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Юнити
KaVo Estetica E30
Най-компактният дентален юнит на KaVo
100% произведен в Германия
• Избор между горно и долно окачване;
• Интегриран дисплей с директни бутони (всяко
действие с конкретен бутон);
• Избор между 2 заключващи позиции за всеки
инструмент или незаключване на инструмента при горно окачване;
• Индивидуализирана подредба на инструментите върху стоматологичната част;
• SMARTdrive TECHNOLOGY – управление на
мотора: запазване на висок въртящ момент
при ниски обороти и липса на вибрации при
старт;
• Пациентски стол, който заема най-ниското (35 cм) и най-високото положение (83 cм).
Тегло на пациента – до 180 кг;
• KaVo мултифункционален педал – управление
на стола и инструментите;
• Асистентска част с директни бутони и опция
за движение на 60˚С;

• Intensive germ reduction (интензивно минимизиране нивото на микроорганизмите);
• Осветително тяло MAIA LED рефлектор (димер);
• В окомплетовката включени: Трипътна ръкохватка, турбинен шлаух, БЕЗЧЕТКОВ микромотор, Piezo скалер.

цени от:

24 250 лв.

Наличен демо юнит на Е30
в офиса ни в гр. София

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

Юнити
KaVo Primus 1058 Life
Най-продаваният юнит за 2017
• Издръжливост: до 185 кг;
• Най-ниска позиция - 35 см; най-висока - 83 см;
• До 5 модула за стоматологичната част и автоматично разпознаване на нови
инструменти;
• Избор между горно и долно окачване;
• Система МЕМО Speed запаметяване, активиране и визуализация на зададените
параметри;
• Перманентна дезинфекция чрез бутилката за дестилирана вода и оригиналния
Oxygenal;
• VACUslop система;
• Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
• Осветително тяло Maia LED или KaVO Lux 540 LED.

В окомплектовката са включени: Трипътна ръкохватка, Турбинен шлаух, БЕЗЧЕТКОВ
микромотор, Piezo Скалер, Столче за стоматолога
ПРОИЗХОД: KAVO, Германия

Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

Всички цени са с включен ДДС

Мултифлекс
куплунги
465- LED

647 лв.

465 LRN

510 лв.

705 лв.

Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с LED
светлина.

Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с
халогенна светлина.

554 лв.

465 RN

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

259 лв.
282 лв.

460 LE

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

QUATTROcareтм Plus
Апарат за смазване на
инструменти

271 лв.
294 лв.

Удължен живот на Вашите инструменти,
без риск от кръстосано заразяване заради
остатъчно масло в инструментите, продухва каналите с компресиран въздух.
Възможност за смазване на 1-4 инструмента едновременно, само за 1 минута.
• истински дълбоко почистване
• икономичност и автоматично дозиране
• лесно използване
• перфектна за всеки накрайник, който се
използва във вашата практика, всеки ден.

2 697 лв.
3260 лв.

KaVo QUATTROcare PLUS гарантира, че вашите инструменти ще поддържат прецизност и стойност. Непрекъснато спестяване
на разходи и оптимална производителност
са възможни само с перфектни грижи и хигиенично обработени накрайници.

48 лв.
55 лв.

Спрей
QUATTROcare
plus (500 ml)

50 90 лв.
55 лв.

KaVo Spray
(500 ml)

ПРОИЗХОД: KAVO, Германия

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

Турбини
MASTERtorque LUX 9000L
със светлина
• За Мултифлекс куплунг;
• САМО 57 dB(A);
• 23 W МОЩНОСТ;
• Моментално спиране: САМО за 1 сек.;
• Керамични лагери;
• 25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли ( 100°глава/ 19° ръкохватка);
• Четворен спрей;
• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 32 N сила на задържане и автоматичен контрол на налягането;
• Обратен клапан на водата за спрея;
• Изключително лека;
• Турбината се предлага в 3 различни цвята!
• Предлага се и за Sirona куплунг.

