ 

پالپتومى
جهت درمان تحلیل دندان در روت کانال تراپى

اپکسوفیکسیشن
پرکننده کانال ریشه 

هر جعبه حاوى یک ظرف یک گرمى

مور.تی.ای 

Morva-Prep

Mor.T.A

Calcium Hydroxide
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Endodontics

ژل کلرهگزدین گلوکونات 2%
آماده سازى کانال ریشه

شست و شوى روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها
استفاده در موارد عفونت انتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس

ضدعفونى کننده التهاب هاى غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه
فعالیت ضد باکترى موثر و طوالنى مدت 

افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ
نداشتن اثر سمى روى بافت پرى آپیکال 

تداوم اثربخشى ضدمیکروبى در کانال حداقل تا 72 ساعت و حداکثر تا 2هفته
هرجعبه حاوى یک سرنگ 3 میلى لیترى مى باشد

Morva-Sept Gel ژل مروا ـ سپت %2 

خمیر کلسیم هیدروکساید
حاوى باریم سولفات

جهت پرکردن موقت کانال هاى عفونى
خاصیت ضد باکترى قوى 

تحریک تشکیل بافت سخت در عاج ریشه و ترمیم استخوان فک اطراف ریشه 
قابلیت استفاده همراه با گوتاپرکا و سیلر هاى محمول در اندو

استفاده از پالپ کپ مستقیم یا غیر مستقیم در فاصله 2 میلیمترى 
استفاده در زیر ترمیم هاى دائم حتى در عمیق ترین نقطه حفره 

ماندگارى 7 تا 10 روز 
هر بسته حاوى یک سرنگ 3 میلى لیترى 

Endo-Calاندو ـ کل

دایکال نورى
الینر رزینى حفره کلسیم هیدروکساید (نورى)

محافظ از پالپ دندان
مورد استفاده به عنوان الینر در تمامى مواد ترمیمى

محافظت از پالپ هنگام استفاده از مواد اسیدى
مقاومت باال بعد از کیور شدن 

پخش شوندگى و هندلینگ آسان 
هر جعبه حاوى یک سرنگ 1/5 گرمى 

Calci-Morکلسی ـ مور 
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EDTA 17%EDTA 17% Solutionمحلول 
محلول آبى ادتا جهت شستشوى کانال ریشه دندان

مایع شفاف بى رنگ
عالى جهت شستشوى کانال 

نرم کردن ریشه دندان با حل کردن کلسیم
بازکردن و پاکسازى کانال

هر جعبه حاوى یک ظرف 30 میلى لیترى مى باشد

محلول کلروفرم خالص
پایدار شده 

حالل گوتاپرکا و وارنیش
هر جعبه حاوى یک ظرف 18 میلى لیترى

Chloroformکلروفرم 

سیلر رزینى با فرمول مشابه AH26  و خصوصیات برتر
پرکننده و مهر و موم کننده کانال ریشه دندان

بر پایه رزین و بدون اژنول
رادیو اوپک

سازگار با نسج دندانى
دو جزئى پودر 8 گرمى و مایع رزین 10 گرمى

Morva-Sealerمرواسیلر

Endodontics
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محلول سدیم هیپوکلریت 5.25 %
شستشوى داخل کانال ریشه دندان

بازنمودن مجراى توبول قبل از پرکردن دندان
برداشتن الیه ى اسمیر و بافت مرده

شستشوى کانال هاى داراى التهاب لثه
کاهش موثر و قابل توجه میکرو ارگانیسم ها

تخریب کامل بایوفیلم میکروبى انتروکوکوس فکالیس وحذف بایوفیلم هاى کهنه
زدودن باقیمانده هاى غیر زنده پالپ در طول باز کردن مکانیکى کانال

استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت ازادسازى حباب اکسیژن براى پاك 
سازى و بازکردن کانال  در بسته بندى هاى 220 میلى لیترى و 1 لیترى

محلول ھایپو اندوکس 

محلول کلرهگزدین گلوکونات 2%
شست و شوى روت کانال جهت از بین بردن باقیمانده ها

استفاده در موارد عفونت انتروکوکوس فوکالیس و یا کاندیدا آلبیکانس
ضدعفونى کننده التهاب هاى غیر قابل التیام در اطراف راس ریشه

فعالیت ضد باکترى موثر و طوالنى مدت 
افزایش قدرت اتصال دنتین به عوامل باندینگ

نداشتن اثر سمى روى بافت پرى آپیکال 
تداوم اثربخشى ضدمیکروبى در کانال حداقل تا 72 ساعت و حداکثر تا 2هفته

