
Váš laboratórny poradca
Ján Kuruc - 0903 425 096
kuruc@jarident.sk

www.jarident.sktel. č.:  052/77 22 029
  052/77 22 030
tel./fax:  052/77 22 924
mobil:  0917 585 710
servis:  0901 900 040
účtovnictvo: 052/42 60 945
školenia:  052/42 60 946

e-mail:   objednavky@jarident.sk

JARIDENT
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a iných

ZUBNÁ TECHNIKA 2019

Zirkónové disky UPCERA

Vysokokvalitné 3D tlačiarne od spoločnosti Makex (viac info na str. 31)

Profesionálne 3D DLP tlačiarne

Zirkónové disky od najväčšieho celosvetového výrobcu (viac info na str. 4)



Aktuálne najrýchlejší a najpresnejší skener na svete

P

C

Orthodontics  
and appliances

Crown and bridge models

Customized abutments

Implant bars

Implant frame bridges

Implant models 
with analogs

Screw retained crowns 
with cutback

Screw retained crowns

Screw retained bridges

Clear Aligners

Implant planning  
and surgical guides 

Digital Smile Design  
& RealView

Dentures 

Single arch dentures Customized 
impression trays

Removable partial dentures

Customized impression 
trays for implant cases

Single crowns Full anatomical bridges

Maryland Bridges Copings

Framework bridges Crowns and bridges  
with facial cutback

Inlays, onlays 
and veneers

Splints

Primary telescope Secondary telescope

Standard post 
and core

Post retained crown 
(Richmond crown)

Temporaries Virtual diagnostic wax-ups 
including models

Positioning guides

Table-tops  
and non-prepared veneers

Model Počet kamier Rozlíšenie Presnosť
Rýchlosť 

skenovania 
1 člena (sek)

Skenovanie 
celého oblúka 

(sek)
Ďalšie

E-1 2 kamery 2 x 5 MP na báze 
modrej LED

10 µm
Multiriadkové 
skenovanie

25 40 Možnosť dokúpiť skenovanie viacerých členov naraz

E-2 2 kamery 2 x 5 MP na báze 
modrej LED

10 µm
Multiriadkové 
skenovanie

20 30 Možnosť dokúpiť skenovanie viacerých členov naraz

E-3 2 kamery 2 x 5 MP na báze 
modrej LED

7 µm
Multiriadkové 
skenovanie

18 22 Skenovanie viacerých členov naraz. Unikátna funkcia skenovania textúr vo farbe. 

E-4 4 kamery 4 x 5 MP na báze 
modrej LED

4 µm
Multiriadkové 
skenovanie

9 11 Skenovanie viacerých členov naraz. Unikátna funkcia skenovania textúr vo farbe. 
Nieje potrebné vyberať členy z modelu.

D-1000 4 kamery 4 x 5 MP na báze 
modrej LED

5 µm
Multiriadkové 
skenovanie

15 16
Skenovanie viacerých členov naraz priamo v modeli. Unikátna funkcia skenovania 
textúr vo farbe. 

D-2000 4 kamery 4 x 5 MP na báze 
modrej LED

5 µm 
Multiriadkové 
skenovanie

15 16

Skenovanie viacerých členov naraz priamo v modeli. Unikátna funkcia skenovania 
textúr vo farbe. Možnosť skenovať 2 modely naraz (all in one) vrátane 
zhryzu - ušetrenie 4 z 5 krokov. 

Výmenné akcie 3Shape:     
Vymeň akýkoľvek starší skener za skener 3Shape E2 alebo E3 a získaj KREDIT od 2 500 € – 8 500 € na nový skener 3Shape
Vymeň starší 3Shape skener za nový 3Shape E2 alebo E3a získaj KREDIT od 4 200 € – 10 000 € na nový skener 3Shape

BEZ LICENČNÝCH POPLATKOV

NOVINKA - E4 

3shape je líder s viac ako 50% podielom na celosvetovom trhu. 
Najkompletnejší a najužívateľskejší softvér.

Softvér:
1. naprepracovanejší sofvér s najväčím množstvom aplikácií
2. užívateľsky príjemný softvér v češtine a ďalších jazykoch
3. každodenné aktualizácie sotvéru (skenovacieho, modelovacieho ale aj riadacieho pre skener)
4. 24-hodinová podpora zo 14 podporných centier rovnomerne rozložených po celom svete podľa časových pásiem

Kúpte si svoj skener 3Shape len u autorizovaného slovenského distribútora: V našej firme dostanete najlepšiu 
cenu a plnú podporu výrobcu. Vypýtajte si kompletné informácie.

