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Firma SPOKAR a.s., jejíž historie sahá až do roku 1882, patří mezi významné 
evropské výrobce a exportéry širokého sortimentu kartáčnického zboží.

Trvalý důraz kladený na kvalitu výrobků a modernizaci výrobního zařízení, systém
řízení jakosti certifikovaný podle normy ISO 9001 a komplexně řešená logistika
zaručují schopnost firmy vycházet vstříc požadavkům obchodních partnerů a jsou
předpokladem spokojenosti uživatelů našich výrobků.

Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vám v tomto katalogu představili sortiment výrobků pro 
dentální hygienu. Řada zubních kartáčků SPOKAR nabízí kvalitní péči o zuby celé 
rodiny. Zubní kartáčky pro děti, kartáčky pro dospělé, mezizubní kartáčky, dentální 
nitě i kartáčky na protézy. To vše je zárukou, že v koupelně máte připravené skvělé
pomocníky pro každodenní ústní hygienu.
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DESIGN  PRO  KAŽDý  NOVý den
s kartáčkem



ULTRASOFT

SUPERSOFT

SOFT

6 7

Prémiová řada zubních kartáčků SPOKAR je navržena na základě aktuálních doporučení 
stomatologických odborníků. Jedinečný design je výsledkem hledání optimálního držení 
kartáčku s cílem snadné manipulace a perfektního vyčištění zubů.

Autorem tohoto kartáčku je přední český designér MgA. Petr Novague. 
Za design kartáčku již získal několik mezinárodních ocenění.

Hlava kartáčku je velmi hustě osazena vysoce kvalitními jemnými vlákny se zaoblenými 
konci. Tato vlákna účinně odstraňují zubní plak a jsou šetrná k dásním.

Spokar X je nabízen ve třech variantách tvrdosti:

Nabídka zahrnuje širokou paletu barevných variant.  

více než 5500 vláken s průměrem 0,10mm
velmi jemný, vhodný pro citlivé dásně

více než 3500 vláken s průměrem 0,12mm
jemný a účinný

více než 2500 vláken s průměrem 0,15mm
pro příznivce standardních měkkých kartáčků



3429 X ultrasoft

3429 X supersoft

3429 X soft
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Obj.č. 3426788094

Obj.č. 3426789094

Obj.č. 3426790094

12/120 ks

12/120 ks

12/120 ks

Jemná vlákna se 
zaoblenými konci

Ergonomicky tvarované
držadlo
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Oblíbený zubní kartáček SPOKAR X je dostupný také v
praktickém balení po třech kusech. Snadno recyklovatelný 
papírový obal spolehlivě chrání kartáčky během skladování.

Obj.č. 3426824094

Obj.č. 3426825094

Obj.č. 3426826094

ultrasoft

supersoft

soft

12/72 ks.

12/72 ks.

12/72 ks.
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Nový dětský zubní kartáček SPOKAR XD navazuje na úspěšný 
a cenami ověnčený kartáček pro dospělé SPOKAR X. Cílem je 
nabídnout dětem ergonomicky, funkčně i designově zdařilý 
produkt, který je bude moci provázet od čištění prvních 
zoubků až po okamžik přechodu na kartáček pro dospělé.

Obj.č. 3436649094 ultrasoft 12/120 ks.
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Jemná vlákna se 
zaoblenými konci

Ergonomicky tvarované
držadlo
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Obj.č. 3492555000

Obj.č. 3492556000

Obj.č. 3492557000

Obj.č. 3492558000

XM 0,4 - 6 ks.

XM 0,5 - 6 ks.

XM 0,6 - 6 ks.

XM 0,7 - 6 ks.

12/144 ks.

12/144 ks.

12/144 ks.

12/144 ks.
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Obj.č. 3492560000 balení 4 ks. 0,4 - 0,7 12/144 ks.

Novou řadu mezizubních kartáčků SPOKAR XM navrhl přední český 
designér Petr Novague.

Držadlo s průřezem ve tvaru písmene X se snadno a pohodlně drží. 
Lze jej přitom pootočit do jakékoli polohy tak, aby byl přístup do 
čištěného mezizubního prostoru vždy co nejsnazší. Vlastní kartáček 
má nosnou spirálku z vysoce kvalitního tuhého nerezového drátu. 
Speciální polyamidová vlákna zaručují efektivní čištění mezizubních 
prostorů a dlouhou životnost kartáčku.

O kvalitě navrženého designu svědčí hned dvě prestižní mezinárodní 
ocenění Red Dot Design Award. První za design vlastního kartáčku, 
druhé pak za způsob jeho balení.

Kartáče jsou k dispozici ve čtyřech velikostech:
0,4 - průměr 2 mm
0,5 - průměr 2,2 mm
0,6 - průměr 2,5 mm
0,7 - průměr 3,1 mm
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Mezizubní kartáčky SPOKAR XML jsou určeny pro důkladné 
čištění mezizubních prostor a prevenci paradentózy. Navrhl je 
přední český designér Petr Novague. Umožňují snadný přístup 
do zadních mezizubních prostor. Mezizubní kartáčky XML 
doplňují prémiovou řadu zubních kartáčků pro dentální 
hygienu, která zahrnuje zubní kartáčky X pro dospělé, dětské 
zubní kartáčky XD a mezizubní kartáčky XM.

