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» + За всички денталнокерамични 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 . Еffect Stains с интензивно цветово
въздействие за вътрешно оцветяване и за ефекти на
повърхността.

VITA AKZENT® Plus POWDER KIT
Вашите плюсове с AKZENT Plus: 

» + 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° C материали, VITA AKZENT Plus FINISHING AGENT - за малко по-
матова копринена повърхност

965лв.

699 лв.

VITA VM13

12 г  4+1 подарък

5 + 1 подарък
3 бр. - 5% отстъпка

12 г

5 + 1 подарък + подарък глазури
3 бр. - 10% отстъпка

VITA VMK Master

-20%

50 г
-21%

5+1 подарък + 
допълнителна отстъпка 5%
2бр. - 5% отстъпка
3 бр. - 10% отстъпка 
4 бр. - 15% отстъпка

50 г

Август 
& 

септември

VITA AKZENT® 
Plus FLUO Glaze 
LT
спрей за 
флуоресценция

179лв.

159 лв.

МЕСЕЦи
на

Промоциите важат до 30 септември 2020 или до изчерпване на количествата

3 бр. - 7% остстъпка
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» Подходяща за всички дентално-керамични печения , също и
литиево силикатна 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

ИСТИНСКА КЛАСИКА. БЕЗ КОМПРОМИСИ
VITA V60 i-Line - Дентална пещ + вакуум помпа

9 400 лв.

14 200 лв.

8 280 лв.

12 200 лв.

Vacumat 6000MP + vPad comfort, вкл. вакуумпомпа
+ тестов комплект VITA AMBRIA

» За печене на всички видове дентални керамични
материали и за пресоване на всички прескерамики и
всякакви муфелни системи;

» Пневматично устройство за пресоване;
» Автоматично разпознаване на броя на сложените ролинги;
» Обслужващо устройство VITA vPad Comfort със 10” LED

сензорен дисплей, памет 500 програми, с Fotoviewer и
възможност за управление на до 2 VITA пещи;

» LED индикатор за статуса на работа и свободно избираеми
акустични сигнали.

НОВО VITA AMBRIA е литиево дисиликатна
керамика за единични 
възстановявания и за тричленни 
мостове до втори премолар вкл. 
Най-добра светлинна трансмисия 
благодарение на естествените 
транслцуентност, опалесцентност и 
флуоресцентност.
Минимизиран реакционен слой 
Якост от > 500 Mpa

-15%

» 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 частици.

-15%

Август 
& 

септември
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