






























Свържете се с 
нашите CAD CAM специалисти!

Пакетна цена: 

и

TRIOS 
Design Studio

Trios 3
Basic

ОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ 

Trios 3 Basic
интраорален скенер

• 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.

Софтуер Trios 
Design Studio 

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!

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ 
за вашата практика

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

+

VHF N4

VHF N4 - машина 
за мокро рязане

• 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.

+

99 584 лв.

с ДДС
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Промоциите важат до изчерпване на количествата

NextDent 5100
ВИСОКОСКОРОСТЕН 
ДЕНТАЛЕН 3D ПРИНТЕР 
Предоставя 3D печат на широка гама от 
дентални изделия и модели. Това революци-
онно решение предлага най-добрите в класа 
си скорост и ефективност на достъпна цена 
за всички лаборатории и клиники.
Разнообразната гама от стоматологични 
материали, усъвършенстваната технология 
за печат и пълната съвместимост с водещи 
дентални софтуери подпомагат зъботех-
ническите лаборатории и клиниките в изра-
ботването на лъжици, модели, хирургични 
водачи, протези, ортодонтски шини, корони и 
мостове с повишена скорост, прецизност, 
ефективност и на по-ниска цена.

ДИГИТАЛНАТА 
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - 
С НОВА ДЕФИНИЦИЯ

ДЕНТАТЕХНИКА -Официален партньор на  
NextDent by 3D SYSTEMS

ТЕХНОЛОГИЯ, НА КОЯТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ДОВЕРИТЕ ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ
Напълно съвместими със стандартите за интраорално сканиране и предлаганите 
софтуерни решения, NextDent 5100 гарантира винаги точни резултати при пълно 
минимализиране на човешка грешка. Комбинирайте принтера с други 
компоненти от денталните решения на 3D Systems, за да създадете цялостен и 
надежден работен протокол. Това включва смесителя LC-3DMixer за оптимално 
смесване на материалите и пещта LC-3DPrint Box за UV– постполимеризация.

Denture 3D +

Пластмаса за 3D печат 
за изработване на 
основи за подвижни 

протези

C&B MFH  
Пластмаса хибридна за 
3D печат заизработване 

на дългосрочни 
временни конструкции

Try-In     
Пластмаса за 

3D печат за 
изработване на пробни 

приспособления

Tray
Пластмаса за 

3D печат за 
изработване на 
индивидуални 

отпечатъчни лъжици

SG (Surgical Guide)    
Пластмаса за 

3D печат за изработване 
на дентални 

хирургични водачи

Model 2.0
Пластмаса за 3D 

печат за изработване 
на протетични и 

ортодонтски модели

Gingiva Mask
Пластмаса за 3D печат 

за изработване на 
гингивални маски 

върху модели

Ortho Rigid
Пластмаса за 3D печат 

за изработване на 
дентални шини

Ortho IBT
Пластмаса за 3D печат 

за изработване на 
индиректни лъжици за 

бондинг

Cast
Пластмаса за 3D печат 

за изработване на 
отливащи се 
компоненти

3d.dentatechnica.com

Промоциите важат до изчерпване на количествата
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Юнити

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Всички цени са с включен ДДС

Юнити

Окомплектовката включва: 
Трипътна ръкохватка 
Турбинен шлаух 
Електрически БЕЗЧЕТКОВ мик--
ромотор  (100-40000 оборота) 
Ултразвуков PIEZO скалер 
Масичка с тавичка 
Подлакътници - ляв и десен 
Столче за стоматолога

KAVO PRIMUS 1058 LIFE
Доказано качество с продадени 
над 45 000 юнита

• Избор между долно и горно окачване;
• Най-ниска позиция 35 см/ най-висока 83 см. Издръжливост до 185 кг;
• До 5 модула на стоматологичната част и автоматично разпознаване 

на нови инструменти;
• Система MEMOspeed за запаметяване, активиране и визуализация на 

зададените параметри;
• Перманентна дезинфекция чрез бутилка за дестилирана вода и ори-

гинален дезифектант Oxigenal 6;
• VACUstop система за допълнителна сигурност на пациента;
• Асистентска част с директни бутони;
• Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
• Осветително тяло MAIA LED или KaVO LUX 540 LED.
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НОВО!!! 
Нова 
тапицерия 
RELAX LINE 
SOFT

цени от: 
41 788 лв.

