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INTRO KIT Edelweiss System   
Направете по избор, 
Вашата Еdelweiss System-Революция 
в естетиката! 
8 броя фасети или оклузални ламини - размер по 
избор. Един Veneer Bond 5 ml, 25 броя компюли Nano 
Hybrid Composite цвят по избор. Оразмерител, борери 
за индивидуализиране на фасети/ламини, дискодър-
жател, 2 бр. гумички за полиране за многократна 
употреба, Mylar Strip, Polishing Strip, So ex-Set дискове, 
смесително блокче, аксесоари.

VENEER SET   
6 броя фасети (горен 
или долен фронт), 
квадранти (от 13 до 
23) или (от 43 до 33) 
S, M или L размер.

498 лв.

Участвалите в 
практически курс ползват 

15% ОТСТЪПКА 
от цената на Еdelweiss System! 

746 лв.

OCCLUSION-VD SET  
8 броя оклузални ламини, лазерно полирани квадранти 
от 17 до 27 или от 47 до 37 размери S, M, или L. 

Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

STARTER OCCLUSION-VD TOOLBOX
Комплектът съдържа 32 броя оклузални ламини, лазерно полирани 
(квадранти от 14 до 27 размери S, M и квадранти от 37 до 47, раз-
мери S, M), 30 броя компюли Nano Hybrid Composite цвят по избор 
А0, А1, А2, А3, 1  owable Composite syringe, 1 Veneer Bond 5 ml, Shade 
Guide, Sizing Guides, Application tips.

2 316 лв.

ФАБРИЧНО ПРОИЗВЕДЕНИ ФАСЕТИ И ОКЛУЗАЛНИ ЛАМИНИ ОТ СИНТЕРОВАНА КЕРАМИКА 
С ФОТОПОЛИМЕРЕН МАТРИКС, ЛАЗЕРНО ПОЛИРАНИ

960 лв.
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Технически данни:
• 2 x 5MP камери, сноп синя LED светлина;
• Точност (ISO12836 / implant): 10μm / 12μm;
• Скорост на сканиране за цял модел: 30 сек.;
• Скорост на сканиране за пънче: 20 сек.;
• Скорост на сканиране за отпечатък: 90 сек.;
• Текстура: черно-бяла.

За Вас Зъболекари

Високоефективен интраорален скенер; Естествени цвето-
ве - снемане на цвят; Ергономичен и компактен дизайн; 
Удобен и за лекаря и за пациента; Намалява клиничното 
време, както за пациента, така и за лекаря

За Вас Зъботехници

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ 
ИНТРАОРАЛНИ 

СКЕНЕРИ

Софтуерен пакет 
Complete Restorative  
Без ограничения!!!+

Безкрайни възможности за дизайн 
на надстройки, дигитални модели, 
сканиране на отпечатъци, частични 
и тотални протези и много други.

E2  

Високоефективен интраорален скенер; Отлична скорост 
на сканиране - работна челюст + антагонист + захапка за 
по-малко от три минути

Trios 3 Mono 
Pod Pen

Trios 3 Mono 
Pod Handle

Trios 3 POD MONO

Trios 3 
Pod Pen

Trios 3 
Pod

Trios 3 POD

Обадете се 
за да получите вашето 

индивидуално предложение! 
Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

Обадете се за 
да получите вашето 

индивидуално предложение! 

НАЙ–ДОБРИЯТ ИНТРАОРАЛЕН СКЕНЕР 
С НАЙ-ДОБРАТА РЕЖЕЩА МАШИНА

Свържете се с нашите CAD CAM специалисти!

Пакетна цена: 

и

TRIOS 
Design Studio

Trios 3 POD 
MONO

VHF N4

98 890 лв.

с ДДС

+ ПОДАРЪК 
10 бр. фрези

ОЧАКВАНО ДОБРА КОМБИНАЦИЯ 

Trios 3 POD MONO 
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.

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.

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 Всички цени са с включен ДДС
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ДИГИТАЛНАТА ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА - С НОВА ДЕФИНИЦИЯ
NextDent 5100 предоставя високоскоростния 
3D печат на широка гама от дентални изделия и 
модели. Това революционно решение предлага 
най-добрите в класа си скорост и ефективност 
на достъпна цена за всички лаборатории и кли-
ники. Разнообразната гама от стоматологични 
материали, усъвършенстваната технология за 
печат и пълната съвместимост с водещи ден-
тални софтуери подпомагат зъботехническите 
лаборатории и клиниките в изработването на 
лъжици, модели, хирургични водачи, протези, 
ортодонтски шини, корони и мостове - с пови-
шена скорост, прецизност, ефективност и дос-
тъпност.

ТЕХНОЛОГИЯ, НА КОЯТО МОЖЕТЕ
ДА СЕ ДОВЕРИТЕ ОТ НАЧАЛО ДО КРАЙ
Напълно съвместими със стандартите за ин-
траорално сканиране и предлаганите софтуер-
ни 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 материали-
те и пещта LC-3DPrint Box за УВ – постполиме-
ризация.

