
01 юни - 30 юни 2020 г.

Дезинфектант 
за ръце и 
кожа 
750 мл

течен сапун 
дезинфектант
750 мл

Дезинфектант 
с алкохол за 
повърхности
1 л 

Препарат за 
дезинфекция 
на 
повърхности 
и предмети
1 л

-7% пакет “Дезинфекция” за 2 опаковки

ПАКЕТ 10 бр. 
+ 1 ПОДАРЪК

ПАКЕТ: ПРЕДПАЗНА ГРИЖА ЗА ЗЪБОТЕХНИКА

H&W Face Shield
Защитни фолиа 
- 5 бр.

H&W Classic - Очила защитни класически

Hager iSpec® Pure 
Fit - Защитни 
очила

Hager iSpec® Pure Fit Trendy са защитни очила с 
широко зрително поле, което гарантира перфектна 
визия. Рамка в цвят черно и зелено. Тегло- само 30г

+ 10 защитни фолиа 

H&W FACE SHIELD
ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ

• Мощност 36W
• Пречистват въздуха 
в клинични кабинети, 
операционни зали, 
дентални кабинети;
• Със излъчватели, 
които са специални 
светлинни тела за UV-C 
светлина (253.7 nm); 

• Меки страни, които могат да 
се регулират със заключване на 
определена позиция
• Осигурена пълна защита и 
180-градусов безпрепятствен изглед;

Бактерицидна лампа с предпазен панел

• UV-C прониква в клетъчната стена на микроорганизма.
• Предпазна лайстна за очите
• За стена или таван
• Подходящи са за помещение с площ до 25 кв.м;
• Гарантиран живот на лампата 9 000 ч.;
• Гаранция: 36 месеца.
• + таймер за контакт 177.80 лв.

53 00 лв.

19 80 лв.

0 24 лв.

159 00 лв.

19 00 лв.19 00 лв.

2 20 лв.

28 00 лв. 28 00 лв.

HMI IDO 
SPRAY HMI UNI S

HMI 
SCRUB AL

HMI 
PROFIDI- 

47 90 лв.

29 00 лв.

Кутии за шини / 
протези - 1 бр.

16 90 лв.

21 00 лв.

9 72 лв.

Предпазна престилка

2 бр. предпазна 
четирислойна маскапредпазни ръкавели за 

еднократна употреба

VASCO SENSITIVE - 
РЪКАВИЦИ ЛАТЕКС, 
БЕЗ ТАЛК 100 БР.

• Прозрачен обектив, с НС/ AF покритие против мъгла и 
надрасквания;
100% устойчив на удари поликарбонатен обекти



• 2 x 5 MP камери 
• Технология за сканиране: 
Blue LED Multiline
• Точност (ISO 12836/ 
импланти): 7 μm / 10 μm
• Скорост на сканиране 
(подкова): 24 sec
• Скорост на сканиране 
(пънче): 18 sec
• Скорост на сканиране 
(подкова от отпечатък): 
80 sec 
• Текстуриране: цветно

•  2 x 5 MP камери 
• Технология за сканиране: 
Blue LED Multiline 
• Точност (ISO 12836 / 
импланти) : 10 μm / 12 μm
• Скорост на сканиране 
(подкова): 30 sec
• Скорост на сканиране 
(пънче): 20 sec
• Скорост на сканиране 
(подкова от отпечатък): 
90 sec 
• Текстуриране: не

• 5 работни оси 
• Специална фиксираща система 
за дисковете 
• Web камера в работната зона 
• Диапазон на завъртене до ± 35° 
• Дискове с дебелина до 40 mm
• Корпус от лят алуминий 

• 2 x 5 MP камери 
• Технология за сканиране: 
Blue LED Multiline 
• Точност (ISO 12836 / 
импланти) : 10 μm / 12 μm
• Скорост на сканиране 
(подкова): 40 sec 
• Скорост на сканиране 
(пънче): 25 sec 
• Скорост на сканиране 
(подкова от отпечатък): 
130 sec 
• Текстуриране: не