33 679 лв

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Промоциите важат до изчерпване на количествата

• Възможност за работа от лява или 
дясна страна (опция);

• Избор между долно или горно 
окачване;

• До 5 модула на стоматологичната 
част и индивидуализирана подред-
ба на инструментите според нуж-
дите на стоматолога;

• Интегриран дисплей с директни бу-
тони (всяко действие с конкретен 
бутон);

• 2 не/заключващи позиции при гор-
но окачване;

• SMARTdrive технология на мотора 
дава възможност за запазване на 
висок въртящ момент при ниски 
обороти и липса на вибрации при 
старт;

• Най-ниска позиция 35 см / най-ви-
сока 83 см. Издръжливост до 180 кг;

• Асистентска част с директни бутони;
• Плювалник който се движи до 60°

за по-лесен достъп на асистента;
• Перманентна дезинфекция чрез бу-

тилка за дестилирана вода и ориги-
налния дезифектант Oxigenal 6;

• Интензивна дезинфекция (интен-
зивно минимизиране на микро ор-
ганизмите с помоща на Oxigenal 6;

• Осветително тяло MAIA LED.

Окомплектовката включва: 
Трипътна ръкохватка
Турбинен шлаух 
Електрически БЕЗЧЕТКОВ 
микромотор (100-40000 
оборота)
Подлакътници ляв и десен  

цени от: 
22 660 лв

KAVO ESTETICA E30 
Едноставна система създадена с висока 
технология
Най-компактният юнит на KaVo

• За Мултифлекс куплунг;
• САМО 57 dB(A);
• 23 W мощност;
• Моментално спиране: САМО за 1 секунда;
• Керамични лагери;
•  25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли (100°глава/ 

19° ръкохватка); 
• Четворен спрей;
• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 32 N сила на задържане и 
автома-тичен контрол на налягането;

• Обратен клапан на водата за спрея;
• Изключително лека;
• Турбината се предлага в 3 различни цвята!

MASTERtorque LUX М9000L 

2 247лв.

2531 лв.

ПОДАРЪК 

MULTI ex  
Coupling 460 LED   
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с LED/
Халогенна светлина и възвратен 
клапан, без пръстен за регулиране на 
спрея.

Спрей за 
почистване 
и смазване

KaVo Spray
(500 ml)



Юнити
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• VACUstop система за допълнителна сигурност на пациента;
• Асистентска част с директни бутони;
• Многофункционален педал за управление на машината и инструментите;
• Осветително тяло MAIA LED или KaVO LUX 540 LED.
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НОВО!!! 
Нова 
тапицерия 
RELAX LINE 
SOFT

цени от: 
41 788 лв.

33 679 лв

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Промоциите важат до изчерпване на количествата

• Възможност за работа от лява или 
дясна страна (опция);

• Избор между долно или горно 
окачване;

• До 5 модула на стоматологичната 
част и индивидуализирана подред-
ба на инструментите според нуж-
дите на стоматолога;

• Интегриран дисплей с директни бу-
тони (всяко действие с конкретен 
бутон);

• 2 не/заключващи позиции при гор-
но окачване;

• SMARTdrive технология на мотора 
дава възможност за запазване на 
висок въртящ момент при ниски 
обороти и липса на вибрации при 
старт;

• Най-ниска позиция 35 см / най-ви-
сока 83 см. Издръжливост до 180 кг;

• Асистентска част с директни бутони;
• Плювалник който се движи до 60°

за по-лесен достъп на асистента;
• Перманентна дезинфекция чрез бу-

тилка за дестилирана вода и ориги-
налния дезифектант Oxigenal 6;

• Интензивна дезинфекция (интен-
зивно минимизиране на микро ор-
ганизмите с помоща на Oxigenal 6;

• Осветително тяло MAIA LED.