LC-3DPRINT BOX UV POST-CURING UNIT 
Постполимеризационна пещ

Необходимо е последващо полимеризиране, за получаване окон-
чателните свойства на материалите и е необходима стъпка за съз-
даване на биосъвместим краен продукт с материалите NextDent. 
LC-3DPrint Box е революционна пещ с UV светлина, оборудвана с 
12 UV лампи, стратегически разположени за пълна осветеност и 
гарантиране на бърз и равномерен цикъл на полимеризация. Ви-
наги следвайте инструкциите за употреба, отнасящи се до съот-
ветния материал.

LC-3DMIXER 
Смесител
LC-3DMixer поддържа вашите материали NextDent 3D готови за 
употреба по всяко време в оптимална консистенция. LC-3DMixer 
е ролково / накланящо се смесително устройство за смесване на 
3D материали за печат, преди да се бъдат използвани в принтера. 
Пластмасите за печат трябва да се смесват добре и да не се до-
пуска ръчно  смесване за силно напълнени и цветни материали. 
При недобро смесване може да се получат отклонение в цвета и 
проблеми при печатането.

Аксесоари
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TrayDenture 3D+

for printing denture bases

 C&B MFH Try-In Model 2.0SG

for surgical guides

Denture 3D +
3D материал за 

печат на протезни 
основи

C&B MFH
3D материал за печат 
на микро-напълнени 
коронки и мостове

Try-In
3D материал за печат 

на прототипи 
за изпробване

Tray 
3D материал за печат 
на индивидуални от-
печатъчни лъжици

SG
3D материал за печат 
на хирургични водачи

Model 2.0
3D материал за печат 
на дентални модели-

голяма точност 

Gingiva Mask
3D материал за печат 
за гингивална маска

Ortho Clear
3D материал за печат 
за шини и ритейнъри

Ortho Indirect 
Bonding Tray

3D материал за печат 
на индиректни лъжици 
за бондинг/фиксиране

Cast
3D материал за 

печат за техника с 
отливане безостатъчен 
лесноизгарящ материал

Model Ortho
3D материал за печат 
на дентални модели с 
вакуумно формоване

Ortho Rigid
3D материал за 
печат за шини

Биосъвместими материали 
за 3D принтиране NextDent

С най-голямото портфолио от 30 сертифицирани медицински изделия и биосъвместими материали 
NextDent 5100 са насочени към множество дентални приложения, представляващи най-широката гама, 
предлагана на пазара. Материали в най-различни естетични цветове, които да съответстват на високите 
естетични изисквания на пациентите. Всички материали NextDent са биосъвместими и сертифицирани 
съгласно CE, в списъка на FDA са и са класифицирани в съответствие международните разпоредби

 за медицински изделия.

За повече информация не се колебайте да се 
свържете с нашите 3D printing специалисти!



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 ДДСПромоциите важат до изчерпване на количествата

• Избор между горно и долно окачване.
• Интегриран дисплей с директни бутони 

(всяко действие с конкретен бутон).
• Избор между 2 заключващи позиции 
за всеки инструмент или незаключва-
не на инструмента при горно окачва-
не.

• Индивидуализирана подредба на ин-
струментите върху стоматологичната 
част.

• SMARTdrive TECHNOLOGY – управле-
ние на мотора: запазване на висок 
въртящ момент при ниски обороти и 
липса на вибрации при старт.

• Пациентски стол, който заема най-нис-
кото (35 cм) и най-високото положение 
(83 cм). Тегло на пациента – до 180 кг.

• KaVo мултифункционален педал – уп-
равление на стола и инструментите.

• Асистентска част с директни бутони и 
опция за движение на 60.

• Intensive germ reduction (интензивно 
минимизиране нивото на микроорга-
низмите).

• Осветително тяло MAIA LED рефлектор 
(димер).

• В окомплетовката са включени: Три-
пътна ръкохватка, турбинен шлаух, 
БЕЗЧЕТКОВ микромотор, Piezo ска-
лер.

KaVo Estetica E30 
Най-компактният дентален юнит на KaVo 
100% произведен в Германия 

Наличен демо юнит на Е30 в офиса ни в гр. София 

24 250 лв.
цени от:

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

EXPERTmatic E15L
• Oбратен наконечник 5,4:1 

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

ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконе-
чник 1:5 (червен пръстен);

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

• 25 000 LUX.

EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1 

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

1362 лв.

1478 лв.

1532 лв.

1663 лв.

1065 лв.

1156 лв.

SMARTmatic S20 S:
• Обратен наконечник 1:1, син 
пръстен; 

• Максимална оперативна скорост 
на задвижване: 40 000;

• Външен спрей.

441 лв.

480 лв.

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 

Турбина EXPERT-
torque E680 L
• 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. 

1 965 лв.

2134 лв.

1374 лв.

1492 лв.

721 лв.

783 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

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

RONDO ex plus 360 
Най-добра защита на здрави 
зъбни субстанции 
Апарат за полиране и почистване KaVo 
Rondo Flex 360. KaVo RONDO ex е с допъл-
нително водоснабдяване, за по-удобно 
лечение. Значително по-малък радиус на 
остатъците.
По-лесно отстраняващи се частици от ко-
рунд. След като сте диагностицирали кари-
ес на ранен етап RONDO ex плюс използва 
своите силни страни: можете да отворите 
кухината точно и целенасочено.  

Работи с пудра 50 μm и 27 μm.
Гаранция 12 месеца

RONDO ex Пудра 
50µm 1000 г 

RONDO ex Пудра 
27µm 1000 г 

87 лв.