1965 лв.
2134 лв.

EXPERTtorque LUX E680L
• Турбина 62 dB(A);
• 18 W мощност;
• Керамични лагери;
• 25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли
(100° глава/19° ръкохватка);
• EXPERTGRIP покритие на цялата турбина;
• Четворен спрей;

1374 лв.
1492 лв.

• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 30 N сила на задържане.

SMARTtorque LUX S619L
• За Мултифлекс куплунг;
• Пуш бутон;
• 16W мощност;
• Глава 14,5 мм;
• Четворен спрей;
• 65 dB(A).

Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

721 лв.
783 лв.

Всички цени са с включен ДДС

Наконечници

Серия MASTER

MASTERmatic LUX M25

MASTERmatic LUX M20L

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

• Oбратен наконечник;
• 1:1; Максимална скорост:40.000 rpm;
• Plasmatec покритие за перфектна хигиена;
• Светловод с до 25.000 Lux;
лв.
• Сменяем воден филтър;
лв.
• 16 сменяеми глави.
1379

1 823 лв.
1979 лв.

1 276

MASTERmatic LUX m07L :

MASTERmatic LUX M10 L

• Обратен наконечник- ръкохватка;
• 2,7:1;
• Светловод с до 25.000 Lux;
• Вътрешен спрей;
• 16 сменяеми глави;
• Максимална скорост: 14.800 rpm;
• Без глава.

• Прав наконечник;
• 1:1; максимална скорост: 40.000 rpm;
• Plasmatec покритие за перфектна хигиена;
• Светловод с до 25.000 Lux;
• Вградено охлаждане;
лв.
• Куплиране съгласно
лв.
1233
ISO 3964/ E-style.

922 лв.
999 лв.

1 151

Серия EXPERT

ЕXPERTmatic E25L

EXPERTmatic E15L

• Повишаващ обратен наконечник 1:5 (червен пръстен);
• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден
филтър;
лв.
• 25 000 LUX.

• Oбратен наконечник 5,4:1
(зелен пръстен);
лв.
• 25000 Lux;
лв.
• Малка глава;
1478
• Вградени воден
спрей и въздух
с единичен спрей за охлаждане.

1532

1362

1663 лв.

EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1
(син пръстен);
лв.
• Малка глава;
• 25000 Lux;
1156 лв.
• Вграден воден
спрей и въздух с единичен
спрей за охлаждане.

1065

Промоциите важат до изчерпване на количествата

EXPERTmatic E10 C
• Прав наконечник 1:1
(син пръстен);
лв.
• Без светлина;
лв.
968
• Пуш бутон;
• За борчета за прави и
обратни наконечници;
• Вграден воден спрей и въздух с
единичен спрей за охлаждане.

891

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

Наконечници

Серия SMART

SMARTmatic S20 S:

SMARTmatic S10 S

• Обратен наконечник 1:1, син
пръстен;
• Максимална оперативна скорост
на задвижване: 40 000;
• Външен спрей.

• Прав наконечник 1:1;
• Външен спрей.

441 лв.
480 лв.

419 лв.
457лв.

Хирургични мотори

ExpertSurg LUX
Хирургичен мотор
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.

• 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:

6808 лв.
7391лв.

• Maкс. 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,
макс. въртящ момент, работа на помпата (0-4), посока на въртене на мотора.

Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

Всички цени са с включен ДДС

Профилактика

DIAGNOcam

Уредът използва структурата на зъба като проводник на светлината. Предлага прост, бърз и
безболезнен преглед, изключително стабилна
диагностика.
• Диагностицира оклузален, проксимален, вторичен кариес, както и пукнатини без необходимост от предварително почистване на зъба.
• Резултат: негативоскопски снимки, получени
без облъчване. Това го прави изключително
подходящ за ДЕЦА и БРЕМЕННИ ЖЕНИ.
• Това позволява минимално инвазивно и безболезнено лечение.