در بسته بندى هاى 220 میلى لیترى و 1 لیترى

محلول مروا ـ سپت %2 

Endodontics

Hypo-Endox

MORVA-Sept

Filling

خمیر پانسمان موقت 
سیل کردن موقت در اندودنتیکس

چسبندگى مناسب به دنتنین
کمترین میزان ریز نشت

رادیو اپک
هر جعبه حاوى یک ظرف 40 گرمى

کوی ـ مور 

مسدود کننده توپول هاى عاجى
محافظ قبل از پرکردن دندان با سمان

عایق در برابر شوك هاى حرارتى و محافظت از پالپ

Cavity-varnishکویتی وارنیش (وارنیش رزینی)

Cavi-Mor



9

M
o

rva
b

o
n

Prevent/Hygiene

پولیش نهایى و درخشندگى سطوح کامپوزیتى / زیبایى 
قابل استفاده برروى میناى دندان ، پرسلن و سایر مواد ترمیمى و زیبایى 

حاوى ذرات بسیار ریز الماس و آلومینا جهت درخشندگى و پولیش مناسبتر 
پولیش یکنواخت به دلیل همگن بودن خمیر  

هر بسته بندى حاوى یک سرنگ 3 گرمى

خمیر پولیش الماسه

پودر ایرفلو با دانه بندى میکرونى
حذف بیوفیلم و جرم در هر دو ناحیه فوق لثه و زیر لثه  

 از بین بردن رنگدانه هاى خفیف و لکه ها مانند قهوه، سیگار کشیدن و سایر 
رنگدانه هاى خوراکى 

درمان هاى پیشگیرانه در پیشگیرى از التهاب لثه، پریودنتیت و پوسیدگى
درمان مراقبتى اولیه و ثانویه پریودنتال

حاوى 130 گرم پودر 

Prophy Mor powderپودر پروفی مور

Diamond Polishing paste

Prophy-Mor Quick

خمیر پروفیالکسى 
قدرت پاك کنندگى باال 

حذف مواد رنگى آلى 
دانه بندى مناسب 

مناسب براى پالیش جرمگیرى 
هر جعبه حاوى یک ظرف 150 گرمى

پروفی ـ مور کوئیک 

ژل بى حسى بنزوکائین و لیدوکائین
کورتاژ سطحى لثه 

بى حسى موضعى لثه 
تمیز کردن سطح ریشه

آفت دهانى
آسیب جزئى لثه ها

هر جعبه  حاوى یک ظرف 40 میلى لیترى

Morva-cainمروا ـ کائین 

ژل محافظ لثه
رابردم مایع (نورى)

جلوگیرى از تماس لثه با مواد بیلیچینگ و سفید کننده
 هر جعبه حاوى یک سرنگ 1/2 میلى لیتر 

Morva-barrierمروا ـ بریر 
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محلول و ژل انعقاد خون
ایجاد هموستاژ و بند آوردن خونریزى لثه

ایزوالسیون و ایجاد محیط خشک، جهت درمان هاى دندانپزشکى
جهت بند آوردن خونریزى لثه در ترمیم هاى کالس ll و V و نیز قالبگیرى 

و چسباندن رستورشین هاى سرامیکى
کنترل کامل ترشحات سالکوس لثه

شستشوى آسان بدون برجاى گذاشتن باقیمانده رنگ
شفاف و بى رنگ

بسته بندى مایع یک ظرف 18 میلى لیترى و بسته بندى ژل یک سرنگ 3 
میلى لیترى

Alum-stopآلوم استاپ

Cements

سمان موقت زینک اکساید اژنول 
سمان موقت پانسمان دندان

به عنوان الیه محافظ مناسب زیر پرکردگى ها
درمان غیر مستقیم پالپ (همراه با کلسیم هیدروکساید)

سمان موقت جهت پروتز هاى ثابت 
زمان ستینگ سریع

سازگارى باال با پالپ مناسب جهت ترمیم هاى موقت ریشه و الینر در حفره هاى 
بعد از تراش با خواص درمانى (antiseptic)  براى کاهش درد 

هر جعبه حاوى یک ظرف 30 گرمى پودر و یک ظرف 18 میلى لیترى مایع

ZOEزینک اکساید اژنول 

اژنول
خالص (گرید دارویى)

روغن ضد عفونى کننده ، ضد درد و التیام بخش 
درمان پاپ هاى باز 

انسداد موقت ریشه دندان در قسمتى از پالپ که رو باز است (بستن پالپ)
ضدعفونى کننده ریشه دندان 

