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Всички цени са с включен ДДС
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Юнити

Окомплектовката включва: 

Осветително тяло KaVoLUX 540 
LED с 5 звезди

Вградена тренделенбург позиция 

Най-висока позиция 90 см/ най-
ниска позиция 35 см

ESTETICA E80 Vision: допълнител-
но хоризонтално движение и пов-
дигане на седалката

Вашите желания, 
             наше вдъхновение!
 

KAVO E70/80 VISION  
Всички иновации с един поглед
Новият зъболекарски елемент. 
• Напълно нова операционна концепция за бърз и 

директен достъп до всички важни функции за спес-
тяване на време и безпроблемна обработка

КОМУНИКАЦИЯ С ПАЦИЕНТА. 
• KaVo ERGOcam One, интраоралната камера, която 

се управлява лесно
• нови екрани с висока резолюция: KaVo Screen HD в 

22 “ и KaVo Screen One в 19“
CONEXIO. ПО-МАЛКО ТЪРСЕНЕ. ПОВЕЧЕ НАМИРАНИЯ.
• Системният софтуер CONEXIO, е интелигентен ин-

терфейс за данни във вашата практика, помага Ви 
с полезни функции и достъп до съответните данни 
на пациентите по всяко време

ХИГИЕНА. АВТОМАТИЗИРАНА. ИНТЕГРИРАНА.
• Център за хигиена с интегриран, подвижен адаптер 

за инструменти и маркучи за спестяване на време, 
автоматично почистване и дезинфекция

НОВ ДИЗАЙН. ВИДИМО МОДЕРЕН. ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО 
ЕЛЕГАНТЕН.
• Богат избор на цветове (15)
• Ревизиран дизайн с компоненти на устройството в 

съвременнен стоматологичен бял цвят
ИЗПРОБВАН И ТЕСТВАН СТОЛ ЗА ПАЦИЕНТА
• нови, лесно регулируеми подлакътници
• Конзолен стол с допустимо тегло на пациента до 

180 кг
ХИРУРГИЯ. НЕОГРАНИЧЕНА. ИНТЕГРИРАНА.
Нова хирургична функция със специален малък и удо-
бен лек хирургичен мотор с LED технология и интегри-
рана помпа за солен разтвор.

Ергономична концепция. 
(AGR-награда за ергономия) 
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Юнити

Промоциите важат до изчерпване на количествата

KAVO ESTETICA E50 LIFE
Усетете подкрепата която Ви дава 
денталният юнит с високото качество, което 
оптимизира вашият работен процес! 

Окомплектовката включва: 

Трипътна ръкохватка

2 бр. Турбинен шлаух 

Електрически БЕЗЧЕТКОВ микро-
мотор Intra LUX KL 703 (100-40000 
оборота) с опция ЕНДО функция

Ултра звуков Piezo LED скалер 

Масичка с тавичка

Подлакътници ляв и десен

Столче за стоматолога PHYSIO 
ONE 

•  Анатомичен дизайн на стола с мека тапицерия и 
богата гама на цветове;

•  Най ниска позиция 35 см/най-висока позиция 83 см;
•  Максимално тегло на пациента до 185 кг;
•  Интегриран интуитивен дисплей с директни бутони 

за управление на машината;
•  Интегрирано Тренделенбург движение;
•  Опция до 6 модула на стоматологичната част;
•  Избор между горно или долно окачване;
•  Система MEMOdent за лесно извикване на запа-

метените параметри; 
•  SMARTdrive система за управление на микро мотора 

осигуряваща контрол на въртящия момент и скорост 
на въртене и липса на вибрации при стартиране на 
ниски обороти (100 rpm);

•  VACUstop система за допълнителна сигурност на 
пациента;

•  Асистентска част с директни бутони;
•  Перманентна дезинфекция чрез бутилката за 

дестилирана вода и оригиналния дезифектант 
Oxigenal 6. Опция за интензивна дезинфекция чрез 
Dekaseptol гел;

•  Premium педал за управление на машината 
и инструментите с технология MEMOdent 
(запаметяване на средната позиция на оборотите на 
мотора);

•  Осветително тяло MAIA LED / KaVO LUX 540 LED.



Юнити

Всички цени са с включен ДДС
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Окомплектовката включва: 

Трипътна ръкохватка

Турбинен шлаух 

Електрически БЕЗЧЕТКОВ мир-
комотор  (100-40000 оборота)

Ултразвуков PIEZO скалер

Масичка с тавичка

Подлакътници Ляв и десен

Столче за Стоматолога

KAVO PRIMUS 1058 LIFE
Доказано качество с продадени над 40 000 юнита.

•  Избор между долно и горно окачване;
•  Най-ниска позиция 35 см/ най-висока 83 см. Издръжливост до 185 кг; 
•  До 5 модула на стоматоогичната част и автоматично разпознаване на 

нови инструменти;
•  Система MEMOspeed за запаметяване, активиране и визуализация на 

зададените параметри;
•  Перманента дезинфекция чрез бутилка за дестилирана вода и ори-

гиналния дезифектант Oxigenal 6;
•  VACUstop система за допълнителна сигурност на пациента;
•  Асистентска част с директни бутони;
•  Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
•  Осветително тяло MAIA LED или KaVO LUX 540 LED.



