и
ОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ
НАЙ–ДОБРИЯТ ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР
С НАЙ-ДОБРАТА РЕЖЕЩА МАШИНА

Цялостно решение
за вашата практика
Trios 3 POD

TRIOS
Design Studio

VHF N4

+

+

Trios 3 POD
интраорален скенер

VHF N4 - машина
за мокро рязане

Софтуер Trios
Design Studio

• Най-високата технология и
точност на сканиране
• Гъвкави хардуерни конфигурации
• Най-широкият спектър от показания
• Интегрирана интраорална HD
камера
• Индикации: коронки и мостове, фасети, инлеи, онлеи,
временни корони, частични
протези, абатмънти, имплантологично планиране, водачи, ортодонтия и др.
Неограничена свързаност с
зъботехнически
лаборатории.

• 4 работни оси
• Автоматичен чейнджър за 8 инструмента
• Мощен и прецизен шпиндел
• Корпус от лят алуминий
• Системи за безопасност
• Напълно интегрирана система
за охлаждане
• Широка гама от индикации
За корони, мостове (също напълно анатомични), инлеи,
онлеи, имплантологични надстройки, телескопични корони
и др.

3Shape TRIOS Design Studio e софтуер за дентално лечение в един
ден.
Създайте и изрязвайте корони,
инлеи, мостове, фасети и др.
Интегриран CAM софтуер за изрязване на готовите модели.
Всичко това се случва за минути!

Свържете се с нашите
CAD CAM специалисти!

Вземете Вашето
индивидуално
предложение!

KaVo Primus 1058 Life
с нова RELAXline тапицерия

В окомплектовката са включени:

микромотор

HANDMADE
E

NEW

• 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;
• SMARTdrive TECHNOLOGY – управление на мотора: запазване на висок
въртящ момент при ниски обороти и липса на вибрации при старт.
• Система МЕМО Speed запаметяване, активиране и визуализация на
зададените параметри;
• Перманентна дезинфекция чрез бутилката за дестилирана вода и
оригиналния Oxygenal;
• VACUstop система;
• Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
• Осветително тяло Maia LED или KaVO Lux 540 LED.

Турбина MASTER
torque M9000 L
• 23W мощност
• Керамични лагери
• Светловод до 25000 LUX
• Четворен спрей
• Сменяем микрофилтър
• Plasmatec покритие
• Спира за 1 секунда
• Пуш бутон с 32 N сила
на задържане

- Piezo Скалер
- Столче за стоматолога
- Подлакътници ляв и десен
- масичка и тавички

STYLE
TYL

- Трипътна ръкохватка
- Турбинен шлаух
- Eлектрически БЕЗЧЕТКОВ

Стилът отговаря на мекотата.
Мекота в най-атрактивната си форма.
• Мека тапицерия с мемори пяна;
• Цветове от графит, кашмир и агава;
• Покритие, което е сертифицирано за антимикробна
защита, в съответствие с регламентите за опазване на
околната среда (United States Environmental Protection
Agency);
• Високо качество, ръчно дизайнерско зашиване;
• Изключителна ръчна изработка, произведена в Германия.

Турбина EXPERT-

1 410 лв. torque E680 L

1 990 лв.

674 лв.

• 18W мощност
• Керамични лагери
• Светловод до 25 000 LUX
• Четворен спрей
• Сменяем воден микрофилтър
• Изключително лека
• Пуш бутон с 30 N сила на
задържане
• ЕXPERTgrip покритие на
цялата турбина.

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

64 80 лв.
за 18 бр.

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

ПОДАРЪК
5 бр.

неутрални
перли

Аспирационна
система
Turbo Jet 1

лв.
3с450
амалгам
лв.
2без646
амалгам
сепаратор

Много популярен модел аспирационна система за един юнит
с възможност за монтиране на
Амалгам сепаратор.

1 735 лв.

Амалгам
сепаратор

сепаратор

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.

клас В автоклав

цени от:

24 250 лв.

Гаранция: 18 месеца

MELAseal 100+

7 300 лв.

VACUKLAV 31В+

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).

Опаковъчна машина

за автоклав

MELAdest 65
Автоматичен
дестилатор

8 350лв.лв.
8 800

за комплект

+

ПОДАРЪК
Опаковачна
ролка MELAfol

KaVo DIAGNOcam

Апарат за диагностициране
на кариес

5 990 лв.
10 280 лв.

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.

ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконечник 1:5 (червен пръстен);
• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден
филтър;
• 25 000 LUX.

1574 лв.

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

1093 лв.

915

Почистващо и смазващо масло за по-дълъг живот на вашите
инструменти.

49 90 лв.

Превърнете въздушното полиране в удоволствие!

PROPHYflex 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 с 2 ралични
накрайника
• Ниско ниво на прахообразна
прах благодарение на фокусиран
поток
• Възможност за регулиране на
количеството сода при работа
• С възвратен клапан и изцяло
автоклавируем.

1 882 лв.

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

KaVo Spray
(500 ml)

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.

2 016 лв.

ПОДАРЪК

20 бр.

неутрални перли