87 лв.

3 439 лв.

3 797 лв.

KaVo Spray
(500 ml)
Почистващо и смазва-
що масло за по-дълъг 
живот на вашите 
инструменти.

ExpertSurg LUX 
Хирургичен мотор

• Сигурен за пациенти и хирурзи, заради показването на реалния 
максимален и постоянен въртящ момент.

• Уникална функция за автономично калибриране на въртящия 
момент на инструментите.

• Термодезинфекцируеми и автоклавируеми хирургични 
инструменти и шлаух за тях.

• Педалът лесно се демонтира и почиства, всички повърхности 
могат да се дезинфектират.

Предимства: 
• Maкс. въртящ момент: 80 Ncm
• Помпа: 0 - 110 ml/min
• Безчетков INTRA LUX S600 LED: 0-40,000 rpm
• Maкс. въртящ момент: 5.5 Ncm (0-12.000 U/min) 5.5 – 1.5 Ncm (12,000–40,000 rpm)
• Възможност за 1 програма с програмиране на до 10 стъпки при работа
• 6 свободно избираеми параметри - стъпки при работа, намаляващ коефициент 
на правия или обратния наконечници, мaксимални обороти, 
макс. въртящ момент, работа на помпата (0-4), посока на въртене на мотора.

Ергономичен: предлага интуитивна работа, 
цветен дисплей, лесно програмиране и 
визуализация на стъпките при работа, 
изключително лек и по-къс хирургичен 
мотор (28% спрямо предишния модел) 
с LED светлина.

6808 лв.

7391лв.

5 бр. 
неутрални 

перли
ПОДАРЪК

PROPHYpearls 15 г 
вкусове: мента, 
портокал, праскова,
касис и неутрал
Mix 5 вида (x 5 бр.)

89 50 лв.
за 30 бр. 

Повърхност на кавитета 
при увеличение от 500х. 
Резултат: равномерно 
заглаждане на повърхността. 

50 90 лв.
55 лв

+

1. Хирургичен инструмент със светлина за     
    MASTERsurg Luх S 201 L

• Обратен понижаващ 20:1
• Разглобяеми глава и ръкохватка
• Специално покритие за ергономична 
работа и елиминиране на надрасквания

• Глава с вътрешно охлаждане
• Външен шлаух фиксиран към главата
• Връзка по ISO 3964

2. Стерилен шлаух за еднократна употреба  
    (опаковка от 10 бр.). 

ПОДАРЪК!

Доплати 1700 лв. 
и вземи прав 
наконечник със 
светлина 
SURGmatic S11 L  



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 ДДСПромоциите важат до изчерпване на количествата

• Избор между горно и долно окачване.
• Интегриран дисплей с директни бутони 

(всяко действие с конкретен бутон).
• Избор между 2 заключващи позиции 
за всеки инструмент или незаключва-
не на инструмента при горно окачва-
не.

• Индивидуализирана подредба на ин-
струментите върху стоматологичната 
част.

• SMARTdrive TECHNOLOGY – управле-
ние на мотора: запазване на висок 
въртящ момент при ниски обороти и 
липса на вибрации при старт.

• Пациентски стол, който заема най-нис-
кото (35 cм) и най-високото положение 
(83 cм). Тегло на пациента – до 180 кг.

• KaVo мултифункционален педал – уп-
равление на стола и инструментите.

• Асистентска част с директни бутони и 
опция за движение на 60.

• Intensive germ reduction (интензивно 
минимизиране нивото на микроорга-
низмите).

• Осветително тяло MAIA LED рефлектор 
(димер).

• В окомплетовката са включени: Три-
пътна ръкохватка, турбинен шлаух, 
БЕЗЧЕТКОВ микромотор, Piezo ска-
лер.

KaVo Estetica E30 
Най-компактният дентален юнит на KaVo 
100% произведен в Германия 

Наличен демо юнит на Е30 в офиса ни в гр. София 

24 250 лв.
цени от:

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

EXPERTmatic E15L
• Oбратен наконечник 5,4:1 

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

ЕXPERTmatic E25L
• Повишаващ обратен наконе-
чник 1:5 (червен пръстен);

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

• 25 000 LUX.

EXPERTmatic E20L
• Обратен наконечник 1:1 

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

1362 лв.

1478 лв.

1532 лв.

1663 лв.

1065 лв.

1156 лв.

SMARTmatic S20 S:
• Обратен наконечник 1:1, син 
пръстен; 

• Максимална оперативна скорост 
на задвижване: 40 000;

• Външен спрей.

441 лв.

480 лв.

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 

Турбина EXPERT-
torque E680 L
• 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. 

1 965 лв.

2134 лв.

1374 лв.

1492 лв.

721 лв.

783 лв.

Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

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

RONDO ex plus 360 
Най-добра защита на здрави 
зъбни субстанции 
Апарат за полиране и почистване KaVo 
Rondo Flex 360. KaVo RONDO ex е с допъл-
нително водоснабдяване, за по-удобно 
лечение. Значително по-малък радиус на 
остатъците.
По-лесно отстраняващи се частици от ко-
рунд. След като сте диагностицирали кари-
ес на ранен етап RONDO ex плюс използва 
своите силни страни: можете да отворите 
кухината точно и целенасочено.  