Laboratórne skenery2



SUCHÉ AJ MOKRÉ FRÉZOVANIE

SPOĽA
HLIVÉ 

RÝCHLE 

PRESNÉ  

EKONOMICKÉ

OTVORENÝ SYSTÉM    

ROBUSTNÉ
INDUSTRIÁLNA KVALITA

REVOLUČNÉ TECHNOLÓGIE
VÝKONNÉ

V ponuke  už čoskoro..

Informujte sa na cenovú ponuku

R5 K5

S2 K4N4

Z4

5-OSOVÉ  Jarident 
+ 

VHF 

Spokojný 
Zákazník

=  
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Kompletné príslušenstvo na implantológiu - predtvary 
na abutmenty, šrubky, skenovacie telieska a titanové bázy.
Najkompletnejšia knižnica zo všetkých známych výrobcov.

Príslušenstvo

Nobel Biotech
Implan Direct

MIS

Straumann
Zimmer

Anthogyr

Ankylos
Dentium
Bredent

Astra
Bio Horizon

Xive

Osstem
Bego

Ceny od 
28 800 €

s DPHBiomet 3i
Neobiotech

Camlog
Megagen

a iné...

D15S - 5-osová fréza
Výkon vretena 2 700 W
Dodatočné chladenie vretena
Stabilný stolík
Hmotnosť 180 kg
Výmenník na 20 vrtákov
Os A +/-180º, os B +/-24º
Vodná jednotka 
AC servomotory

D15W -5-osová fréza
Výkon vretena 1 300 W
Možnosť doobjednania stolíka
Hmotnosť 130 kg
Výmenník na 20 vrtákov
Os A +/-180º, os B +/-24º
Vodná jednotka 
AC servomotory

5-osová fréza 
Výkon vretena 2 700 W
Dodatočné chladenie vretena
Stabilný stolík
Hmotnosť 360 kg
Výmenník na 24 vrtákov
Os A +/-180º, os B +/-30º
Vodná jednotka
AC servomotory
3R systém

5-osová fréza
Výkon vretena 500 W
Hmotnosť 74 kg
Možnosť dokúpiť stolík s miestom 
na vodnú jednotku a odsávanie
Výmenník na 12 vrtákov
Os A +-360º, os B +- 30º

5-osová fréza 
Výkon vretena 500 W
Stolík s miestom na vodnú jed-
notku a odsávanie
Hmotnosť 175 kg
Výmenník na 12 vrtákov
Výmenník na 6 diskov
Os A +-360º, os B -35+115º

5-osová fréza 
Výkon vretena 2 700 W
Dodatočné chladenie vretena
Stabilný stolík
Hmotnosť 450 kg
Výmenník na 32 vrtákov
Výmenník na 6 diskov
Os A +/-180º, os B +/-30º
Vodná jednotka
AC servomotory
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18 mm  165,00 € 211,00 €
20 mm  181,00 € 231,00 €

L-Temp Multicolor

Copra Dur Clear

Copra Temp

PEEK Bio-P

25 mm                    248,00 € 

Vysokovýkonný medicínsky polymér na produkciu čiapočiek, koruniek, 
teleskopických koruniek a pod. Vhodné pre otvorené systémy 98 mm 
aj pre Zirkonzahn 95 mm. 

20 mm                    197,00 €  311,00 €
16 mm                    174,00 €  260,00 €
14 mm                    159,00 €  

Pri kúpe 2 a viac ks zľava 10%

Pri kúpe 2 a viac ks zľava 10%

Zosieťované PMMA na dlhodobé 
provizóriá. Farby A2, A3, A3,5. 
Zložený z 20 vrstiev. Vhodné pre 
otvorené systémy 98 mm aj pre 
Zirkonzahn 95 mm.

White Peaks 
Vysoko pevnostný polymér 
na báze PMMA 
– translucentný 
na produkciu dláh. 