درمان خشکى حفره که ممکن است بعد از استخراج ایجاد شود 
هر جعبه حاوى یک ظرف 18 میلى لیترى

Eugenol

Zinc Phosphate Cementسمان زینک فسفات

الینر براى کلیه مواد پرکننده (آمالگام، کامپوزیت)
سمان کردن روکش، بریج و آنله با بیس فلزى، تمام سرامیک و زیرکونیوم 

(اکسید زیرکونیوم، اکسید آلومینیوم و سرامیک لیتیوم دى سیلیکات)
سمان کردن تاج ها و پل هاى تحت تکیه گاه ایمپلنت

سمان کردن باندهاى ارتودنسى
پر کردن موقت براى مدت طوالنى تر
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شناساگر تشخیص پوسیدگى دندان
تشخیص عاج پوسیدگى براى آماده سازى حفره

حذف بهینه عاج پوسیدگى عفونى
حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنى شدن مجدد، 

جلوگیرى و به حداقل رساندن آسیب تصادفى پالپ 
هر بسته حاوى یک سرنگ 3 میلى لیترى

شناساگر پوسیدگی

Whitening

کیت بلیچینگ (استفاده در مطب و بدون نیاز به نور)
سفید کردن دندان هاى زنده و غیر زنده با تغییر رنگ

ویسکوزیته مناسب ژل نهایى
قابل استفاده تا 3 بیمار

زمان ماندگارى باال
Chair time کوتاه

Morva-Bleach Officeمروا ـ بلیچ آفیس 

محتواى بسته بندى 6عدد سرنگ 3میلى لیترى
ژل سـفید کننـده دنـدان %22  کربامایـد پراکسـاید 

(7/7 % هیدروژن پراکساید) 
سفید کردن دندان هاى زنده و غیر زنده با تغییر رنگ

ویسکوزیته مناسب ژل 
ماندگارى باال

Morva-Bleach Homeمروا ـ بلیچ ھوم 

وارنیش رزینى محافظ دندان (حاوى فلوراید)
وارنیش فلوراید حاوى %5 سدیم فلوراید 

ماندگارى 6 الى 8 ساعت بر روى سطح دندان
عدم ایجاد چسبندگى و غلظت مناسب

به صورتتک دوز  با حجم       0/5

Varnish Flurideوارنیش فلوراید 

Caries Detector

ml
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No 1.071
کیت دیسک پرداخت مرکز دار

حـاوى چهـار سـطح پرداخـت زبـر - متوسـط     
نـرم  بسـیار نـرم ( از هرکـدام 10 عـدد )   
داراى یـک مانـدرل فشـارى / بسـته بندى 

40 عددى

No 1.732
دیسک پرداخت مرکز دار سبز

سطح پرداخت متوسط
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 2.731
دیسک پرداخت مرکز دار مشکى

سطح پرداخت خیلى خیلى زبر
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.621
دیسک پرداخت بدون مرکز آبى

سطح پرداخت زبر
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.622
دیسک پرداخت بدون مرکز سبز

سطح پرداخت متوسط
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.623
دیسک پرداخت بدون مرکز زرد

سطح پرداخت نرم
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.624

دیسک پرداخت بدون مرکز سفید
سطح پرداخت بسیار نرم

در بسته بندى هاى 40 عددى 

دیسک پرداخت مرکز دار قرمز
سطح پرداخت خیلى  زبر

در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 2.731br

No 1.620
کیت دیسک پرداخت بدون مرکز

حاوى چهار سـطح پرداخت زبر - متوسط 
نرم  بسیار نرم ( از هرکدام 10 عدد ) 

 داراى یک ماندرل فشارى 
بسته بندى 40 عددى

No 1.733

دیسک پرداخت مرکز دار زرد
سطح پرداخت نرم

در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.734
دیسک پرداخت مرکز دار سفید

سطح پرداخت بسیار نرم
در بسته بندى هاى 40 عددى 

No 1.075
کیت دیسک پرداخت مرکز دار

زبـر،    پرداخـت  سـطح  چهـار  حـاوى 
متوسط،  نرم،  بسیار نرم ( از هرکدام 
20 عدد ) داراى یک ماندرل فشارى 

بسته بندى 80 عددى

No 1.731
دیسک پرداخت مرکز دار آبى

سطح پرداخت زبر
در بسته بندى هاى 40 عددى 

ماندرل پیچى
ماندرل پیچى براى دیسک پرداخت بدون مرکز

 بسته بندى 1 عددى

No 1.111
ماندرل فشارى

ماندرل فشارى براى دیسک پرداخت مرکز دار
 بسته بندى 1 عددى

No 1.121
کیت نوار پرداخت

داراى سـطح پرداخت زبر ، متوسط ، 
نرم و بسیار نرم.