Работи с пудра 50 μm и 27 μm.
Гаранция 12 месеца

RONDO ex Пудра 
50µm 1000 г 

RONDO ex Пудра 
27µm 1000 г 

87 лв.

87 лв.

3 439 лв.

3 797 лв.

KaVo Spray
(500 ml)
Почистващо и смазва-
що масло за по-дълъг 
живот на вашите 
инструменти.

ExpertSurg LUX 
Хирургичен мотор

• Сигурен за пациенти и хирурзи, заради показването на реалния 
максимален и постоянен въртящ момент.

• Уникална функция за автономично калибриране на въртящия 
момент на инструментите.

• Термодезинфекцируеми и автоклавируеми хирургични 
инструменти и шлаух за тях.

• Педалът лесно се демонтира и почиства, всички повърхности 
могат да се дезинфектират.

Предимства: 
• Maкс. въртящ момент: 80 Ncm
• Помпа: 0 - 110 ml/min
• Безчетков INTRA LUX S600 LED: 0-40,000 rpm
• Maкс. въртящ момент: 5.5 Ncm (0-12.000 U/min) 5.5 – 1.5 Ncm (12,000–40,000 rpm)
• Възможност за 1 програма с програмиране на до 10 стъпки при работа
• 6 свободно избираеми параметри - стъпки при работа, намаляващ коефициент 
на правия или обратния наконечници, мaксимални обороти, 
макс. въртящ момент, работа на помпата (0-4), посока на въртене на мотора.

Ергономичен: предлага интуитивна работа, 
цветен дисплей, лесно програмиране и 
визуализация на стъпките при работа, 
изключително лек и по-къс хирургичен 
мотор (28% спрямо предишния модел) 
с LED светлина.

6808 лв.

7391лв.

5 бр. 
неутрални 

перли
ПОДАРЪК

PROPHYpearls 15 г 
вкусове: мента, 
портокал, праскова,
касис и неутрал
Mix 5 вида (x 5 бр.)

89 50 лв.
за 30 бр. 

Повърхност на кавитета 
при увеличение от 500х. 
Резултат: равномерно 
заглаждане на повърхността. 

50 90 лв.
55 лв

+

1. Хирургичен инструмент със светлина за     
    MASTERsurg Luх S 201 L

• Обратен понижаващ 20:1
• Разглобяеми глава и ръкохватка
• Специално покритие за ергономична 
работа и елиминиране на надрасквания

• Глава с вътрешно охлаждане
• Външен шлаух фиксиран към главата
• Връзка по ISO 3964

2. Стерилен шлаух за еднократна употреба  
    (опаковка от 10 бр.). 

ПОДАРЪК!

Доплати 1700 лв. 
и вземи прав 
наконечник със 
светлина 
SURGmatic S11 L  



Аспирационна система 
Turbo Jet 1 
Много популярен модел аспирационна система за един юнит с 
възможност за монтиране на Амалгам сепартор. 
Технически характеристики:
• Термозащита на мотора
• Изходна мощност 0.42kW
• Въздушен поток 650 l/min
• Висока скорост на освобождаване на течността, благодарение на центрофуга.
• Ниво на шум: 52dB
• Размери: Ш/Д/В 540/ 350/ 360
• Тегло: 22 кг.

2 594 лв.
без амалгам 
сепаратор

Амалгам 
сепаратор

Едноцилиндров компресор
Оптимален за едно работно място, 
електрически вариант на машина.

Технически характеристики:
• Без изсушител или с изсушител на    
  въздуха;
• Монофазен мотор – 0.5kW- 3.8A;
• Въздушен резервоар: 30 л;
• Продуктивност 5bar- 67.5 N l/min;
• Ниво на шум: 70 dB;
• Размери: Ш/Д/В 620 мм/ 460 мм/ 720 мм;
• Тегло: 47 кг.
Всички компресори на фирма Cattani 
са безмаслени и оборудвани с четири 
филтъра, което Ви гарантира чист и сух 
въздух под налягане.
Въздушният резервоар е обработен със 
специална смола, предназначена за ма-
шини в хранителната промишленост.

2 918 лв.
с изсушител

2 288 лв.
без изсушител

ПРЕДЛАГАМЕ ВСЯКАКЪВ ВИД АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ CATTANI 
СЪС И БЕЗ АМАЛГАМ СЕПАРАТОР!

Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

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

Puli-Jet Plus
Дезинфектант за 
аспирация  
• непенлив концентрат
• не съдържа алдехиди и фенол 
• за дезинфекция и 
едновременно с 
това деодоризация 
(обезмирисяване) 

• почистване и поддръжка 
на всички видове дентални 
аспирации 
(мокри, полусухи и сухи)

За избягване на петна и 
корозия избършете останалите 
капки от бутилката след 
употреба.

3 636 лв.
с амалгам 
сепаратор

Таблетки за 
аспирационни системи 
противопенливи
дезинфектиращи

1 704 лв.