Е3 Е2 Е1

K5 + пет осна режеща машина (сухо рязане)

• Автоматичен чейнджър за 16 
инструмента 
• Мощен и прецизен шпиндел 
• Системи за безопасност 
• Практично чекмедже за 
аксесоари



» индустриални възможности 
в компактен и бюджетен вариант

+

» с нова специална стратегия 
за принтиране на 120 ортодонтски 
модела за 8 часа

NextDent 5100 

23 990 лв.
 + ПОДАРЪК
1бр NextDent MFH C&B
1бр NextDent Model 2.0 Peach

NextDent MFH C&B 
N1,5 / N2 / N2,5

NextDent Model 2.0, 
цвят Peach

424 лв.

БИОСЪВМЕСТИМИ 
МАТЕРИАЛИ NextDent

971 лв.

395 лв. 77680 лв.

Комбинацията от трансформиращата 3D 
технология за печат Figure 4™ от 3D Systems 
и революционните материали NextDent ще ни 
позволи да водим нововъведенията в областта 
на дигиталната дентална медицина. Ще се 
възползвате от уникалната възможност да 
интегрираме нашите съвременни материали 
и автоматизирани печатни работни процеси в 
трансформативни цифрови производствени 
решения, насочени към денталната практика и 
лабораторията. Потребителите на тези решения 
могат да изработват лъжици, модели, шаблони 
за остеотомия, протези, ортодонтски шини, 
корони и мостове - с повишени скорост, точност 
и ефективност и по-ниска цена в сравнение с 
конвенционалните протоколи на работа



Vertex ThermoSens 
- материал за протези - 
12 картуши XL размер на цената на L
важи за всички цветове

8800 лв. 2950 лв.

Orthoplast Shade Guide - 
разцветка

Оrthoplast 
оцветител

2 бутилки 
VERTEX Ther-
moSens Rigid, 
термопластична 
пластмаса - 
1000 г,

+ ПОДРЪК 
бутилка 400 г 
от цветове TBL, 
TA1, TA2.

+ ПОДАРЪК 
още една 
бутилка- 400 г

VERTEX ThermoSens Rigid, 
термопластична пластмаса - 400 г 

15420 лв.

193 20 лв.

5490 00 лв.

69600 лв.

4400 лв.
17300 лв.

2655 лв.
1000g + 500ml 

THERMOJECT 22
 Автоматична 

инжекционна машина

Castapress
студенополимеризираща 
пластмаса за наливна 
техника

Цветове: TBL, TA1, TA2

*с възможност 
за  купуване  на 
изплащане без 
оскъпяване



НОВО

Тестов комплект

T/HT - S ролинги, 
опаковка 5 бр.

1 ролинг

Литиев дисиликат за единични възстановявания и за тричленни 
мостове до втори премолар вкл.

165 лв 185 лв

34 лв  37 лв

145 лв    223 лв

-35%

Левцитно подсилена стъклокерамика с нова формула за 
високоестетични инкрустации върху литиев дисиликат, 
цирконий и фелдшпатни блокчета.

VITA LUMEX AC TRIAL KIT A2
169 лв   338 лв

-50%

оцветители за всички 
денталнокерамични материали

VITA AKZENT® Plus 
POWDER KIT 932 лв.

748 лв.

VITA VM13

3 и 4 бр. -5%
5+1 подарък

12 гр

50 гр 3 и 4 бр. -10%
5 + 1 подарък 
+ подарък 
Akzent Plus Glaze LT 2g
Akzent Plus Powder Fluid 10 g

3 и 4 бр. -5% 
5+1 подарък

12 гр

50 гр 3 и 4 бр. -10%
5 + 1 подарък 
+ подарък 
Akzent Plus Glaze LT 2g
Akzent Plus Powder Fluid 10 g

VITA VMK MASTER

VM9 Basic Kit 3D MasterVM13 Basic Kit 3D Master
2 860 лв. 2 340 лв.