بسته بندى هاى 75 عددى

No 1.055
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No 1.050
نوار پرداخت دو رنگ آبى و سبز 
داراى سطح پرداخت زبر و متوسط

بسته بندى هاى 25 عددى

No 1.167
کلمپ آناتومیک 

کلمپ داراى محل جایگذارى وج 
بسته بندى 1 عددى 

No 1.051
نوار پرداخت دو رنگ سبز و زرد
داراى سطح پرداخت متوسط و نرم

 بسته بندى هاى 25 عددى

No 1.390
نوار ماتریس رولى 

نوار ماتریس به طول 3 متر و عرض 6 میلى متر 

No 1.391
نوار ماتریس رولى 

نـوار ماتریـس به طول 3 متر و عرض 
7 میلى متر  

No 1.052
نوار پرداخت دو رنگ زرد و سفید

داراى سطح پرداخت متوسط و بسیار نرم  
بسته بندى هاى 25 عددى

کیت سکشنال ماتریس
داراى 50 سکشـنال ماتریـس در سـایز 

هاى مختلف  و 1 کلمپ ساده 

No 1.298

نوار سلولوئیدى شفاف برش خورده  
نوار سلولوئیدى شفاف برش خورده

100عدد نوار برش خورده عرض8 میلیمتر

No 1.040No 1.041

نوار سلولوئیدى شفاف برش خورده  
عرض 10 میلى متر و طول 95 میلى متر  
100عدد نوار برش خورده عرض10 

میلیمتر 

کیت سکشنال ماتریس 
داراى 100 سکشنال ماتریس در سایز هاى 

مختلف  ، 1 کلمپ ساده  و یک کلمپ آناتومیک

No 1.398

No 1.0973
سکشنال ماتریس متوسط 

 بسته بندى هاى 10 و 50 عددى
کیت سکشنال ماتریس 

داراى 30 سکشنال ماتریس در سایز هاى 
مختلف  ، 1 کلمپ ساده 

No 1.198

سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده 
سکشنال ماتریس کوچک 

بسته بندى هاى 10 و 50 عددى

No 1.0972
سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده  

سکشنال ماتریس متوسط لژ دار
بسته بندى هاى  50 عددى

 No 1.0975No 1.0975

سکشنال ماتریس برش خورده و فرم داده شده
سکشنال ماتریس متوسط

بسته بندى هاى 10 و 50 عددى

No 1.0976



14

TOR-VM

وج چوبى صورتى 
متوسط و بلند 

بسته بندى 100 عددى

No 1.186

وج چوبى کرم
با طول و قطر کمى بیشتر از نارنجى

بسته بندى 100 عددى 

No 1.182
وج چوبى نارنجى

کوتاه و بسیار نازك
100 عددى 

No 1.181

کیت وج چوبى شش رنگ 
داراى وج نارنجى ، سفید ، زرد ، سبز، آبى و صورتى

 بسته بندى 400 عددى
 (سفید و نارنجى هرکدام 100 عدد و بقیه هرکدام 

50 عدد )

No 1.085

وج چوبى سبز 
کوتاه و کمى نازك

100 عددى 

No 1.183

وج چوبى زرد
بلند  و نازك

بسته بندى 100 عددى 

No 1.184
وج چوبى آبى 

متوسط و نازك
بسته بندى 100 عددى 

No 1.185

وج چوبى بنفش
بلند و ضخیم

بسته بندى 100 عددى

No 1.187
کیت چوبى چهار رنگ

داراى وج سفید ، زرد ، آبى و صورتى
بسته بندى 200 عددى
(از هرکدام 50 عدد ) 

No 1.083

کیت وج پالستیکى 
داراى وج نازك و متوسط پالستیکى 
بسته بندى 80 عددى (از هرکدام 

40 عدد ) 

No 1.820

 

No 1.080
کیت وج چوبى دورنگ

داراى وج کوتاه و نازك - متوسط و نازك
(آبى و سفید ) 

 بسته بندى 100 عددى 
( از هرکدام 50 عدد )  

کلمپ ساده  
کلمپ استاندارد بدون محل جایگذارى وج 

 بسته بندى 1 عددى 

No 1.099

  کلمپ استاندارد بدون محل جایگذارى وج 
 بسته بندى 1 عددى 

No 1.399

ست کلمپ
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