Pulse cleaner
“Pulse Cleaner” е устройство което съз-
дава турболентност (вибрации), която 
отстранява мръсотията и бактериите в 
тръбите. За целта е нужно да ползвате 
разтвор Puli-Jet plus New който се раз-
тваря в топла вода (oколо 50 градуса), 
за да почисти и дезинфекцира крайни-
те места в тръбите. Koгато разтворът е 
почти изчерпан, шумът на аспирацията 
се променя като по този начин показва, 
че процесът е приключил. Останалият 
разтвор на дъното на контейнера 
може да се използва 
за дезинфекция на 
плювалника.

83 лв.

59 лв.
за 50 бр. 

90 лв.

Дренажна система 
за връзване към амалгам сепаратор.
Предлагаме цялостна концепция 
за привеждане на вашия дентален юнит към 
изискванията на наредбата за събиране 
и третиране на отпадъците.

Свържете се с нашите специалисти! 
за съдействие: 0885731460

523 лв.

VACUKLAV 41В + EVOLUTION
клас В автоклав

Моделът работи по метода на фракционен вакуум - иновативна система с изключител-
но ефективна вакуумна помпа, осигуряваща отлични резултати при предварителния 
вакуум и ефективно изсушаване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок на съх-
ранение на опакованите материали.
Отличава се с бързина, удобство при работа и модерен ергономичен дизайн. Спестява 
до 20 мин. на цикъл в сравнение с други автоклави от този клас, разполага и с голям 
диалогов екран, който улеснява работата на екипа.
Този автоклав е автономен вариант, без включване във водната инсталация. Затова и 
разполага с два отделни резервоара за деминерализирана и отработена вода.
• 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: 46 см x 50 см x 55 см (подходящи за 50 см плот).
• Тегло 60 kг.

РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Програми Температура на 
стерилизация

Продължителност 
6-21на цикъла Изсушаване Количество за авток-

лавиране

Универсална 
програма 134°С 20 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 

до 2 кг текстил

Бърза програма “S”
134°С 11 мин. 2мин. До 6кг инструменти 

неопаковани,

Бърза програма “В”

134°С 12 мин. 6 мин.

До 6 кг инструменти 
неопаковани, до 

1,5кг инструменти 
опаковани, до 2 кг 

текстил

Лека програма
121°С 37 мин. 15 мин.

До 2 кг текстил, до 
6кг термолабилни 

предмети

Удължена 
програма

134°С 37 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 
до 2 кг текстил

VACUKLAV 31В+ 
клас В автоклав

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.
• 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).
РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

MELAseal 100+
Опаковъчна машина

+

MELAdest 65
Автоматичен дестилатор

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 ДДСПромоциите важат до изчерпване на количествата

*попитайте ни за схемата на изплащане
И

8 550 лв.

9 000 лв.

за комплект

10 765 лв.



Аспирационна система 
Turbo Jet 1 
Много популярен модел аспирационна система за един юнит с 
възможност за монтиране на Амалгам сепартор. 
Технически характеристики:
• Термозащита на мотора
• Изходна мощност 0.42kW
• Въздушен поток 650 l/min
• Висока скорост на освобождаване на течността, благодарение на центрофуга.
• Ниво на шум: 52dB
• Размери: Ш/Д/В 540/ 350/ 360
• Тегло: 22 кг.

2 594 лв.
без амалгам 
сепаратор

Амалгам 
сепаратор

Едноцилиндров компресор
Оптимален за едно работно място, 
електрически вариант на машина.

Технически характеристики:
• Без изсушител или с изсушител на    
  въздуха;
• Монофазен мотор – 0.5kW- 3.8A;
• Въздушен резервоар: 30 л;
• Продуктивност 5bar- 67.5 N l/min;
• Ниво на шум: 70 dB;
• Размери: Ш/Д/В 620 мм/ 460 мм/ 720 мм;
• Тегло: 47 кг.
Всички компресори на фирма Cattani 
са безмаслени и оборудвани с четири 
филтъра, което Ви гарантира чист и сух 
въздух под налягане.
Въздушният резервоар е обработен със 
специална смола, предназначена за ма-
шини в хранителната промишленост.

2 918 лв.
с изсушител

2 288 лв.
без изсушител

ПРЕДЛАГАМЕ ВСЯКАКЪВ ВИД АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ CATTANI 
СЪС И БЕЗ АМАЛГАМ СЕПАРАТОР!

Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

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

Puli-Jet Plus
Дезинфектант за 
аспирация  
• непенлив концентрат
• не съдържа алдехиди и фенол 
• за дезинфекция и 
едновременно с 
това деодоризация 
(обезмирисяване) 

• почистване и поддръжка 
на всички видове дентални 
аспирации 
(мокри, полусухи и сухи)

За избягване на петна и 
корозия избършете останалите 
капки от бутилката след 
употреба.

3 636 лв.
с амалгам 
сепаратор

Таблетки за 
аспирационни системи 
противопенливи
дезинфектиращи

1 704 лв.

Pulse cleaner
“Pulse Cleaner” е устройство което съз-
дава турболентност (вибрации), която 
отстранява мръсотията и бактериите в 
тръбите. За целта е нужно да ползвате 
разтвор Puli-Jet plus New който се раз-
тваря в топла вода (oколо 50 градуса), 
за да почисти и дезинфекцира крайни-
те места в тръбите. Koгато разтворът е 
почти изчерпан, шумът на аспирацията 
се променя като по този начин показва, 
че процесът е приключил. Останалият 
разтвор на дъното на контейнера 
може да се използва 
за дезинфекция на 
плювалника.