20 mm   127,00 €

20 mm   61,00 €

20 mm   45,00 €

16 mm   99,00 €

15 mm   44,00 €

15 mm   40,00 €

White Peaks
Materiál na báze PMMA 
na produkciu dočasných 
riešení - A1, A2, A3, B1

Béžovo-sivý, ružový A2

Zirkónové disky

Copra Supreme/Supreme Symphony

Ø 25 mm  122,00 €                      172,00 €                      181,00 €                     221,00 €                     221,00 €
Ø 22 mm  113,00 €                      160,00 €                      174,00 €
Ø 20 mm  105,00 €                      146,00 €                      158,00 €                     186,00 €                     186,00 €
Ø 18 mm     98,00 €                     136,00 €                      150,00 €                      174,00 €                      174,00 €
Ø 16 mm     92,00 €                     131,00 €                     143,00 €                     167,00 €                     167,00 €
Ø 14 mm     84,00 €                     119,00 €                      129,00 €                     150,00 €                     150,00 €
Ø 12 mm      73,00 €                     101,00 €                     110,00 €  

ST Multilayer 
98 mm (štandard)

95 mm (Zirkonzahn)

TT Multilayer 
98 mm (štandard)

95 mm (Zirkonzahn)

TT One ML
98 mm (štandard)

95 mm (Zirkonzahn)

HT
 98 mm (štandard)

95 mm (Zirkonzahn)

ST Color
98 mm (štandard)

95 mm (Zirkonzahn)

Upcera
Translucentné zirkónoxidové disky vo viacerých verziách pre otvorené systémy 98 mm. 
Možnost zakúpiť predfarbené až do 16 farieb Vita alebo multivrstvové predfarbené  
v 7 najpoužívanejších farbách. 

Informujte sa o zirkónových diskoch (bločkoch) do iných systémov napr. Zirkonzahn 
Cerec inLab (Sirona), Amann Girbach, Kavo Arctica.

HT - Zirkónový disk. Vynikajúca pevnosť >1200 MPa a super translucencia 39%. Vhodné 
na jednotlivé členy, konštrukcie aj nad 7 členov (max 3 medzičleny v anteriórnej oblasti 
a 2 v posteriórnej oblasti), inlejové mostíky, cantilever mostíky, marylandské mostíky, 
teleskopické korunky a individuálne abutmenty. 

ST Color - Zirkónový disk v 16 odtieňoch VITA. Vynikajúca pevnosť >1200 MPa a translu-
cencia 43%. Možnosť frézovať v plnej anatómii. Vhodné na jednotlivé členy, konštrukcie 
aj nad 7 členov (max 3 medzičleny v anteriórnej oblasti a 2 v posteriórnej oblasti), inlejové 
mostíky, cantilever mostíky, marylandské mostíky, teleskopické korunky a individuálne 
abutmenty. 

ST Multilayer - Zirkónový disk v 7odtieňoch VITA so 7 vrstvami. Vynikajúca pevnosť 
>1200 MPa a translucencia 43%. Vhodné na frézovanie v plnej anatómii. Vhodné na jed-
notlivé členy, konštrukcie do 4 členov, inlejové mostíky, cantilever mostíky, marylandské 
mostíky, teleskopické korunky a individuálne abutmenty. 

TT Multilayer - Zirkónový disk v 5 odtieňoch VITA so 7 vrstvami. Pevnosť >600 MPa 
a translucencia 49%. Vhodné na frézovanie v plnej anatómii v anteriérnej oblasti. 
Vhodné na jednotlivé členy, mostíky do 3 členov, teleskopické korunky, individuálne 
abutmenty a fazety. 

TT One ML - Zirkónový disk v 5 odtieňoch VITA so 7 vrstvami. Pevnosť >1000 MPa 
a translucencia 47%. Vhodné na všetky indikácie.

Upcera je najväčší výrobca zirkónových diskov  
na svete. 16 z 20 najväčších celosvetových  

laboratórií používa disky UPCERA

16 mm  150,00 € 190,00 €

12 mm  124,00 € 155,00 €
14 mm  134,00 € 169,00 €

White Peaks
Jedinečný nový hybridný (30% kubický, 70% tetragonálny) klasický alebo multivrstvový zirkón vo farbe -  A1, A2, A3, B1, B2, 
C1, C2,  D2.
Vhodný na všetky indikácie – estetické v plnej anatómii v anteriórnom či posteriórnom úseku, na riešenia cut-back a aj plne 
fazetované riešenia. 
Veľmi vysoká translucencia 45%, prirodzený prechod odtieňov jednotlivých vrstiev (5 hlavných vrstiev a 4 prechodné vrstvy). 
Vhodný až na konštrukcie 14 členov, pevnosť > 1100 MPa.

Copra Supreme - vo farbe
Copra Supreme Symphony - vo farbe multivrstrový 

Jediný zirkón, ktorý potrebujete

Supreme            Supreme Symphony
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Celtra Duo

Dentsply Sirona
Bločky pre Cerec z materiálu ZLS 
(lítium silikát s obsahom zirkón 
dioxidu). Materiál je už v konečnom 
odtieni, nevyžaduje kryštalizačné 
pálenie, pevnosť až 370 MPa. 
Možnosť vypáliť v peci alebo len 
vyleštiť bez pálenia.

