


VITA Vacumat 6000 M/ 6000 MP
(вкл. вакуумпомпа) + управление vPad comfort

И двете пещи са за печене на всички видове дентални керамични материали.

•
Кварцов нагревател с дълъг живот, 

високотехнологични материали в областта на 
камерата за хомогенно подаване на топлината.

•
Управление с устройството 

VITA vPad Comfort със 10.1” TFT-дисплей 
от най-ново поколениe, 

памет 2 GB, 500 програми, Fotoviewer. 

•
LED индикатор за статуса на работа 

и свободно избираеми акустични сигнали.

VACUMAT 6000 MP освен горните фунции притежава още една – 
пресоване на всички прескерамики и с всякакви муфелни системи.

• Пневматично устройство за пресоване.
• Автоматично разпознаване на броя на сложените ролинги.

ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО!

ИСТИНСКА КЛАСИКА.
БЕЗ КОМПРОМИСИ!
Подходяща за всички дентално-керамични печения, също и литиево 
дисиликатна керамика. 
• Сервизни и автоматично следящи програми. 
• Краткотрайно компенсиране на колебанията в енергийното 
снабдяване. 
• Възможност за настройване на времена за задържане на вакуум. 
• Индивидуални настройки на позициите на лифта за предварително 
сушене и бавно охлаждане.

VITA V60 i-Line

VITA VM13 Basic Kit 3D-Master VITA VM9 Basic Kit 3D-Master

VITA VM 13 e високоестетична фелдшпатна керамика с фина 
структура за облицоване на скелети от всички известни 
сплави с КТР 13,8 – 15,2 µm/mK. Печене на дентин на 880° 
C. Изключително стабилна на печене, възможни са много 
печения. Благодарение на хомогенната си повърхност VITA 
VM 13 може прекрасно да се пили и полира, специално in 
situ, което води до гладки и затворени повърхности.

Високоестетична финозърнеста фелдшпатнакерамика 
за облицоване скелети от циркониев диоксид с 
КТР около 10,5. Основните съставки са калиеви 
и натронови фелдшпати с най-голяма чистота на 
сорта, които водят до брилянтно цветово излъчване и 
оптимални физични свойства.

12 500лв.
14 900 лв.

9 980лв.
11 800 лв.

8 600лв.
9 980 лв.

1 848лв.
2 990 лв.

1 315лв.
2 630 лв.



НОВО

• Левцитно подсилена стъклокерамика с нова формула за 
високоестетични инкрустации върху литиев дисиликат, цирконий и 
фелдшпатни блокчета. 
• Отлична игра на светлината и на цветовете благодарение на 
естествената транслуцентност, опалесцентност и флуоресцентност. 
• Ненадминато прецизно моделиране благодарение на най-добра 
стабилност на материала, базирана на отличното микрозацепване на 
керамичните участъци.

Първата в света хибридна керамика- 86% керамичен блок, 
напълнен с композит (14%). С модул на еластичност, най-близък 
до този на зъбния емайл. 
Оптимално поема и разпределя  дъвкателните сили, което го прави 
най-подходящия материал при трудни оклузални ситуации и за 
надимплантни конструкции. Подходящ и за минимално инвазивни 
възстановявания .
Най-комфортното за пациента възстановяване.
Икономична обработка лесно и бързо фрезоване, полиране и 
вграждане.

VITA LUMEX AC TRIAL KIT A2 – 169 лв. / 359 лв.

НОВО

VITA ENAMIC HT multiColor

VITA LUMEX AC Trial Kit A2

VITA VMK Master® 

12 г или 50 г

VITAVM®13 

12 г или 50 г

VITAVM®9 

12 г

+
+

3+1
+ +

3+1 5+1

- 53%

335лв.
373 лв.



DDcubeX2®ML – супер високо 
транслуцентен цирконий (SHT)

Восъчни дискове – 
качество „Made in Germany“

Ювелирна красота и здравина
Якост на огъване > 800 Mpa, Транслуцентност до 49%, 9 слоя 
Подходящ за монолитни високоестетични възстановявания - 
до тричленни мостове, вкл. в моларната зона, но особено – 
за фронтални възстановявания.
Височини – 14 мм, 18 мм, 22 мм.

