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фотополимеризиращо 
индивидуализиращо покритие за 
индиректни възстановявания - 2.6 мл

103 лв.

82 40 лв.

CERASMART 270 
UNIVERSAL/CEREC

Прецизност, която остава.
                        Естетика, която не изчезва.

Естествено пасване и гъвкавост.

169 лв.

179 лв.

191 лв.

Размер 12/5 бр.

Размер 14/5 бр.

Размер 14L/5 бр.

Optiglaze color



• 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. 
• Огромна устойчивост на възстановяванията благодарение на подсиления 
стъклокерамичен матрикс и надеждната връзка със скелета.

• За единични възстановявания и за 
тричленни мостове до втори премолар вкл. 
• Най-добра светлинна трансмисия, 
брилянтна игра на цветовете и 
светлината, благодарение на естествените 
транслуцентност, опалесцентност и 
флуоресцентност.
• Прецизни резултати от пресоването чрез 
минимизиран реакционен слой.                      
• Изключително устойчиви 
възстановявания благодарение на литиево 
дисиликатната керамика с якост от > 500 
Mpa

VITA AKZENT Plus

965 лв. 699 лв.
+ За всички денталнокерамични материали независимо от КТР 
им, вкл. и цирконий 
+ Силно флуоресциращи, изключително финозърнести и лесни 
за прецизно нанасяне поради тиксотропните им качества

Ролинг S 39 лв. 33 15 лв.
Ролинг L 74 лв. 66 лв.
Тестов сет 223 лв. 145 лв.

12 г дентин/емайл: 62 лв. 53 лв.
12 г ефектни маси: 67 лв. 58 лв.



Опаковъчната маса за отливане на 
3D-отпечатани скелети за корони и мостове, 
която отговаря на всички Ваши изисквания
• Отлично пасване и гладки повърхности на отлетите обекти – при всяко 
отливане и дори и при опаковане без налягане 
• Слагане на муфата само 20 мин. след опаковането директно в подгрятата 
на 900°C пещ

BEGO VarseoVest C&B

Wirobond 280 
хром-кобалтова сплав

1кг
1кг

Wiron Light
никел-хромова сплав

920 лв.
650 лв.

460 лв.
339 лв.

149 лв.

4 50 лв./на пакет5 50

Bellavest SH, 
кашон 12.8 кг 
+ Begosol HE 1 л



ThermoSens Rigid, 
термопластична пластмаса
2 x 400 г, от цветове TA1 И  TA2

+ ПОДАРЪК

ThermoJect 22

4 990 лв.

4 900 лв.
пакетна ценаERKOFORM 3D+ 

Апарат за изтегляне на фолио

OCCLUFORM 3 
Оклудатор



Kavo K-Power grip- 
зъботехнически 
микромотор

Артикулатор KaVo 
PROTAR EVO 5B 
със Split Cast

CATTANI Mono Labor 
Зъботехническа 
аспирационна система

2 470 лв.
2 148 лв.

2 758 лв.
2 395 лв.

2 150 лв.
1 798 лв.

Обороти: 
1,000 - 50,000 rpm
1,000 - 5,000 rpm обратен ход
Въртящ момент: 7 Ncm

• Регулируем наклон на 
кондилното водене, от -25° до 75°
• Регулируем ъгъл на Бенет, 
от 0° до 30°
• Необходимост от оклузална 
корекция в устата - минимална

Характеристики:
• Термозащита на мотора;
• Изходна мощност: 400W;
• Въздушен поток 1250 л/мин.;
• Ниво на шум 53.5 dB (A);
• Размери 51 х 27 х 49 см



3D принтер NextDent 5100 
+ ПОДАРЪК материал за основи на протези 
NextDent Denture 3D+

Система за принтиране на 
медицински изделия

23 990 лв.



ЛАБОРАТОРНИ СКЕНЕРИ:

2 x 5MP камери
Точност: 10-12 микрона
Технология на сканиране Blue Line 
MultiLED 
Скорост на сканиране на пънче - 25 сек.
Скорост на сканиране на подкова 40 сек.

- Web камера в работната зона
- Вграден йонизатор 
- Механизъм за заключване при фиксиране на диска

Е1 + софтуерен пакет 
Crown & Bridge + PC

20 536 лв.

26 697 лв.

2 x 5MP камери
Точност на сканиране 10 микрона
Технология на сканиране Blue Line 
MultiLED 
Скорост на сканиране на модел
 30 сек.
Скорост на сканиране на отпечатък
90 сек.
Текстура B&W

повече информация от нашите 
Cad Cam специалисти.

Е2 + софтуерен пакет 
Crown & Bridge + PC

Red Line
20% по-бързи

Пет осна режеща машина VHF K5+ /сухо рязане/
Софтуерен пакет Dental CAM 7 + комплект от 30 инструмента

63 363 лв.

NEW