1 380 лв. 1 185 лв.

+ подарък + подарък

100г метал 
за керамика

14 200 лв.

Vacumat 6000MP + vPad 
comfort, вкл вакуумпомпа

12 200 лв.

САМО 1 брой на цена 9 990 лв.



11820 лв.

Опаковъчна маса LiSi PressVest 
20x100 гр

+ ПОДАРЪК LiSi PressVest SR Liquid 100 мл  спрей
 » За още по-голямо инхибиране на 

реакционния слой, напръсква се до 
вътрешността (вътре) на короната, в която 
обикновено има по-силен реакционен слой.

10725 лв.

14300 лв.    

Ceramic 
Primer II
 » Специализиран 

праймер за 
всички естетични 
индиректни 
възстановявания

 » GC Initial Brush Opaque OP
 » GC Initial Brush 00 LP
 » GC Initial Brush 02 LP

9620 лв.

14800 лв.    

 » GC Initial Brush 06 Modelling
 » GC Initial Brush 08 Modelling

Initial Brush Set - 
комплект четки

Fujirock EP Classic Line 
Golden Brown - дентален 
гипс клас IV 12 кг

11900 лв.

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

8700 лв.

LiSi PressVest Intro Set 
 » Въвеждащ к-т опаковъчна маса за прес керамика

        + прах 6*100 г
        + течност 135 мл 
        + спрей за инхибиране на реакционния слой 30 мл

14925 лв.

Initial LiSi Press - Литиево 
дисиликатнатъклена керамика
 » опаковка от 5 бр.



Кашон Bellavest SH 12.8 кг
+ Bellavest DR 
5 пакeта x 160 г

Wirovest - 18 кг

Wiron Light
никел-хромова сплав

Wirobond SG 
хром-кобалтова сплав

Wirogel M - 
гел за дублиране, 6 кг

Wiron 99
никел-хромова сплав

Wirobond 280 
хром-кобалтова сплав

Течност за 
опаковъчна маса 
Begosol HE 1л

20 98 лв. 24 00 лв.

39 00 лв.

139 00 лв. 159 00 лв.125 00 лв.

69 00 лв. 76 00 лв. 47 00 лв.

339 00 лв.

139 00 лв. 55 00 лв.

25 кг 177 00 лв. 25 кг 84 00 лв. 20 кг 96 00 лв.

5 кг 40 98 лв. 5 кг 20 40 лв. 5 кг 29 00 лв.

619 00 лв. 739 00 лв. 425 00 лв.

23900 лв. 3800 лв.

1кг 1кг 1кг 1кг

100 гр 100 гр 100 гр 100 гр

Aurofilm Spray 
100 мл 

Hinrichs Hinrisil KL - 
силикон, 2х1 кг
розов/зелен

Тънколивък, 
тиксотропен 
супертвърд гипс 
с изключителна 
здравина, с 
невероятна 
стабилност на 
кантовете и якост 

Изключително твърд супертвърд 
гипс с дълго работно време. Има 
нежна кремообразна течливост 
при висока тиксотропност и най-
малка експанзия. Изключително 
гладка повърхност. Благодарение 
на специални съставки има 
изключителна хомогенност 
на цвета без ивици. За най-

Hinristone 20, IV клас

Изцяло натурални
HINRIZIT, III клас

Hinristone ®saphir, IV клас, хибриден

HINRICHS EDELKORUND- Пясък

50 my
110 my
250 my

5 кг
25 кг

Двойно смлян 
от специална 
природна 
суровина. Има 
висока якост на 
натиск, много 
гладка повърхност 
и е много точен.

на чупене. Минимално разширение. 
Приложение: Модели с пънчета, дъги, 
модели за рязане, майсторски модели, 
контролни модели. Златисто-кафяв

Приложение: за работни модели, 
антагонисти, при протези, репаратури, 
подплатяване, ортодонтия. Цветове - син, 
жълт, бял.