Промоциите важат до изчерпване на количествата
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Юнити

• Възможност за работа от лява или дясна страна
(опция);

• Избор между долно или горно окачване;
• До 5 модула на стоматологичната част и индиви-

дуализирана подредба на инструментите според
нуждите на стоматолога;

• Интегриран дисплей с директни бутони (всяко
действие с конкретен бутон);

• 2 Не/Заключващи позиции при горно окачване; 
• SMARTdrive технология на мотора дава възмож-

ност за запазване на висок въртящ момент при

ниски обороти и липса на вибрации при старт;
• Най-ниска позиция 35 см / най-висока 83 см. Из-

дръжливост до 180 кг;
• Асистентска част с директни бутони; 
• Плювалник който се движи до 60° за по-лесен дос-

тъп на асистента;
• Перманента дезинфекция чрез бутилка за дестили-

рана вода и оригиналния дезифектант Oxigenal 6;
• Интензивна дезинфекция (интензивно минимизи-

ране на микро организмите с помоща на Oxigenal 6;
• Осветително тяло MAIA LED.

KAVO ESTETICA E30 
Едноставна система създадена с висока технология
Най-компактният юнит на KaVo

Окомплектовката включва: 

Трипътна ръкохватка

Турбинен шлаух 

Електрически БЕЗЧЕТКОВ микро-
мотор (100-40000 оборота)

Ултразвуков PIEZO скалер

Масичка с тавичка

 Подлакътници ляв и десен.



Терапевтичнo столче

1580 лв.

1 845 лв.

1 890 лв.

Всички цени са с включен ДДС
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KaVo PHYSIO 
One

KaVo PHYSIO EVO

KaVo PHYSIO EVO F 

Терапевтично столче 
за стоматолога и асистента 
KaVo PHYSIO STOOL 
Ергономията отговаря на дизайна!

За зъболекарите е особено важно да се заеме поза, която е 
ергономична, здрава и комфортна при всяка ситуация на лечение. 
Нищо не влияе върху позата Ви повече от работния стол, който 
използвате eжедневно. KaVo е известен с това, че произвежда 
продукти, които оптимизират ергономичността и комфорта. 



Турбини

Ергономичност
-  Ергономична форма
-  Малка глава  (13,1 мм)
-  Патентована комбинация от 

ъгли (100°глава 19°ръкохватка)
-  Plasmatec покритие (специално 

награпавено покритие)
-  Светловод до 25 000 LUX 
-  Изключително лека

Мощност
- Моментално спиране: САМО за 

1 сек.
- Четворен спрей

- Керамични лагери
- Голяма мощност (23 W) 
- Тиха 57 dB (A)
- Възвратен клапан за водата на 

спрея

Качество 
- Пуш бутон с 32 N сила на задър-

жане и автоматичен контрол на 
налягането

- Сменяем воден микрофилтър
- За Мултифлекс Куплунг
- Made in Germany
- 24 месеца гаранция 

Ергономичност
-  Ергономична форма
- Малка глава  (13,8 мм)
-  Патентована комбинация от 

ъгли (100°глава 19°ръкохватка)
-  Expertgrip  покритие (специално 

награпавено покритие)
-  Светловод до 25 000 LUX 

Мощност
- Четворен спрей
- Керамични лагери

- Голяма Мощност (18 W) 
- Тиха 62 dB (A)
- Възвратен клапан за водата на 

спрея

Качество 
- Пуш бутон с 32 N сила на задър-

жане 
- Сменяем воден микрофилтър
- За Мултифлекс Куплунг
- Made in Germany
- 18 месеца гаранция

Ергономичност
-  Ергономична форма
-  Малка глава  (14,5 мм)
-  Светловод до 25 000 LUX 

Мощност
-  Четворен спрей
-  Керамични лагери
-  Мощност (16 W) 
- 65 dB (A)

-  Възвратен клапан за водата на 
спрея

Качество 
-  Пуш бутон с 32 N сила на задър-

жане 
-  За Мултифлекс Куплунг
-  Made in Germany
-  12 месеца гаранция

1410 лв.

674 лв.

Лесно е да ги откриете
Решение, което ще улесни ежедневната Ви 
работа!

Промоциите важат до изчерпване на количествата
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1990 лв.

MASTERtorque 9000L 
Максимална мощност и иноватовен  KaVo комфорт 

EXPERTtorque E680L 
Силна, мощна, ефективна

SMARTtorque S619L
Работете безопасно с достъпно KaVo качество

KAVO MASTER   

КAVO EXPERT 

KAVO SMART



Наконечници

EXPERTmatic E15L
• Oбратен наконечник 5,4:1(зелен пръстен);
• 25000 LUX;
• Малка глава;
• Вградени воден 
спрей и въздух 
с единичен спрей за охлаждане.

EXPERTmatic E10 C
• Прав наконечник 1:1 (син пръстен);
• Без светлина;
• Пуш бутон;
• За борчета за прави и обратни наконеч-
ници;

• Вграден воден спрей и въздух с единичен 
спрей за охлаждане.

ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконеч-ник 1:5 

(червен пръстен);
• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден филтър;
• 25 000 LUX.

EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1 

(син пръстен);
• Малка глава;
• 25000 LUX;
• Вграден воден  
спрей и въздух с единичен спрей за 
охлаждане.

MASTERmatic 
LUX M25L 
• Повишаващ наконечник;
• 1:5;
• Светловод с до 25.000 LUX;
• Вътрешен спрей;
• Maксимална скорост: 200.000 rpm.

Серия EXPERT

1 847лв.

915 лв.

1 398 лв.1 574 лв.

1 093 лв.

Всички цени са с включен ДДС
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Серия MASTER

MASTERmatic 
LUX M20L
• Oбратен наконечник;
• 1:1; Максимална скорост:40.000 

rpm;
• Plasmatec покритие за перфектна 
хигиена;

• Светловод с до 25.000 LUX;
• Сменяем воден филтър;
• 16 сменяеми глави.

1 296 лв.

1 150лв.

MASTERmatic LUX M10 L
• Прав наконечник;
• 1:1; максимална скорост: 40.000 rpm;
• Plasmatec покритие за перфектна 
хигиена;

• Светловод с до 25.000 LUX;
• Вградено охлаждане;
• Куплиране съгласно 

ISO 3964/ E-style.



Наконечници
Серия SMART

SMARTmatic 
S20 S:
• Обратен наконечник 1:1, 
син пръстен; 

• Максимална оперативна 
скорост на задвижване: 
40 000;

• Външен спрей.

SMARTmatic S10 S
• Прав наконечник 1:1;

• Външен спрей.

426 лв.

406 лв..

Промоциите важат до изчерпване на количествата
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465 RN
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, 
с пръстен за регулиране на спрея 
и възвратен клапан, без светлина.

460 LE
Мултифлекс куплунг с 4 отвора - 
със светлина и възвратен клапан, 
без пръстен за регулиране на спрея.

465 LRN
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с 
халогенна светлина, възвратен клапан с 
пръстен за регулиране на спрея.

465- LED
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с LED 
светлина, възвратен клапан с пръстен 
за регулиране на спрея.  

460 LED 
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с LED 
светлина и възвратен клапан, без 
пръстен за регулиране на спрея.

523 лв.

664  лв.

266 лв.

232 лв.

348 лв.

Мултифлекс куплунги

SMARTmatic S10
• Прав наконечник 1:1; 
• Без вода;
• Без светлина;
• 12 месеца гаранция.

376 лв..



Всички цени са с включен ДДС

QUATTROcareтм Plus 
Апарат за смазване на 
инструменти
Удължен живот на Вашите инструменти, 
без риск от кръстосано заразяване заради 
остатъчно масло в инструментите, продух-
ва каналите с компресиран въздух.
Възможност за смазване на 1-4 инстру-
мента едновременно, само за 1 минута.
•  истински дълбоко почистване;
•  икономичност и автоматично дозиране;
•  лесно използване;
•  перфектна за всеки накрайник, който се из-

ползва във вашата практика, всеки ден.

KaVo QUATTROcare PLUS гарантира, че Ва-
шите инструменти ще поддържат прециз-
ност и стойност. Непрекъснато спестяване 
на разходи и оптимална производителност 
са възможни само с перфектни грижи и хи-
гиенично обработени накрайници. 3 330 лв.

3879 лв.

ПОДАРЪК 

5 бр. 
неутрални 

перли

PROPHYpearls неутрал 15 г 
Сферични перли за почистване на петна, плака 
и зъбен камък - пакет 15 г. НОВО ПОКОЛЕНИЕ 

сода за почистване.

KaVo Spray
(500 ml)
Почистващо и смазващо масло за по-дъ-
лъг живот на вашите инструменти

ПОДАРЪК 

Турбина 
EXPERTtorque 

E680 L

Спрей 
QUATTROcare 

plus (500 ml)
Спрей за машинно смаз-

ване на инструменти

57 лв.

49 90 лв.

64 80 лв.

за 18 бр.

www.dentatechnica.com
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Превърнете въздушното 
полиране в удоволствие!  

БЕЗ ЗАПУШВАНЕ!
Работете спокойно, без да се притеснявате
от честите запушвания, характерни
за предлагани от други фирми подобни
инструменти.

Цвят: петролено синьо, коралов и лайм.

1 882 лв.

2 016 лв.

KaVO PROPHYfl ex 
4 Perio Kit

съдържа малка, прецизна 
канюла за фокусирано 
и нежно подгингивално 

лечение, както и 
почистване на мостове, 

импланти и корони. 
Безопасно, целенасочено 

почистване на джоба 
и отлична достъпност 

благодарение на добрата 
видимост и стабилност на 
супер тънкия накрайник .

KaVo PROPHYfl ex 
Perio powder 
(глицин) 
Сега можете да работите и 
в подгингивални области, 
особено задълбочени и 
нежни. По този начин можете 
да лекувате периодонтит 
и пери-имплантит с 
дългосрочен успех

696 лв.

42 лв.

за 100 г

PROPHYfl ex 4 
Въздушен инструмент за МУЛТИФЛЕКС или 
Sirona куплунг за полиране след почистване 
на зъбен камък, почистване на фисури и 
оклузални повърхности преди силанизиране.