83 лв.

59 лв.
за 50 бр. 

90 лв.

Дренажна система 
за връзване към амалгам сепаратор.
Предлагаме цялостна концепция 
за привеждане на вашия дентален юнит към 
изискванията на наредбата за събиране 
и третиране на отпадъците.

Свържете се с нашите специалисти! 
за съдействие: 0885731460

523 лв.

VACUKLAV 41В + EVOLUTION
клас В автоклав

Моделът работи по метода на фракционен вакуум - иновативна система с изключител-
но ефективна вакуумна помпа, осигуряваща отлични резултати при предварителния 
вакуум и ефективно изсушаване в края на цикъла. Това обуславя дългия срок на съх-
ранение на опакованите материали.
Отличава се с бързина, удобство при работа и модерен ергономичен дизайн. Спестява 
до 20 мин. на цикъл в сравнение с други автоклави от този клас, разполага и с голям 
диалогов екран, който улеснява работата на екипа.
Този автоклав е автономен вариант, без включване във водната инсталация. Затова и 
разполага с два отделни резервоара за деминерализирана и отработена вода.
• 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: 46 см x 50 см x 55 см (подходящи за 50 см плот).
• Тегло 60 kг.

РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Програми Температура на 
стерилизация

Продължителност 
6-21на цикъла Изсушаване Количество за авток-

лавиране

Универсална 
програма 134°С 20 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 

до 2 кг текстил

Бърза програма “S”
134°С 11 мин. 2мин. До 6кг инструменти 

неопаковани,

Бърза програма “В”

134°С 12 мин. 6 мин.

До 6 кг инструменти 
неопаковани, до 

1,5кг инструменти 
опаковани, до 2 кг 

текстил

Лека програма
121°С 37 мин. 15 мин.

До 2 кг текстил, до 
6кг термолабилни 

предмети

Удължена 
програма

134°С 37 мин. 15мин. До 6 кг инструменти, 
до 2 кг текстил

VACUKLAV 31В+ 
клас В автоклав

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.
• 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).
РАЗПОЛАГА С МЕНЮ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

MELAseal 100+
Опаковъчна машина

+

MELAdest 65
Автоматичен дестилатор

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 ДДСПромоциите важат до изчерпване на количествата

*попитайте ни за схемата на изплащане
И

8 550 лв.

9 000 лв.

за комплект

10 765 лв.



S  I  N  C  E     1  9  7  4

покривен винт

+

copaSKY Upgrade Kit REF 
COPAUPGK

Pilot drill copaSKY
6.0 drill

copaSKY
depth stops

copa SKY TK
mounter

copa5005

copa4005

КОЛЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

copa6005

• BioHPP copaSKY 
elegance abutment 
– фабрична надстройка 
от високотехнологичен 
полимер BioHPP за зони на 
естетика и с голям буферен 
капацитет

• copaSKY exso abutment 
– надстройка с разширено 
приложение

• copaSKY elegance 
titanium base – титаниева 
база за индивидуализирана 
надстройка с BioHPP

• copaSKY titanium base 
for CEREC – титаниева 
база за индивидуална 
надстройка изработена на 
CEREC

• copaSKY gingiva former 
– гингиво оформител

• copaSKY impression 
abutment – отпечатъчен 
трансфер

• copaSKY implant analog 
– аналог за лабораторията

Тъканно - 
обусловен мениджмънт 

на импланта
 нови възможностти
 по-малко аугментации
 редуциран риск

Свръзка с конично - паралелни стени

 23° конус
 Без ефект на 

   морзов конус
 Анти-ротационен 

   елемент Тоrx

Идеално оползотворяване на 
наличната кост

885 лв.

1005лв.

4.0

5.0

6.0

New options

ПРОТЕТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ:
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покривен винт

+

copaSKY Upgrade Kit REF 
COPAUPGK

Pilot drill copaSKY
6.0 drill

copaSKY
depth stops

copa SKY TK
mounter

copa5005

copa4005

КОЛЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

copa6005

• BioHPP copaSKY 
elegance abutment 
– фабрична надстройка 
от високотехнологичен 
полимер BioHPP за зони на 
естетика и с голям буферен 
капацитет

• copaSKY exso abutment 
– надстройка с разширено 
приложение

• copaSKY elegance 
titanium base – титаниева 
база за индивидуализирана 
надстройка с BioHPP

• copaSKY titanium base 
for CEREC – титаниева 
база за индивидуална 
надстройка изработена на 
CEREC

• copaSKY gingiva former 
– гингиво оформител

• copaSKY impression 
abutment – отпечатъчен 
трансфер

• copaSKY implant analog 
– аналог за лабораторията

ПРОЕСТЕТИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ:

Тъканно - 
обусловен мениджмънт 

на импланта
 нови възможностти
 по-малко аугментации
 редуциран риск

Свръзка с конично - паралелни стени

 23° конус
 Без ефект на 

   морзов конус
 Анти-ротационен 

   елемент Тоrx

Идеално оползотворяване на 
наличната кост

885 лв.

1005лв.