За включване 
в артикулатор, 
прехвърляне 
на фиксации на 
ортодонтски бази, 
регистрация на 
захапка, и др. Малка 
експанзия, отлична 

Артикулационен гипс

дименсионална стабилност и здравина. 
Бял.

висококачествена протетика. Може да бъде сканиран. 
Цветове - златисто-кафяв, слонова кост, светло сив.



Циркониеви дискове от най-
големия европейски производител 
– Dental Direkt, Германия. Богата 
палитра цирконий - класически 
високотранслуцентен (HT) бял, 
високотранслуцентен + (HT+) 
мултилеърен в 10 цвята по 
разцветката на VITA (A1,A2,A3,A3.5,B1
,B2,C1,C2,D2,D3) и един избелен цвят, 
и супер високотранслуцентен (SHT) 
мултилеърен в същите цветове.

 » Премиум мултилеър PMMA 
за временни и дефинитивни 
естетични възстановявания

 » Нов метод термопластично 
производство

 » 100% плавно увеличаване 
на транслуцентността към 
инцизалната зона

 » Ултра финият слой 
облекчава значително 
работата след

 » сканирането. Digiscan-Spray 
може да се нанася върху

 » силикон, гипс, или метал. 
Опаковка от 300 ml.

 » При напръскването е 
необходимо да се спазва 
дистанция от обекта от 
около 30 cm!

нов транслуцентен PMMA 
– материал за временни 
възстановявания. Монохромен 
вариант, който се предлага в 
два размера: 15 мм и 20 мм и 
цветовете, в които се произвежда 
са А1, А2, А3, А3.5, В2, С2 и D3.

1250 MPa, 40% 
транслуцентност
За до 14-членни 
конструкции

1250 MPa, 45% 
транслуцентност
За до 14-членни 
конструкции

Над 800 MPa, 49% 
транслуцентност. 
За високоестетични 
корони и до 
3-членни мостове

DD Bio ZX2

InovaCam Estethica 

Цени: от 145 лв.

DD Cube ONE ML 

DD Temp MED - РММА Спрей за сканиране YETI Digiscan

DD cube X2 ML 

 » Изключителни физични свойства, поради които 
животът на възстановяването е >6 години

 » Огромна плътност на материала за 
ненадмината устойчивост към образуване на 
плака

 » Нова цветова концепция – 1 диск = 2 цвята, 
например А1/ А2, А2/А3 и т.н. 

 » Размери: 16 mm, 20 mm

208 80 лв. 39 60 лв.

44 00 лв.

72 00 лв.

 »  Отстранява евентуални отражения 
и така предотвратява артефакти

 »  Изключително фин филм
 »  Може да бъде нанесен 

многократно
 »  По-фини и по-гладки повърхности
 »  Отстранява се лесно и без остатъци.

Кобалт-хромови дискове 
с отлични фрезовъчни 
качества и при сухо, и при 
водно рязане. Металите на 
MESA имат отлична връзка с 
основните видове керамики 
на денталния пазар, 
благодарение на техния КТР 
14,3 - 14,4 x 10-6 K -1.
Mesa притежава всички 
необходими сертификати и 

 » Стабилен състав на восъка позволява 
фрезоване и в най-тесни пространства

 » Хомогенна повърхност. 
 » Огледално гладки фрезовани части. 
 » Восъчните отпилки не се топят в 

работнотопространство и не пречат 
на нормалното функциониране на 
аспирацията

гарантира перфектната биосъвместимост и медицинска безопасност 
на сплавите. Тотална липса на берилий, галий, кадмий и никел.

Восъчни дискове от YETI - 
качество „Made in Germany“

Метални дискове 
от MESA, Италия

 » От безостатъчно изгарящ, температурно 
стабилизиран микровосък

 » Цвят: бежов, размери: 14 mm и 20 mm

Цени: от 250 лв.

232 00 лв 44 00 лв