•  По-ергономичен, по-малък и по-лесен за употреба 
от всички останали;

•  Ръкохватка, която може да се върти на 360 градуса
•  Смесителна камерна система;
•  Ниско ниво на прахообразна прах благодарение 

на фокусиран поток;
•  Пълна преработка на перлите/содата;
•  Две различни дължини на накрайника;
• Възможност за активно почистване за предотвра-

тяване на запушване;
•  Под и надвенечно почистване;
•  Комфорт за по-чувствителни пациенти - благода-

рение на възможноста за регулиране на количе-
ството сода при работа;

•  Гъвкавост при употреба благодарение на Мул-
тифлекс куплунга;

•  С възвратен клапан за непропускане на перлите 
за почистване;

•  Изцяло дезифекцируем и автоклавируем.



RONDOfl ex plus 360 
Най-добра защита на здрави зъбни 
субстанции 
Апарат за полиране и почистване KaVo Rondo 
Flex 360. KaVo RONDOfl ex е с допълнително во-
доснабдяване, за по-удобно лечение. Значител-
но по-малък радиус на остатъците.
По-лесно отстраняващи се частици от корунд. 
След като сте диагностицирали кариес на ранен 
етап RONDOfl ex плюс използва своите силни 
страни: можете да отворите кухината точно и 
целенасочено.  
Работи с пудра 50 μm и 27 μm.
Гаранция 12 месеца

RONDOfl ex пудра 
50µm 1000 г 
RONDOfl ex пудра 
27µm 1000 г 

84 лв.

3 459 лв.

3 797 лв.

ПОДАРЪК 

3 накрайника 

KaVo DIAGNOcam 
Апарат за диагностициране 
на кариес
Уредът използва структурата на зъба
 като проводник на светлината

• Диагностицира оклузален, проксимален, 
вторичен кариес, както и пукнатини 
без необходимост от предварително 
почистване на зъба

• Резултат: негативоскопски снимки, 
получени без облъчване.

KaVo SONICfl ex 2008 L quick  
Въздушен скалер
Въздушният скалер за Мултифлекс или Sirona куп-
лунг с най-широка гама от приложения:
Профилактика, Ендодонтия, Пародонтология, Мини-
мално инвазивна терапия на кариеса, Хирургия, Пре-
парация.

• бързо поставане на накрайници (QUICK System);
• Фрекфенция 6000 Hz;
• 3 степена на работа (120μm, 160μm, 240μm);
• Със светлина;
• 24 месеца гаранция.

Всички цени са с включен ДДС
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Профилактика

5 990 лв.

10 280 лв.

2 665лв.

2 990 лв.



DIAGNOdent pen
с дисплей
DIAGNOdent използва лазерна флуорес-
ценция, за да подпомогне откриването на 
кариес в зъбната структура.
Тъй като инцидентната лазерна светлина се диспер-
гира в мястото, кариозната лезия ще флуоресцира 
пропорционално на степента на кариес, което води 
до повишени стойности на скалата на дисплея.
Незасегнатата структура на зъбите има слаба или 
никаква флуоресценция и ще доведе до много ниски 
показания на дисплея.

4 587лв.

5260лв.

Бързо и лесно манипулиране
• Намалява времето за оклузална 
адаптация, особено в случаите 
на повдигане или понижаване на 
захапката.

• Бърз, точен и безопасен.
• Не са необходими инструменти 
за фиксиране на лицевата дъга и 
оклузалната вилица в устата на 
пациента.

Перфектна комуникация: Принци-
път на действие е такъв, че позво-
лява пренос на измерените стойно-
сти от пациента към артикулатора 
бързо и без грешки. В денталния ка-
бинет - директно, без допълнително 
оборудване. В лабораторията – със 
стенд за пренос, за да може лице-
вата дъга да е на разположение за 
друг пациент.

Лицева дъга KaVO ARCUS EVO

1498 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата

www.dentatechnica.com

Профилактика

Лесна поддръжка: Частите, които влизат в кон-
такт с пациента, могат да се дезинфекцират или 
автоклавират до 138°C.



ExpertSurg LUX 
Хирургичен мотор

•  Сигурен за пациенти и хирурзи, заради 
показването на реалния максимален и постоянен 
въртящ момент;

•  Уникална функция за автономично калибриране 
на въртящия момент на инструментите;

•  Термодезинфекцируеми и автоклавируеми 
хирургични инструменти и шлаух за тях;

•  Педалът лесно се демонтира и почиства всички 
повърхности могат да се дезинфектират.

Предимства: 
•  Maксимален въртящ момент: 80 Ncm;
•  Помпа: 0 - 110 ml/min;
•  Безчетков INTRA LUX S600 LED: 0-40,000 rpm;
• Maкс. въртящ момент: 5.5 Ncm (0-12.000 U/min) 

5.5 – 1.5 Ncm (12,000–40,000 rpm);
• Възможност за 1 програма с програмиране на до 

10 стъпки при работа;
• 6 свободно избираеми параметри - стъпки при 

работа, намаляващ коефициент на правия или 
обратния наконечници, мaксимални обороти, 
максимален въртящ момент, работа на помпата 
(0-4), посока на въртене на мотора.