Окомплектовката включва: 
Трипътна ръкохватка
Турбинен шлаух 
Електрически БЕЗЧЕТКОВ 
микромотор (100-40000 
оборота)
Подлакътници ляв и десен  

цени от: 
22 660 лв

KAVO ESTETICA E30 
Едноставна система създадена с висока 
технология
Най-компактният юнит на KaVo

• За Мултифлекс куплунг;
• САМО 57 dB(A);
• 23 W мощност;
• Моментално спиране: САМО за 1 секунда;
• Керамични лагери;
•  25 000 LUX;
• Патентована комбинация от ъгли (100°глава/ 

19° ръкохватка); 
• Четворен спрей;
• Сменяем воден микрофилтър;
• Пуш бутон с 32 N сила на задържане и 
автома-тичен контрол на налягането;

• Обратен клапан на водата за спрея;
• Изключително лека;
• Турбината се предлага в 3 различни цвята!

MASTERtorque LUX М9000L 

2 247лв.

2531 лв.

ПОДАРЪК 

MULTI ex  
Coupling 460 LED   
Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с LED/
Халогенна светлина и възвратен 
клапан, без пръстен за регулиране на 
спрея.

Спрей за 
почистване 
и смазване

KaVo Spray
(500 ml)



Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Всички цени са с включен ДДС

SMARTtorque LUX S619L
Работете безопасно с 
достъпно KaVo качество
• За Мултифлекс куплунг
• Пуш бутон
• 16W мощност
• Глава 14.5 мм
• Четворен спрей
• 65 dB(A)

MULTI ex LUX 
Coupling 460 LE   

Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с 
LED/Халогенна светлина и 

възвратен клапан, без пръстен за 
регулиране на спрея.

Спрей за 
почистване 
и смазване

ПОДАРЪК 

1093 лв.

1173 лв.

Обратен 
повишаващ 
наконечник 
ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконеч-
ник 1:5 (червен пръстен);

• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден 
филтър;

• 25 000 LUX

MULTI ex LUX 
Coupling 460 LE   
Мултифлекс куплунг с 4 
отвора, със светлина и 
възвратен клапан, без 
пръстен за регулиране 
на спрея.

232 лв.

249 лв.

PROPHYpearls 15 г 
Сферични перли за почистване на 
петна, плака и зъбен камък. Ново 
поколение сода за почистване. Без 
увреждания на емайла, без 
химическа реакция с влажността на 
въздуха, по-бързо по-чистване. 
Подходящи за всички системи за 
почистване чрез въздух.

5 бр. 
неутрални перли

Обратен 
наконечник 
EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1

(син пръстен);
• Малка глава;
• 25000 LUX;
• Вграден воден
спрей и въздух с единичен спрей
за охлаждане.

QUATTROcareтм Plus 
Апарат за смазване на инструменти
Удължен живот на Вашите инструменти, без риск от кръс-
тосано заразяване заради остатъчно масло в инструмен-
тите. Продухва каналите с компресиран въздух. 
Възможност за смазване на 1-4 инструмента едновре-
менно, само за 1 минута.
• истински дълбоко почистване;
• икономичност и автоматично дозиране;
• лесно използване;
• перфектна за всеки накрайник, който се използва във вашата

практика, всеки ден.
KaVo QUATTROcare PLUS гарантира, че Вашите инструменти ще 
поддържат прецизност и стойност. Непрекъснато спестяване 
на разходи и оптимална производителност са възможни само с 
перфектни грижи и хигиенично обработени накрайници. 

2 828 лв.

3879 лв.

1 574 лв.

1687 лв.

Mix 4 вида (по 5 бр.) 

ПОДАРЪК 

72  лв.

за 20 бр.

767 лв.

1003 лв.

Cad - Cam 
компресор

Технически характеристики:
• Монофазен мотор - 230-50 Hz 10,2A-1,5 kw;
• Продуктивност 8 Bar - 165 N l/min;
• Ниво на шум: 73,6 dB;
• Размери:  Ш/Д/В  620 мм/520мм/ 750 мм;
• Тегло 65 кг.

7600 лв.
8042 лв.