8999 лв.
9912лв.

DIAGNOdent pen
DIAGNOdent използва лазерна флуоресценция, за да подпомогне откриването на кариес в зъбната структура.

4463 лв.
4845лв.

Тъй като инцидентната лазерна светлина се диспергира в
мястото, кариозната зъбна структура ще проявява флуоресценция, пропорционална на степента на кариес, което
води до повишени стойности на скалата на дисплея.
Чистата здравословна структура на зъбите има слаба или
никаква флуоресценция и ще доведе до много ниски показания на дисплея.

3 439 лв.

RONDOflex plus 360

3 797 лв.

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

87 лв.

Гаранция 12 месеца

Промоциите важат до изчерпване на количествата

87 лв.

RONDOflex пудра
50µm 1000 г
RONDOflex пудра
27µm 1000 г

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

• Система за документиране чрез Full HD видео
и 10 MP изображение (интегрирано или опция):
документиране в реално време, бърза и
ефективна комуникация с пациента.

Leica M320

Иновативен дентален микроскоп
Изключителна оптика: брилянтен образ, голям
зрителен ъгъл, голяма дълбочина.
• Два светодиода, с висока производителност с
до 60 000 часа работа, интегрирани директно в
тялото на микроскопа.
• Без фибростъкло.
• Максимален интензитет на светлината.

Leica дизайн:
• Антимикробно нано-сребърно покритие,
естетичен, хигиеничен дизайн без видими
кабели (изцяло интегрирани в корпуса).
• Удължено рамо - ергономичност за всеки
стоматологичен кабинет, при всяко лечение.
• Голям избор на аксесоари.

Leica M320 / 2018 - ПРОМO Пакети
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

•

Компоненти

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 fine focus

•

•

•

1 Вграден оранжев и spotlight филтър

•

•

•

•

5 M320 Защитни очила

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1 M320 Противотежест
1 Покривало против прах
1 HDMI кабел, 10м

•

•

•

Цена на пакета, лв с ДДС

34 443 лв.

52 921 лв.

49 282 лв.

68 044 лв.

ПРОМО ЦЕНА лв с ДДС

26 656 лв.

40 365 лв.

37 720 лв.

51 750 лв.

44 413 лв.

58 443 лв.

С MultiFoc
(вместо +7879 лв.)

Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

Всички цени са с включен ДДС

VACUKLAV 31В+
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 изсушаване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок
на съхранение на опакованите материали.
Този автоклав е автономен вариант, без включване 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 (допълнително).
РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

*предлагаме и схема на изплащане

8 550лв.лв.

+

9 000

за комплект

MELAseal 100+

И

Опаковъчна машина

MELAdest 65
Автоматичен дестилатор

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

Програми

Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

Всички цени са с включен ДДС

VACUKLAV 41В+
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 изсушаване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок
на съхранение на опакованите материали.
Отличава се с бързина, удобство при работа и модерен ергономичен дизайн. Спестява до 20 мин. на
цикъл в сравнение с други автоклави от този клас,
разполага и с голям диалогов екран, който улеснява работата на екипа.
Този автоклав е автономен вариант, без включване 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 вместимост 18 л;
• 3 тавички, възможност за поставяне на контейнери и барабани;
Документиране: Чрез принтер, флаш карта
(допълнително)
ГАРАНЦИЯ 1 ГОДИНА.

10 765 лв.
Програми
Универсална програма

Бърза програма “S”

• Външни размери: 46 см x 50 см x 55 см (подходящи за 50 см плот);
• Тегло 60 kг.
РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Температура на
стерилизация

Продължителност
6-21 на цикъла

Изсушаване

Количество за автоклавиране

134°С

20 мин.

15мин.

До 6 кг инструменти,
до 2 кг текстил

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

121°С

37 мин.

15 мин.

До 2 кг текстил, до
6кг термолабилни
предмети

134°С

37 мин.