Ергономичен: предлага интуитивна работа, 
цветен дисплей, лесно програмиране и 
визуализация на стъпките при работа, 
изключително лек и по- къс хирургичен мотор 
(28% спрямо предишния модел) 
с LED светлина.

6 837 лв.

7392лв.

KaVo DEKASEPTOL GEL 
Почистващо и дезинфекционно средство за 
стоматологични аспирационни системи.
Готов за употреба: Не се разбърква, разклаща или смесва 
- DEKASEPTOL Gel е готов продукт и е незабавно активен.
Лесен за използване: без смесване, без грешки, без кон-
такт с чувствителни ръце, без мръсни работни повърхно-
сти, без напрежение върху материалите. 
Спестяване на време: пълна дезинфекция на аспирацион-
ната система в рамките на 80 сек. 
Дълготраен ефект: DEKASEPTOL Gel се придържа към въ-
трешните стени на аспирационните маркучи и удължава 
действието му

Всички цени са с включен ДДС
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Хирургични мотори

63 лв.

ПОДАРЪК 

1. Хирургичен инструмент със светлина 
за MASTERsurg LUХ S 201 L*

• Обратен понижаващ 20:1
• Разглобяеми глава и ръкохватка
• Специално покритие за ергономична 
работа и елиминиране на надрасквания

• Глава с вътрешно охлаждане
• Външен шлаух фиксиран към главата
• Връзка по ISO 3964

* стойност на подаръка: 2 800,00 лв. с ДДС

2. Стерилен шлаух за еднократна 
употреба (опаковка от 10 бр.) *
* стойност на подаръка 303,00 лв. с ДДС



1. Хирургичен инструмент със светлина 
за MASTERsurg Luх S 201 L*

• Обратен понижаващ 20:1
• Разглобяеми глава и ръкохватка
• Специално покритие за ергономична 
работа и елиминиране на надрасквания

• Глава с вътрешно охлаждане
• Външен шлаух фиксиран към главата
• Връзка по ISO 3964

* стойност на подаръка: 2 800,00 лв. с ДДС

2. Стерилен шлаух  за еднократна 
употреба (опаковка от 10бр.) *
* стойност на подаръка 303,00 лв. с ДДС

MASTERsurg LUX
Хирургичен мотор

OXYGENAL 6 (1000 ml) 
Оригиналният OXYGENAL 6 е специален дези-
фектант който се използва за постоянна дезин-
фекция на шлаухите.
Водата в стоматологичните юнити може да бъде заразена 
с микроорганизми. Затова KaVo от 1896 год. разчита на 
водороден пероксид а неговият ефект е синергично уси-
лен със сребърни йони.
Бройни тестове  са показали много добра съвместимост 
с материалите ѝ. При правилно използване тя не предста-
влява опасност за пациентите и персонала и се разлага 
без остатъци във вода и кислород.

Промоциите важат до изчерпване на количествата

www.dentatechnica.com

9 680 лв.

10750лв.

Хирургични мотори

•  Уникално интуитивно програмиране и безупречна 
визуализация на стъпките при работа с 
екслузивния цветен тъч скрийн дисплей.

•  Избирате удобното за вас място за работа 
благодарение на безжичния педал. 

•  Сигурност при работа чрез визуализация на 
реалния максимален и постоянен въртящ момент

•  Програмиране спрямо Вашите индивидуалните 
изисквания

•  Позволява запаметяване на програмите на 
различни потребители на инструмента (Multi pro-
gram mode)

•  Автоматично калибриране на въртящия момент 
само с едно докосване

•  SMARTdrive технология

Предимства на новия апарат:
•  Един от най леките и малки мотори в света 

– безчетков INTRA LUX S 600 LED: 0 – 40, 000 rpm
•  Максимален въртящ момент: 80 Ncm
•  Помпа: 0 – 110 ml/m
•  Възможност за 10 програми, всяка от които с по 10 

свободноизбирамеи стъпки
•  Посока на въртене на мотора: по и обратно на 

часовниковата стрелка
•  Максимален въртящ момент, максимални обороти 

.

ПОДАРЪК 

57 лв.



Компоненти Пакет
Value 

Пакет
Advanced
I-Kamera

Пакет
Advanced

II-Ergo

Пакет
High End

1 M320 Носач с оптика (наклонен или перпендикулярен) с подвижно рамо 
за под или монтаж на стена/таван • • • •

1 M320 Поставка за камера • •

1 M320 HD видеокамера • •

M320 Ръкохватки (дезинфекцируеми, бели) • • • •

1 Наклонена бинокулярна тръба 45° • •

1 Бинокулярна тръба 0-180°  • •

2 Окуляри 10x •

2 Окуляри 12.5x • • •

1 ErgonOptic Dent (pivotable attachement for ergonomic work) •

1 ErgoWedge бял с променлив ъгъл на наблюдение от 5° до 25° •

1 Обектив f = 250 mm with fi ne focus • • • •

1 Вграден оранжев и spotlight филтър • • • •

5 M320 Защитни очила • • • •

1 M320 Противотежест • •

1 Покривало против прах • • • •

1 HDMI кабел, 10м • •

MultiFoc    •  •

Leica M320 / 2019 - Пакети

Всички цени са с включен ДДС
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• Два светодиода, с висока производителност с 
до 60 000 часа работа, интегрирани директно в 
тялото на микроскопа;

• Без фибростъкло;
• Максимален интензитет на светлината;
• Система за документиране чрез Full HD видео 
и 10 MP изображение (интегрирано или опция): 
документиране в реално време, бърза и ефек-
тивна комуникация с пациента.