KaVo Spray
(500 ml)

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Превърнете въздушното 
полиране в удоволствие!  

PROPHY ex 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 упо-

треба от всички останали;
• Ръкохватка, която може да се върти на 360 °;
• Смесителна камерна система;
• Ниско ниво на прахообразна прах благодаре-

ние на фокусиран поток;
• Пълна преработка на перлите/содата;
• Две различни дължини на накрайника;
• Възможност за активно почистване за предот-

вратяване на запушване;
• Под и надвенечно почистване;
• Комфорт за по-чувствителни пациенти - благо-

дарение на възможноста за регулиране на ко-
личеството сода при работа;

• Гъвкавост при употреба благодарение на Мул-
тифлекс куплунга;

• С възвратен клапан за непропускане на перли-
те за почистване;

• Изцяло дезифекцируем и автоклавируем.

Ново поколение сензорна смесителна ба-
терия  Miscea CLASSIC® System за Вашия 
кабинет. 

С просто движение на ръката до инфраред 
сензорите Вие получавате сапун, дезинфек-
тант, топла или студена вода като по този на-
чин редуцирате риска от кръстосана инфекция 
и осигурявате висока хигиена. 
Батерията се предлага и с дистанционно упра-
вление – за индивидуализиране на настройки-
те и оптимална употреба на всички консума-
тиви. 
Подходяща е за различни интериорни реше-
ния в 3 модела – Стандарт, Мини и Стенен.

Сензорна Батерия Miscea CLASSIC® System

БЕЗ ЗАПУШВАНЕ!
Работете спокойно, без да се притеснявате
от честите запушвания, характерни
за предлагани от други фирми подобни
инструменти.

Модел Функция Цена, лв. с ДДС

Батерия 
Miscea CLASSIC® 
Standard
Stainless Steel или 
Chrome 

• Вода
• 2 течности в специален 
плик (сапун и дезинфек-
тант)

• Контрол на температурата

2 208,00 лв.
вместо 2 763,00 лв.

Miscea CLASSIC® 
Remote control

• Дистанционно за настрой-
ки, вкл. количеството на 
сапуна и дезинфектанта

178,00 лв.

2 208 лв.

2 763 лв.

1 882 лв.

2016 лв.

ПОДАРЪК 

1 бр. Неутрални 
перли Бутилка 
250 гр + 5 бр. 

неутрални перли 

Цвят: 
петролено 
синьо, коралово 
и лайм.



Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Всички цени са с включен ДДС

SMARTtorque LUX S619L
Работете безопасно с 
достъпно KaVo качество
• За Мултифлекс куплунг
• Пуш бутон
• 16W мощност
• Глава 14.5 мм
• Четворен спрей
• 65 dB(A)

MULTI ex LUX 
Coupling 460 LE   

Мултифлекс куплунг с 4 отвора, с 
LED/Халогенна светлина и 

възвратен клапан, без пръстен за 
регулиране на спрея.

Спрей за 
почистване 
и смазване

ПОДАРЪК 

1093 лв.

1173 лв.

Обратен 
повишаващ 
наконечник 
ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконеч-
ник 1:5 (червен пръстен);

• Керамични лагери;
• Вграден воден спрей и въздух;
• Троен спрей и сменяем воден 
филтър;

• 25 000 LUX

MULTI ex LUX 
Coupling 460 LE   
Мултифлекс куплунг с 4 
отвора, със светлина и 
възвратен клапан, без 
пръстен за регулиране 
на спрея.

232 лв.

249 лв.

PROPHYpearls 15 г 
Сферични перли за почистване на 
петна, плака и зъбен камък. Ново 
поколение сода за почистване. Без 
увреждания на емайла, без 
химическа реакция с влажността на 
въздуха, по-бързо по-чистване. 
Подходящи за всички системи за 
почистване чрез въздух.

5 бр. 
неутрални перли

Обратен 
наконечник 
EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1

(син пръстен);
• Малка глава;
• 25000 LUX;
• Вграден воден
спрей и въздух с единичен спрей
за охлаждане.