• Стабилен състав на восъка
позволява фрезоване

и в най-тесни пространства. 
• Хомогенна повърхност. 

• Огледално гладки фрезовани части

Перфектен баланс между здравина и транслуцентност
Якост на огъване - 1250 Mpa, Транслуцентност 45%
Устойчивост на разпространение на пукнатини - 10 MPa√m, 
поради което е цирконитят с най-голяма устойчивост на 
чупене.
Индикации – от единични възстановявания до 14-членни 
конструкции.
Височини – 14 мм, 18 мм, 22 мм.

DDcubeONE®ML – 
високо транслуцентен + (HT+) 
ALL INdications with ONE zirconia

• Впечатляваща върховна естетика;
• Изключително лесен за фрезоване и полиране;
• Разрешен за носене в устата до 3 години;
• Якост на огъване >120 Mpa
• Ø 98,5; височини - 16 мм, 20 мм.

220лв.
от

220лв.
от

138лв.
189 лв.

3998лв.
4400 лв.





• 2 x 5 MP камери.
• Технология за сканиране: Blue LED Multiline.
• Точност (ISO 12836 / импланти): 10 µm.
• Скорост на сканиране (подкова): 24 сек.
• Скорост на сканиране (подкова от отпечатък): 72 сек.
• Текстуриране: B&W.

• 2 x 5 MP камери.
• Технология за сканиране: Blue LED Multiline.
• Точност (ISO 12836/ импланти): 7 µm.
• Скорост на сканиране (подкова): 18 сек.
• Скорост на сканиране (подкова от отпечатък): 64 сек.
• Текстуриране: цветно.

3Shape Е2

3Shape Е3

• 2 x 5 MP камери.
• Технология за сканиране: Blue LED Multiline.
• Точност (ISO 12836 / импланти): 10 µm.
• Скорост на сканиране (подкова): 32 сек.
• Скорост на сканиране (подкова от отпечатък): 104 сек.
• Текстуриране: не.

3Shape Е1

18 960лв.

Цените са в български лева с включен ДДС.

25 500лв.

35 125 лв.
от

от

от



3Shape Е4

3Shape D2000

• 4 x 5 MP камери.
• Регистрирана точност (ISO 12836): 4 микрона.
• Скорост на сканиране на цяла челюст: 9 сек.
• Скорост на сканиране на стандартна лъжица: 45 сек.
• Стратегия за сканиране: Die-in-model.

• Технология за сканиране: Blue LED Multiline.
• Точност (ISO 12836 / импланти): 5 µm / 8 µm.
• Скорост на сканиране (подкова): 16 сек.
• Скорост на сканиране (пънче):15 сек.
• Скорост на сканиране (подкова от отпечатък): 65 сек.
• Текстуриране: цветно.
• Стратегия на сканиране: All in one.

достъпно и лесно с ОББ Интерлийз

Цените са в български лева с включен ДДС.

47 353лв.

55 500лв.
от

от

Гъвкави решения за финансиране на оборудване за стоматолози и зъботехници

■ Индивидуални схеми на изплащане

■ Бърза процедура по одобрение на финансирането.

■ Период на финансиране до 36 месеца. 

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация.

Тел.: 0886 29 44 22, 0882 40 88 20

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБОРУДВАНЕТО –





Предимства:
• Биосъвместим материал от клас IIa
• Напълно прозрачен материал
• Висока устойчивост и висока степен на гъвкавост
• Перфектна точност
• Отлично качество на печат
и дългосрочна стабилност и плътност

ВИСОКОСКОРОСТЕН ДЕНТАЛЕН
3D ПРИНТЕР NextDent 5100 - 
предоставя високоскоростния 
3D печат на широка гама 
от дентални изделия и 
модели. Това революционно 
решение предлага най-
добрите в класа си скорост 
и ефективност на достъпна 
цена за всички лаборатории 
и клиники. Разнообразната 
гама от стоматологични 
материали, усъвършенстваната 
технология за печат и пълната 
съвместимост с водещи 
дентални софтуери подпомагат 
зъботехническите лаборатории 
и клиниките в изработването 
на лъжици, модели, хирургични 
водачи, протези, ортодонтски 
шини, корони и мостове с 
повишена скорост, прецизност, 
ефективност и достъпност.