Leica дизайн:
• Антимикробно нано-сребърно покритие, есте-
тичен, хигиеничен дизайн без видими кабели 
(изцяло интегрирани в корпуса);

• Удължено рамо - ергономичност за всеки сто-
матологичен кабинет, при всяко лечение;

• Голям избор на аксесоари.

Leica M320 
Иновативен дентален микроскоп
Изключителна оптика: брилянтен образ, 
голям зрителен ъгъл, голяма дълбочина.



ПОДАРЪК 

Опаковачна 
ролка MELAfol

MELAseal 100+
Опаковъчна машина

VACUKLAV 31В+ 
клас В автоклав

+

*предлагаме и схема на изплащане

8 350 лв.
8 800 лв.

за комплект MELAdest 65
Автоматичен дестилатор

Програми
Температура на 
стерилизация

Продължителност 
на цикъла

Изсушаване Количество за автоклавиране

Универсална 
програма 134°С 30 мин. 20 мин. До 5 кг инструменти, 

до 1,8 кг текстил

Бърза 
програма “S” 134°С 15 мин. 5 мин.

До 5кг неопаковани 
инструменти, до 1,5 кг 

опаковани инструменти, 
до 1,8 кг текстил

Бърза 
програма “В” 134°С 28 мин. 10 мин.

До 5 кг неопаковани 
инструменти, до 1,5 кг 

опаковани инструменти, 
до 1,8 кг текстил

Лека програма 121°С 45 мин. 20 мин. До 1,8 кг текстил, до 5 кг 
термолабилни предмети

Удължена 
програма 134°С 45 мин. 15 мин. До 5 кг инструменти, 

до 1,8 кг текстил

И

7 300 лв.
за автоклав

Моделът работи по метода на фракционен вакуум 
- иновативна система с изключително ефективна 
вакуумна помпа, осигуряваща отлични резултати 
при предварителния вакуум и ефективно изсуша-
ване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок 
на съхранение на опакованите материали.
Този автоклав е автономен вариант, без включ-
ване към водната инсталация. Затова и разполага 
с два отделни резервоара за деминерализирана и 
отработена вода.
• Камерата е с размери Ø 25 см х 35 см и вместимост 18 л;
• 3 тавички, възможност за поставяне на контейнери и 
барабани; 

• Външни размери: 42.5 cм x 47.5 cм x 60 cм (подходящи за 
50 cм плот);

• Документиране: чрез принтер, флаш карта (до-пълнително).

РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Промоциите важат до изчерпване на количествата

www.dentatechnica.com



VACUKLAV 41В+  EVOLUTION
клас В автоклав

Моделът работи по метода на фракционен вакуум 
- иновативна система с изключително ефективна 
вакуумна помпа, осигуряваща отлични резултати 
при предварителния вакуум и ефективно изсуша-
ване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок 
на съхранение на опакованите материали.
Отличава се с бързина, удобство при работа и мо-
дерен ергономичен дизайн. Спестява до 20 мин. на 
цикъл в сравнение с други автоклави от този клас, 
разполага и с голям диалогов екран, който улесня-
ва работата на екипа.
Този автоклав е автономен вариант, без включ-
ване във водната инсталация. Затова и разполага 
с два отделни резервоара за деминерализирана и 
отработена вода.
• Камерата е с размери Ø 25 см х 35 см и вмести-
мост 18 л;

• 3 тавички, възможност за поставяне на контей-
нери и барабани; 

• Външни размери: 46 см x 50 см x 55 см (подходя-
щи за 50 см плот);

• Тегло 60 kг.

РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
10 700 лв.

Програми Температура на 
стерилизация

Продължителност 
6-21 на цикъла Изсушаване Количество за авто-

клавиране

Универсална програма
134°С 20 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 

до 2 кг текстил

Бърза програма “S”
134°С 11 мин. 2мин. До 6кг инструменти 

неопаковани,

Бърза програма “В”

134°С 12 мин. 6 мин.

До 6 кг инструменти 
неопаковани, до 

1,5кг инструменти 
опаковани, до 2 кг 

текстил

Лека програма
121°С 37 мин. 15 мин.

До 2 кг текстил, до 
6кг термолабилни 

предмети

Удължена програма

134°С 37 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 
до 2 кг текстил

Документиране: Чрез принтер, флаш карта 
(допълнително)
ГАРАНЦИЯ 1 ГОДИНА.

Всички цени са с включен ДДС

www.dentatechnica.com



Едноцилиндров компресор
Оптимален за едно работно място, 
електрически вариант на машина.