QUATTROcareтм Plus 
Апарат за смазване на инструменти
Удължен живот на Вашите инструменти, без риск от кръс-
тосано заразяване заради остатъчно масло в инструмен-
тите. Продухва каналите с компресиран въздух. 
Възможност за смазване на 1-4 инструмента едновре-
менно, само за 1 минута.
• истински дълбоко почистване;
• икономичност и автоматично дозиране;
• лесно използване;
• перфектна за всеки накрайник, който се използва във вашата

практика, всеки ден.
KaVo QUATTROcare PLUS гарантира, че Вашите инструменти ще 
поддържат прецизност и стойност. Непрекъснато спестяване 
на разходи и оптимална производителност са възможни само с 
перфектни грижи и хигиенично обработени накрайници. 

2 828 лв.

3879 лв.

1 574 лв.

1687 лв.

Mix 4 вида (по 5 бр.) 

ПОДАРЪК 

72  лв.

за 20 бр.

767 лв.

1003 лв.

Cad - Cam 
компресор

Технически характеристики:
• Монофазен мотор - 230-50 Hz 10,2A-1,5 kw;
• Продуктивност 8 Bar - 165 N l/min;
• Ниво на шум: 73,6 dB;
• Размери:  Ш/Д/В  620 мм/520мм/ 750 мм;
• Тегло 65 кг.

7600 лв.
8042 лв.

KaVo Spray
(500 ml)

Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
Търг. представител  Благоевград: 0887 663 739
Търг. представител  Бургас: 0884 141 712

София, бул. Андрей Ляпчев 66
Офис София: 02/ 975 30 87, 02/ 876 32 77 

Офис Пловдив: 032/ 632 378, 032/ 306 500

Промоциите важат до изчерпване на количествата

Превърнете въздушното 
полиране в удоволствие!  

PROPHY ex 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 упо-

треба от всички останали;
• Ръкохватка, която може да се върти на 360 °;
• Смесителна камерна система;
• Ниско ниво на прахообразна прах благодаре-

ние на фокусиран поток;
• Пълна преработка на перлите/содата;
• Две различни дължини на накрайника;
• Възможност за активно почистване за предот-

вратяване на запушване;
• Под и надвенечно почистване;
• Комфорт за по-чувствителни пациенти - благо-

дарение на възможноста за регулиране на ко-
личеството сода при работа;

• Гъвкавост при употреба благодарение на Мул-
тифлекс куплунга;

• С възвратен клапан за непропускане на перли-
те за почистване;

• Изцяло дезифекцируем и автоклавируем.

Ново поколение сензорна смесителна ба-
терия  Miscea CLASSIC® System за Вашия 
кабинет. 

С просто движение на ръката до инфраред 
сензорите Вие получавате сапун, дезинфек-
тант, топла или студена вода като по този на-
чин редуцирате риска от кръстосана инфекция 
и осигурявате висока хигиена. 
Батерията се предлага и с дистанционно упра-
вление – за индивидуализиране на настройки-
те и оптимална употреба на всички консума-
тиви. 
Подходяща е за различни интериорни реше-
ния в 3 модела – Стандарт, Мини и Стенен.

Сензорна Батерия Miscea CLASSIC® System

БЕЗ ЗАПУШВАНЕ!
Работете спокойно, без да се притеснявате
от честите запушвания, характерни
за предлагани от други фирми подобни
инструменти.

Модел Функция Цена, лв. с ДДС

Батерия 
Miscea CLASSIC® 
Standard
Stainless Steel или 
Chrome 

• Вода
• 2 течности в специален 
плик (сапун и дезинфек-
тант)

• Контрол на температурата

2 208,00 лв.
вместо 2 763,00 лв.

Miscea CLASSIC® 
Remote control

• Дистанционно за настрой-
ки, вкл. количеството на 
сапуна и дезинфектанта

178,00 лв.

2 208 лв.

2 763 лв.

1 882 лв.

2016 лв.

ПОДАРЪК 

1 бр. Неутрални 
перли Бутилка 
250 гр + 5 бр. 

неутрални перли 

Цвят: 
петролено 
синьо, коралово 
и лайм.