4.0

5.0

6.0

New options

Протезно задържане и възстановяване 
в тесни пространства на мястото на единичен зъб

ПРОТЕЗНО ЗАДЪРЖАНЕ

С miniSKY, bredent medical предлага имплант с редуциран диаметър 
и много подходящ за протезно задържане заради техническите си 
характеристики.

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕСНИ ДЕФЕКТИ НА ЕДИНИЧНИ ЛИПСВАЩИ ЗЪБИ

mini2SKY е идеален за възстановяване на тесни дефекти на единични 
липсващи зъби.    
В случай с недостатъчна кост и в ограничени дефекти пациентите могат 
да бъдат лекувани с високоестетично решение в обеззъбения участък.

Mini SKY 
за тесни алвеоларни гребени

Стандартни 
надстройки

Индивидуални 
надстройки - аналогови 

и дигитални

S  I  N  C  E     1  9  7  4

- 12% 
отстъпка

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
КУПЕТЕ 

имплант mini2SKY, 
гингиво-оформител m2SKYGF3, 

аналог m2SKYXIA и 
надстройка m2SKYMDT

366 лв.
416лв.



Всички цени са с включен ДДС

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

Dagro l 3/0
Оплетен полиестер 
нерезорбируем конец. 
3/8 игла 19 мм с режещ 
връх и триъгълно 
сечение. Дължина на 
конеца 45 см

Sterican
Еднократни игли за 
спринцовки  

Da lon 3/0
Монофиламен тен 
полиамид нерезорбируем конец. 
3/8 игла 19 мм с режещ връх 
и триъгълно сечение.
Дължина на конеца 75 см

Спринцовки
инжекционни, 
стерилни за еднократно 
приложение двусъстав-
ни и трисъставни. 
2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml

цвят: черен

Sa l 6/0
На основата на 
полигликоловата киселина 
оплетен с покритие резорбируем 
конец. 1/2 игла 13 мм заострен 
връх и кръгло сечение.
Дължина на конеца 70 см

Sa l 4/0 
На основата на 
полигликоловата киселина 
оплетен с покритие резорбируем 
конец. 3/8 игла 18 мм заострен 
връх и кръгло сечение. 
Дължина на конеца 70 см

цвят: виолетов цвят: виолетов

Sa l 5/0
На основата на 
полигликоловата киселина 
оплетен с покритие резорби 
руем конец. 1/2 игла 17 мм 
заострен връх и кръгло 
сечение. 
Дължина на 
конеца 70 см

Novosyn 5/0 
Резорбируем конец 
от кополимер, 3/8 игла, 
триъгълно сечение, 
DS 19, 70 см конец

цвят: виолетов

При закупуване 
на 20 бр. конци,
получавате 

ПОДАРЪК
Medibox
1 бр./0,7 l

Aesculap
остриета 
за скалпел 
10, 11, 12, 15, 15-1, 
15-C, 18 и 25, 
опаковка от 100 бр.

Sa l 4/0 
На основата на 
полигликоловата киселина 
оплетен с покритие резорбируем 
конец. 3/8 игла 16 мм режещ връх 
и триъгълно сечение  
Дължина на конеца 70 см

цвят: виолетов

цвят: виолетов

Sa l 4/0 
На основата на 
полигликоловата киселина 
оплетен с покритие резорбируем 
конец. 1/2 игла 17 мм заострен връх
и кръгло сечение.
Дължина на конеца 70 см

Novosin 4/0
Резорбируем, изработен 
от кополимер, 3/8 игла,
триъгълно сечение, 
DS 19,70 см конец

4 30 лв. 6 06 лв. 9 00 лв.

7 00 лв. от 11 20 лв. 7 00 лв.

11 17 лв.11 00 лв.7 52 лв.

9 30 лв. 7 00 лв.

дръжка за скалпел № 3, №4 

16 60 лв.
№3

17 70 лв.
№4

100 бр.

30 00 лв.

за опаковка

100 бр. в опаковка100 бр. в опаковка

за опаковка

Промоциите важат до изчерпване на количествата
Промоциите важат до изчерпване на количествата Всички цени са с включен ДДС

размери: 27G3/4 и 27G1/2Офис Варна: 052/ 634 950, 052/ 800 269
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Maxresorb®

иновативен двуфазен калциев фосфат
Характеристики
• Синтетичен, резорбируем, безопасен
• Обемна и механична стабилност
• Уникален многостъпков 
   производителен процес
• Остеокондуктивен
• Ултра висока порьозност
• Микропори от 1-10 mм

Спецификации: S, L

Diacoll
високо ефективна резорбируема 
естествена мека тъкан
Характеристики
• високоефективна хемостаза
• бърза резорбция чрез ензим-
но разграждане

• лесно приложение
• запазва целостта си в при-
съствие на кръв и по време 
на апликация

аналог на Jason®  eece

Mucoderm® 3D-Мекотъканен графт
Характеристики
• бърза реваскуларизация и интеграция
• мекотъканно заместване без вземане на автографт от небцето
• напълно ремоделиране в собствените тъкани на пациента
• време на резорбция 6-12 м
• лесно поставяне и адаптиране
• може да се изреже в 
определена форма

• дебелина приблизително 
1.2-1.7 мм

Cerabone® granule
естествена говежда кост 
Характеристики
• естествена биволска кост
• максимално сходство с човеш-
ката кост (повърхност, порьоз-
ност и химичен състав)