Ortho Flex - ще надмине всички ваши очаквания! 
Биосъвместим материал от клас IIa.
Балансът между оптичния вид и механичните 
свойства, съчетани с отлично качество на печат 
и дългосрочна стабилност правят този материал 
перфектно решение за производство на дентални 
шини и ретайнери.

3D принтер
NextDent 5100

отстъпка на всички 
дентални смоли

23 700 лв.

Denture 3D+
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на основи на 
подвижни протези

Model 2.0
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на протетични и 
ортодонтски модели

Gingiva Mask
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на гингивални маски 
върху модели

Ortho Rigid
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на дентални шини

Ortho IBT
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на лъжици за 
пренасяне на брекети

Cast
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на отливащи се 
компоненти

C&B MFH
Хибридна пластмаса 
за 3D печат за 
изработване на 
дългосрочни временни 
конструкции

Try-In
Пластмаса за 3D 
печат за изработнаве 
на проби с наредени 
зъби

Tray
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на индивидуални 
отпечатъчни лъжици

SG
Пластмаса за 3D 
печат за изработване 
на дентални 
хирургични водачи

НОВО

-10%



SR 922B 

• Потребление на въздух 
100 – 150 л/ мин.
• Работно налягане: 1,5 – 6 Bar
• Тегло 16 кг.
• Размери 39 х 43 х 43 см.

Пясъкоструйник с 2 камери. Двоен полирмотор.

Вибромаса

PL 160 – Cleaner

Компактен полирмотор с две работни 
скорости: 1400 об. /мин. и 2800 об. /мин.
• Включва два конични винта за 
стандартни четки.
• Мощност 400 W.
• Тегло 12 кг.

P 400

• Работно налягане 200 Bar.
• Сила на пресоване 15 000 кг.

Хидравлична преса 
за кювети.

SR 192 – HERTZ 20/ 40

• Вертикални вибрации за максимална стабилност.
• 9 степени.
• Мощност: 170 W.
• Размери 14 х 16 см./ 15 x 23 см.

Гипсорезачка
Sirio

Гипсорезачка за мокро 
рязане:
• Електромагнитен 
вентил за автоматично 
включване/ изключване 
на вода.
• Скорост на въртене на 
диска 2800 об./ мин.

Hertz 40Hertz 20

1 215 лв.

1 701 лв.

495 лв.396 лв.

855 лв.

945 лв.

1 350 лв.

1 890 лв.

550 лв.440 лв.

950 лв.

1050 лв.

-10%

Зъботехнически микромотор.
• Непобеден в технологията и дизайна.
• Мощен и икономичен.
• Подходящ за всички области на 
работа и материали.
• Много висок въртящ момент от 7,0 
Ncm.
• Скорост 1 000 – 50 000 об./ мин.
• Обратен ход 5,000 rpm.

K-power grip 

PROTARevo 5B  
Артикулатор с индивидуални 
стойности.
Със split – cast система. Регулируем 
кондилен път в сагиталната и 
хоризонталната равнини, минимална 
необходимост от оклузална корекция.

SMARTair EVO mobile
• Тройно филтрираща система.
• Лесно управление с помощта на 
сензорен панел.
• Оптимална защита на здравето.
• Изключителна засмукваща мощност 
18 – 32 л/ сек.
• Перфектна защита от фин прах
• Включва 2 филтъра.

3 835 лв.

2 550 лв.

2 309 лв.

4 169 лв.

2 777 лв.

2 540 лв.