Технически характеристики:
• Без изсушител или с изсушител на въздуха;
• Монофазен мотор – 0.5kW- 3.8A;
• Въздушен резервоар: 30 л;
• Продуктивност 5bar- 67.5 N l/min;
• Ниво на шум: 70 dB;
• Размери: Ш/Д/В 620 мм/460 мм/720 мм;
• Тегло: 47 кг.
Всички компресори на фирма Cattani са безмас-
лени и оборудвани с четири филтъра, което Ви 
гарантира чист и сух въздух под налягане.
Въздушният резервоар е обработен със специ-
ална смола, предназначена за машини в храни-
телната промишленост.

2 977 лв.
с изсушител

2 334 лв.
без изсушител

Производител: Cattani – Италия

Двуцилиндров компресор
Оптимален за две или три работни 
места в зависимост от модела на 
стоматологичния юнит.
Технически характеристики:
• Монофазен мотор - 1.2kW- 7.7A;
• Въздушен резервоар: 30 л;
• Продуктивност 5bar- 160N l/min;
• Ниво на шум: 71dB;
• Размери: Ш/Д/В 620 мм/460 мм/720 мм;
• Тегло: 54 кг.

4 508 лв.
без изсушител

5 272 лв.
с изсушител

Cad - Cam компресор
Технически характеристики:
• Монофазен мотор - 230-50 Hz 10,2A-1,5 kw;
• Продуктивност 8 Bar - 165 N l/min;
• Ниво на шум: 73,6 dB;
• Размери:  Ш/Д/В  620 мм/520мм/ 750 мм;
• Тегло 65 кг. 8 042 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата

www.dentatechnica.com

Компресори



Micro Smart 
CATTANI Micro-Smart е интелигентна аспирационна система с въз-
можност за включване до 2 работни места. Софтуерно програмира-
не и непрекъснат микропроцесорен оперативен мониторинг, позво-
ляващ безпроблемното функциониране на агрегата и осигуряващ 
максимална мощност в зависимост от моментното потребление. 
Многофункционален информационен дисплей. Възможност за из-
бор с и без амалгам сепаратор.

Технически характеристики:
• Мощност:

(230V 50/60Hz 1~) 1.12 kW – 6.3 A;
• Максимален въздушен поток 55 m3/h;
• Ниво на шум: 64 до 71 dB (A);
• Размери: 
 Ш/Д/В 380 мм/ 350 мм/ 600 мм;
• Тегло нето: 23 кг.

Micro Smart Cube
Интелигентна аспирационна система с възможност за 
включване до 2 работни места. Новото решение, с кое-
то спестявате 30 до 50% консумация на електричество 
при същата аспирационна мощност и ефективност.

Амалгам 
сепаратор за 
вграждане

Аспирационна система 
Turbo Jet 1 
Много популярен модел аспирационна система за 
един юнит с възможност за монтиране на Амалгам 
сепаратор. 

Технически характеристики:
• Термозащита на мотора;
• Изходна мощност 0.42kW;
• Въздушен поток 650 l/min;
• Висока скорост на освобождаване на течността, 
благодарение на центрофуга;

• Ниво на шум: 52dB;
• Размери: Ш/Д/В 540 /350 /360;
• Тегло: 22 кг.

2 646 лв.
без амалгам 
сепаратор

Амалгам 
сепаратор за 
вграждане

1 735 лв.

6 114 лв.
с амалгам 
сепаратор

5 298 лв.
без амалгам 
сепаратор

1 190 лв.

5 240 лв.
без амалгам 
сепаратор

5 705 лв.
с амалгам 
сепаратор

3 450 лв.
с амалгам 
сепаратор

Всички цени са с включен ДДС
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Аспирационни системи 

Технически характеристики:
• Мощност: (230V 50/60Hz 1~) 0.9 kW - 3.9 A; 
• Maксимално налягане при продължителна 
работа 210 mbar;

• Maксимален поток 1200 l/min;
• Ниво на шум: 59 dB (A);
• Размери: Ш/Д/В 420 мм/ 350 мм/ 470 мм; 
• Тегло нето: 21.5 кг.



Аспирационен агрегат 
Turbo-Smart
Интелигентна аспирационна система с 
възможност за включване до 4-ри работни 
места.
Софтуерно програмиране и непрекъснат микропроцесорен операти-
вен мониторинг, позволяващ безпроблемното функциониране на аг-
регата и осигуряващ максимална мощност в зависимост от момент-
ното потребление. Многофункционален информационен дисплей.

Turbo-Smart Версия “В” 
Технически характеристики:
• Изисква Upgrade на софтуера; 
• До 4 работни места; 
• Мощност: 1.5kW-9A; 
• Въздушен поток: 1700 л/мин.

6 611 лв.
без амалгам 
сепаратор

7 875 лв.
с амалгам 
сепаратор

Turbo-Smart Версия “А” 
Технически характеристики:
• Мощност: 1.22 kW-7A;
• Въздушен поток:1400 л/мин.;
• Две работни места;
• Ниво шум 68.2 dB необезшумен тип. 