• не предизвиква възпалителна 
реакция срещу чуждо тяло

• грапава повърхност 
осигуряваща максимална
адхезия на клетки

Jason® membrane
перикардна мембрана
Характеристики
• продължителна бариерна функция 
за 12-24 седмици

• естествена и тънка структура
• лесна манипулция, може да се приложи 
в сухо и мокро състояние

• не втвърдява след рехидратиране
• бърза васкуларизация
• устойчива на разкъсване

Titan Pin
Сет за фиксация на мембрани

Спецификация: 15x20 мм, 20x30 мм,30x40 мм*ПОДАРЪК - продукта с най-ниска стойност от избраните 5 продукта 

Купи 4
     и вземи 1                       

ПРОДУКТ 
ПОДАРЪК*

ПРОДУКТА  ПО 
ИЗБОР

+

СПЕЦИАЛНО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Titan Pin Set - Титанов Пин Сет
1 апликатор
1 диспенсър за 15 титанови пина
10 титанови пина - 3 мм

Titan Pins
10 титанови 
пина - 3 мм

Спецификация:
0,5cc,1.0cc,2.0cc,5.00cc

113 00 лв.
0,5 cc(0,5-1,0 мм)

Collacone
Естествен колагенов конус
Характеристики
• резорбция за 2-4 седмици
• стабилизиране на кръвния съсирек и 
ефикасна локална хемостаза

• запазва интегритета си по време на 
аплициране и в присъствие на кръв

• осигурява защита на раната
• триизмерен матрикс за тъканен растеж
• контролирано оздравяване на раната
• естествен колагенов конус
• хемостатична реактивност

Collprotect® membrane
Естествена колагенова мембрана
Характеристики
• триизмерна колагенова структура
• контролира оздравяването на раната 
и формиране на кръвен съсирек

• оптимална бариерна функция 
при GBR/GTR процедури

• резорбция за приблизително 
за 8- 12 седмици

• лесно приложение 
във влажна и суха среда

12 30 лв.

за 1 брой

170 00 лв.
Jason 15x20 мм

31 90 лв.

за 1 брой
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Всички цени са с включен ДДСПромоциите важат до изчерпване на количествата

Stabimed® 1л, 5 л 
концентриран препарат за ръчно почистване и дезинфекция
на едър и дребен инструментариум
• Действие – бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно и 
вирусинактивиращо (HBV, HIV, капсулирани и некапсулирани вируси)

• Подходящ за ултразвуково почистване
• Ниски работни концентрации

Meliseptol® rapid 1л, 5 л
готов разтвор за почистване и 
дезинфекция на повърхности

Meliseptol® 
кърпички
100 бр. рефил

Vasco® Nitril
ръкавици нитрил силно устойчив на масла 
и липиди, както и към широк спектър от 
химикали
*дебелина на стената: мин. 0.16 mm (двойна стена) 
*кутия 150 бр.

Vasco® Sensitive
ръкавици латекс без талк, вътрешно 
покритие от синтетичен полиизопрен
*дебелина на стената: 
мин. 0.16 mm (двойна стена) 
*кутия 100 бр.

Vasco® Surgical
стерилни хирургични ръкавици от 
мек натурален латекс БЕЗ ТАЛК
*кутия 50 бр./ чифт

БЕЗУПРЕЧНА ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ РЪЦЕ

Lifosan® soft
1 л 
успокояващ 
измиващ лосион
неутрално pH; 
без алкали и сапуни; 
съдържа висококачествени 
компоненти за грижа за 
кожата; подходящ за честа 
употреба; свеж, приятен 
аромат.

Softa-Man®

1 л
дезинфектант за 
чувствителна кожа
комбинация от алкохоли като 
активни съставки; ефективен 
срещу бактерии, гъби, вируси; 
без оцветители; съдържа хипо-
алергенни парфюми; обогатен 
с висококачествени 
протектори за кожата.

Trixo®-lind, 
0,5 л 
противоалергичен 
овлажняващ лосион
емулсия от вода и 
масло; без оцветители; 
неутрално pH; подходящ 
за изключително 
чувствителна кожа; 
съдържа успокояващи за 
кожата съставки.

ПРЕДПАЗВАЩА И ЩАДЯЩА ГРИЖА ЗА ЕДЪР И ДРЕБЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ

Melsept® SF 1л, 5 л
концентриран препарат за почистване 
и дезинфекция на под и мокрещи се 
повърхности
• Действие – бактерицидно, фунгицидно, 
туберкулоцидно и вирусинактивиращо 
(HBV, HIV, Polio virus, Rota virus, 
Adeno virus и др.)

Приложим върху PVC, гума, линолеум, 
плексиглас без формалдехид; Ниски 
работни концентрации.

150 лв.
1.70лв

8 24 лв.
9.36лв.

11 90 лв.
13.68лв.

14 89 лв.
16.92лв.

18 48 лв.
21лв. 12 23 лв.

13.90лв.

61 60 лв.
70лв.

29 80 лв.
33.72лв.

102 43 лв.
116.40лв.

27 00 лв.
30.72лв.

85 54 лв.
97.20лв.

52 80 лв.
60.30лв.

16 00 лв.
18.48лв.

13 20 лв.
15.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
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