Kartáčky jsou k dispozici v pěti velikostech:

0,4 - průměr 2,0 mm
0,5 - průměr 2,2 mm
0,6 - průměr 2,5 mm
0,7 - průměr 3,1 mm
0,8 - průměr 4,8 mm

Obj.č. 3492575000

Obj.č. 3492576000

Obj.č. 3492577000

Obj.č. 3492578000

XML 0,4 - 6 ks.

XML 0,5 - 6 ks.

XML 0,6 - 6 ks.

XML 0,7 - 6 ks.

12/108 ks.

12/108 ks.

12/108 ks.

12/108 ks.

Obj.č. 3492579000 XML 0,8 - 6 ks. 12/108 ks.
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Obj.č. 3492573000 balení 5 ks. 0,4 - 0,8 12/108 ks.
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kartáček

KLASICKÝ
   & MODERNÍ
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Obj.č. 3426773094

Obj.č. 3426774094

Obj.č. 3426775094

3428 + extra měkký 

3428 + měkký

3428 + střední

12/120 ks

12/120 ks

12/120 ks

Vlákna HEXAGONAL

Ergonomicky tvarované
držadlo

Zaoblené držadlo se příjemně a pohodlně drží při čištění. 
Stomatology doporučovaná hlava s malými rozměry 
zaručuje perfektní dosah ke všem zubům. Osazení vlákny 
Hexagonal, která díky svému šestihrannému průřezu velmi 
účinně odstraňují zubní plak. Zaoblené konce vláken 
garantují šetrnost k dásním při čištění. 
Kartáček je nabízen v extra měkké, měkké a střední verzi.
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Obj.č. 3426808094 3428 O ultrasoft 12/120 ks

“U“ zástřih vláken

Vhodný pro fixní 
rovnátka

Kartáček ORTO s “U“ zástřihem vláken je vhodný pro 
čištění zubů s fixními rovnátky. Jemná ultra měkká 
vlákna se zakulacenými konci dokonale odstraní 
zubní plak a jsou šetrná k dásním. Zaoblené prohnuté 
držadlo umožňuje příjemné uchopení a perfektní 
dosah ke všem zubům.
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Obj.č. 3426681094

Obj.č. 3426665094

Obj.č. 3426666094

Obj.č. 3426667094

3416 C extra měkký

3416 C měkký

3416 C střední

3416 C tvrdý

12/120 ks

12/120 ks

12/120 ks

12/120 ks

Vlákna s rovným zástřihem
a zaoblenými konci

Pohnuté držadlo
se zvlněnou částí

Prohnuté držadlo se zvlněnou střední částí umožňuje 
snadné držení, přesnou kontrolu kartáčku při čištění a dobrý 
dosah ke všem zubům. Větší hlava je osazena vlákny 
s rovným zástřihem a zaoblenými konci. 
Kartáček je nabízen v extra měkké, měkké, střední a tvrdé 
verzi.
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NAJDI SI NOVÉHO 
KAMARÁDA
s kartáčkem
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Obj.č. 3436620093 3432 D extra měkký 12/120 ks

Extra měkká vlákna
se zaoblenými konci

Zaoblené držadlo 
tvarované pro děti

Zaoblené držadlo tvarované do dětské ruky umožnuje 
dětem snadné uchopení a bezpečné používání kartáčku. 
Malá hlava pak zaručuje dobrý přístup ke všem zoubkům.
Extra měkká vlákna s rovným zástřihem a zaoblenými konci 
jsou šetrná k dětským dásním a účinně odstraňuji zubní plak.
Kartáček je určen pro děti do 6 let.
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Obj.č. 3436638200 3434 T měkký 12/96 ks

Měkká vlákna se 
zaoblenými konci

Ergonomicky tvarované
dvoukomponentní držadlo

Ergonomicky tvarované dvoukomponentní  držadlo 
s měkkými neklouzavými partiemi pro snadné a pohodlné 
držení kartáčku. Měkká vlákna se zaoblenými konci, zadní 
strana hlavy kartáčku s výstupky pro jemné čištění jazyka.
Kartáček je určen pro děti od 5 do 8 let.
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Obj.č. 3492520200 P sáček 50ks 12/108 ks

Plastová párátka s dentální nití umožňují snadné a účinné 
čištění mezizubních prostor. Balení 50 ks v praktickém sáčku 
s opakovaně uzavíratelným plastovým zipem.
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Obj.č. 3492521200 N 50m 12/108 ks

Dentální nit pro čištění mezizubních prostor. Voskovaný 
povrch, délka 50m.
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Obj.č. 3426705094 3460 Z na zubní protézy 18 ks

Oboustranné osazení
tuhými vlákny

Ergonomicky tvarované
dvoukomponentní držadlo

Ergonomicky tvarované masivní dvoukomponentní držadlo 
umožňuje pevné pohodlné uchopení kartáčku.
Hlava kartáčku je oboustranně osazena tuhými vlákny, 
která účinně vyčistí všechny části zubní náhrady – rovně 
zastřižená vlákna na přední straně hlavy vnější plochy, 
střechovitě zastřižená vlákna na zadní straně hlavy pak hůře 
přístupné vnitřní partie.



SPOKAR a.s.                        
Libkovodská 1428, 393 01 Pelhřimov 
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