15мин.

До 6 кг инструменти,
до 2 кг текстил

Лека програма

Удължена програма

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

Едноцилиндров компресор

Оптимален за едно работно място,
електрически вариант на машина.

лв.
2без288
изсушител

2с изсушител
918 лв.

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 безмаслени и оборудвани с четири филтъра, което Ви
гарантира чист и сух въздух под налягане.
Въздушният резервоар е обработен със специална смола, предназначена за машини в хранителната промишленост.

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.

лв.
4без419
изсушител

5с изсушител
168 лв.

Cad - Cam компресор

8042 лв.

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.

Производител: Cattani – Италия

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

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

лв.
3с636
амалгам
сепаратор

Технически характеристики:
лв.
• Термозащита на мотора;
без амалгам
• Изходна мощност 0.42kW;
сепаратор
• 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.

2 594

Micro Smart

лв.
5без138
амалгам
сепаратор

лв.
5с593
амалгам
сепаратор

1 704 лв.

Амалгам
сепаратор

CATTANI Micro-Smart е интелигентна аспирационна система
с възможност за включване до 2 работни места. Софтуерно
програмиране и непрекъснат микропроцесорен оперативен
мониторинг, позволяващ безпроблемното функциониране
на агрегата и осигуряващ максимална мощност в зависимост от моментното потребление. Многофункционален информационен дисплей. Възможност за избор 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;
1 167 лв.
• Тегло нето: 23 кг.

Амалгам
сепаратор

Micro Smart Cube
Интелигентна аспирационна система с възможност за включване до 2 работни места. Новото
решение, с което спестявате 30 до 50% консумация на електричество при същата аспирационна
мощност и ефективност.
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.
Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

лв.
5без194
амалгам
сепаратор

лв.
5с994
амалгам
сепаратор

Всички цени са с включен ДДС

Аспирационен агрегат
Turbo-Smart

Интелигентна аспирационна система с
възможност за включване до 4-ри работни
места.
Софтуерно програмиране и непрекъснат микропроцесорен оперативен мониторинг, позволяващ безпроблемното функциониране на агрегата и осигуряващ максимална мощност в зависимост от моментното потребление.
Многофункционален информационен дисплей.

1 290 лв.
Амалгам
сепаратор

Технически характеристики:
• Мощност: 1.5kW – 9А;
• Максимален въздушен поток 1700 l/min;
• 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 Версия “А”
Технически характеристики:
• Мощност: 1.22 kW-7A;
• Въздушен поток:1400 l/min;
• Две работни места;
• Ниво шум 68.2 dB необезшумен тип.

лв.
5без640
амалгам
сепаратор

лв.
6с868
амалгам
сепаратор

лв.
7с720
амалгам
сепаратор

Таблетки за
аспирационни системи
противопенливи
дезинфектиращи

59 лв.

за 50 бр.

лв.
6без481
амалгам
сепаратор

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

Амалгам сепараторите са само за
аспирационните системи на Cattani!
Промоциите важат до изчерпване на количествата

Всички цени са с включен ДДС
www.dentatechnica.com

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 безпроблемното функциониране на агрегата
и осигуряващ максимална мощност в зависимост от моментното потребление. Многофункционален информационен дисплей.

лв.
1 290
амалгам
сепаратор

Технически характеристики:
• Мощност: 1.5kW – 9А;
• Максимален въздушен поток 1700 l/min;
• 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.

Turbo-Smart Cube Версия “А”
• Мощност: 1.1 kW-7A;
• Въздушен поток: 1600 l/min;
• 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 l/min.

лв.
7без064
амалгам
сепаратор

лв.
7без856
амалгам
сепаратор

лв.
8с710
амалгам
сепаратор

Дренажен клапан
за плювалник

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.

523 лв.

83 лв.
Промоциите важат до изчерпване на количествата
www.dentatechnica.com

Всички цени са с включен ДДС

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

www.dentatechnica.com