Амалгам 
сепаратор

5 753 лв.
без амалгам 
сепаратор

6 999 лв.
с амалгам 
сепаратор

1 315 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата
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Аспирационни системи 

Технически характеристики:
• Мощност: 1.5kW – 9А;
• Максимален въздушен поток 1700 л/мин.;
• Ниво на шум: 69,6 dB (A);
• Размери: Ш/Д/В 400 мм/ 355 мм / 650 мм;
• Тегло нето: 36 кг;
• Тегло бруто: 45 кг.

Turbo-Smart Cube Версия “А”
• Мощност: 1.1 kW-7A;
• Въздушен поток: 1600 л/мин.;
• Две работни места;
• Ниво шум 65 dB необезшумен тип. 

Turbo-Smart Cube Версия “В” 
• Изисква Upgrade на софтуера;
• До 4 работни места;
• Мощност: 1.5kW-9A;
• Въздушен поток: 1900 л/мин. 

8 013 лв.
без амалгам 
сепаратор

7 853 лв.
c амалгам 
сепаратор

1 315 лв.
амалгам 
сепаратор

8 884 лв.
с амалгам 
сепаратор

7 206 лв.
без амалгам 
сепаратор

Аспирационен агрегат
Turbo-Smart CUBE 
Интелигентна аспирационна система с възможност за включване до 4-ри 
работни места.
Софтуерно програмиране и непрекъснат микропроцесорен оперативен мониторинг, позволяващ безпроблем-
ното функциониране на агрегата и осигуряващ максимална мощност в зависимост от моментното потребле-
ние. Многофункционален информационен дисплей.

Технически характеристики:
• Мощност: 1.5kW – 9А;
• Максимален въздушен поток 1700 л/мин.;
• Ниво на шум: 69,6 dB (A); 
• Размери: Ш/Д/В  400 мм/  355 мм/ 650 мм; 
• Тегло нето: 36 kг, Тегло бруто: 45 kг. 



Други

Дренажен клапан 
за плювалник
Съединява плювалника с 
асистенската част в една 
тръба, която след това оти-
ва в асирацията, на която е 
монтиран сепаратора.

533 лв.

Puli-Jet Plus
Дезинфектант за аспирация  

• Непенлив концентрат;
• Не съдържа алдехиди и фенол; 
• За дезинфекция и едновременно с това деодоризация 

(обезмирисяване);
• Почистване и поддръжка на всички видове дентални 
аспирации (мокри, полусухи и сухи);

• За избягване на петна и корозия избършете останалите 
капки от бутилката след употреба.

78 лв.

Таблетки за 
аспирационни системи 
противопенливи
дезинфектиращи

59 лв.
за 50 бр. 

Pulse cleaner
“Pulse Cleaner” е устройство което създава турболентност (вибра-
ции), която отстранява мръсотията и бактериите в тръбите. За целта 
е нужно да ползвате разтвор Puli-Jet plus New който се разтваря в 
топла вода (oколо 50 градуса), за да почисти и дезинфекцира край-
ните места в тръбите. Koгато разтворът е почти изчерпан, шумът на 
аспирацията се променя като по този начин показва, че процесът е 
приключил. Останалият разтвор на дъното на контейнера може да 
се използва за дезинфекция на плювалника.

92 лв.

Всички цени са с включен ДДС
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Контейнер за 
амалгам сепаратор

47 лв.



Сензорна Батерия
Miscea CLASSIC® System  
Ново поколение сензорна смесителна батерия 
Miscea CLASSIC® System за Вашия кабинет. 
С просто движение на ръката до инфраред сензорите Вие получава-
те сапун, дезинфектант, топла или студена вода като по този начин 
редуцирате риска от кръстосана инфекция и осигурявате висока 
хигиена. 
Батерията се предлага и с дистанционно управление – за индиви-
дуализиране на настройките и оптимална употреба на всички кон-
сумативи. 
Подходяща е за различни интериорни решения в 3 модела – Стан-
дарт, Мини и Стенен.

Модел Функция Цена, лв. с ДДС

Батерия Miscea CLASSIC® Standard
Stainless Steel или Chrome 

• Вода
• 2 течности в специален плик 
(сапун и дезинфектант)

• Контрол на температурата

2 208,00 лв.
вместо 2 763,00 лв.

Miscea CLASSIC® Remote control
• Дистанционно за настройки, вкл. 
количеството на сапуна и дезин-
фектанта

178,00 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата
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2 208 лв.

2763 лв.
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ДЕНТАТЕХНИКА – Официален вносител

Централен офис: 
София 1799, бул. Андрей Ляпчев 66

тел.: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 
GSM: 0885 731 460

goran.mitevski@dentatechnica.com
e-mail: dentatechnica@gmail.com

Офис: Варна
ул. Страхил Войвода 29, ап. 1

тел.: 052/ 634 950, 052/ 800 269
GSM: 0886 304 614, 0888 207 223

e-mail: dentatechnica.varna@gmail.com 

Офис: Пловдив
бул. Христо Ботев 111, тел.: 032/ 632 378, 
032/ 306 500, GSM: 0885 72 98 66
e-mail: dentatechnica.plovdiv@gmail.com 

Търговски представител Благоевград: 
GSM: 0887 663 739
e-mail: kiril.dentatechnica@gmail.com 

Търговски представител Бургас:
GSM: 0884 141 712
e-mail: dentatechnica.nina@gmail.com


