
Всички цени са с включен ДДС

Комплект от
    

 

 .

За клиника и лаборатория

-16%

Предложенията са валидни до 31.12.2019г. и до изчерпване на количествата

VITA VACUMAT 6000 MP 
Комбинирана пещ

7800 лв.
9400 лв.

Обадете се за 
Вашата уникална 

оферта с отстъпки
в зависимост

от окомплектовкатаПРЕМИУМ КАЧЕСТВО ЗА 
МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И КОМФОРТ

За печене на всички видове дентални керамични материали и за 
пресоване на всички прескерамики и всякакви муфелни системи;
Пневмативно устройство за пресоване;
Автоматично разпознаване на броя на сложените ролинги;
Обслужващо устройство VITA vPad със 10”LED сензорен дисплей;
LED индикатор за статуса на работа и свободно избираеми 
акустични сигнали

Подходяща за всички видове  дентално-керамични печения, 
също и литиево дисиликатна керамика (VITA SUPRINITY PC)
Сервизни и автоматични 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, вкл.помпа

Определяне и комуникация на цвят
VITA System 3D 
Master

VITA Classical

VITA EasyShade 

151 лв.

2850 лв.
3700 лв.

-17%



Предложенията да валидни до 31.12.2019г. и до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

AKZENT CHROMA Stains KitPlus

Комплект от
4 x 3  A, B, C и D и 
течност 20мл

Ако липсва наситеност в цвета

на възстановяването Ви,

решението е

VITA AKZENT® Plus

CHROMA STAINS

VITA AKZENT® Plus
CHROMA STAINS
– силно флуоресциращи,
изключително финозър-
нести оцветители,
специално разработени за
засилване на хромата в
рамките на една цветова
група (A, B, C или D).
Интензивността им зависи
от забърканата
консистенция – колкото тя
е по-гъста, толкова по-
хроматични стават
възстановяванията. За
всички облицовъчни
керамики и монолитни
циркониеви, силикатни или
фелдшпатни керамики,
независимо от КТР им.

-1 %

 л .

За клиника и лаборатория

- %

179лв.

137лв.

156 лв.

127 лв.
-19%

Предложенията са валидни до 31.12.2019г. или до изчерпване на наличности



Всички цени са с включен ДДС

Комплект от
    

 -1 %

 .

За клиника и лаборатория

14x3г  VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS ES01 - ES14
  5х3г  VITA AKZENT Plus BODY STAINS BS01 - BS05
  1х5г  VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER
  1х5г  VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER
  1х5г  VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT POWDER
  20 мл VITA AKZENT Plus POWDER FLUID

VITA AKZENT® Plus POWDER KIT - Комплект

-16%

932лв.

828 лв.

      За всички дентално-керамични 
материали, независимо от КТР им.
      Силно флуоресциращи, изключително 
финозърнести и лесни за прецизно 
нанасяне поради тиксотропните им 
качества;
       Многостранно приложение: 
транслуцентни Body Stains за тънък 
цветен филтър върху цялата повърхност, 
респективно- за леки цветови промени на 
възстановяването; Body Stains с 
интензивно цветово въздействие за 
вътрешно оцветяване и за ефекти на 
повърхността.
      Всички маси могат да се размесват 
помежду си за получаване на 
допълнителни ефекти.
     Три глазурни маси: VITA AKZENT Plus 
Glaze - за хомогенна огледална 
повърхност; VITA AKZENT Plus Glaze LT - за 
нискотопими (под 800 градуса) 
материали; VITA AKZENT Plus FINISHING 
AGENT - за малко по-матова копринена 
повърхност.

Предложенията да валидни до 31.12.2019г. и до изчерпване на количествата

VITA AKZENT® Plus Glaze - прах и течност

62 лв.
52лв.

VITA Akzent Plus  
Poweder Fliud - 
течност 20 мл

VITA Akzent Plus  
Glaze  - прах 5 г



VMК Master - 12 г
4 броя - 5%

VMK Master - 50 г
3 броя 

VMK Master- 50 г

- 10%

VMК Master - 12 г

VM13 - 12 г
4 броя - 5%

VM13 - 50 г
3 броя 
VM13 - 50 г

- 10%

VM13 - 12 г
5 броя + 1 подарък

5 броя + 1 подарък

5 броя + 1 подарък

5 броя + 1 подарък

Предложенията да валидни до 31.12.2019г. и до изчерпване на количествата

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

2340
1095 лв.

лв. 2860 лв.

1480 лв.