Celtra Duo doplnkové bal. - 4 ks C14  100,90 €
Pri kúpe 3 bal cena 79,90 €.
Pri kúpe 4 a viac bal cena 69,90 €.

Easy Mill CrCoCopra Sintec K

18 mm   265,00 €18 mm   223,00 €
20 mm   283,00 €20 mm   240,00 €

Brilliant Crios

Coltene Whaledent 
Moderný high-tech spevnený 
kompozitný bloček. Modulus 
elasticity rovnaký ako zub, 
vysoká pevnosť v ohybe, 
odolný voči abrázii, jemný 
k antagonistovi, bez chippingu 
hrany s hrúbkou len 0,1 mm.

98/18 mm  431,70 €   
98/14 mm  372,70 €   
Veľk. 12 a 14, 5 ks  103,80 €   

Tetric CAD

Ivoclar
Estetický kompozitný blok na jednočlenné CAD/
CAM náhrady - korunky, inleje, onleje a fazety. 
Chameleón efekt. Dve translucencie – MT a HT. 
Nasadenie okamžite po vyleštení.

C14, I12, 5 ks   131,00 €

Grandio Blocs / Disc

veľk. 14L, 5 ks   118,00 €
98 mm/ 15mm   424,30 €

Cerasmart

14 L, 5 ks   131,30 €

GC
Nové keramicko-kompozitné 
bločky od firmy GC. Kombinujú 
vysokú odolnosť a flexibilitu. 
Rýchle frézovanie pri zachovaní 
ostrých a presných okrajov. 

14, 5 ks   121,10 €
12, 5 ks   110,90 €

AKCIA 4 + 1 ZDARMA . Cena za 1 bal v akcii 88,70 € (12), 
96,90 € (14) resp.  105,00 € (14L).

Initial LRF

GC
Estetické leucitové keramické bločky. 
Vysoko odolné, pevnosť až 250 MPa.
Jednoduché leštenie, je možné 
individualizovať.

5 ks 72,10 €

White Peaks 
Sintrovaný kov, možné frézovať až do 14 členov. 
Až 40 členov do disku. Minimálne opotrebovanie vrtákov.

Voco
Nanohybridný kompozitný
CAD/CAM bloček s obsahom 
plnív až 86% hmotnosti. Skvelé 
vlastnosti v ohybe a abrázii. 
Nie je potrebné vypaľovať.

veľk. 12, 5 ks   110,10 €

Upcera
Voskové disky na frézovanie.

Priemer - 95/98 mm
Hrúbka - 14/16 mm

Vhodný na prepravu 
koruniek a mostíkov 
jednoducho a pohodlne.

Amber Mill Wax

Membrane Box

10 mm   360,00 €

   13,90 €

100 ks   140,40 €
10 ks   16,20 €

16 mm   248,00 €16 mm   204,00 €
14 mm   235,00 €14 mm   186,00 €
12 mm   213,00 €12 mm   168,00 €
10 mm   195,00 €10 mm   149,00 €
8 mm   177,00 €
Pri kúpe 2 a viac ks zľava 10%

Pri kúpe 2 a viac ks zľava 10%

Vhodné pre otvorené systémy 98 mm aj pre Zirkonzahn 95 mm.

IPS Empress CAD/Multi

Ivoclar
Keramické bločky pre CAD/CAM. Multi bločky sú 
inovatívne polychromatické bločky, ktoré slúžia 
k zhotoveniu náhrad význačných prirodzeným 
odtieňom a fluorescenčným prechodom z dentínu 
na incíziu.

IPS e.max CAD

3 ks B32       231,80 €
3 ks B40     236,70 €

Ivoclar
Bločky z lítium–disilikátovej keramiky, ktorá sa vyznačuje bezkonkurenčnou pevnosťou. 
Umožňuje zhotovenie plne keramických anatomických náhrad, ako sú fazety, inleje, 
onleje, čiastkové korunky a mostíky s flexibilnou ponukou cementovania v závislosti
od indikácie. Prevedenie LT (low traslucency), MT (medium translucency) a HT (high 
translucency). 

Empress CAD 5 ks C14, I12  71,80 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 53,90 €*
Empress CAD Multi 5 ks C14, I12  92,90 €

5 ks C14, I12     131,00 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 104,80 €.*

Hassbio
Prvý lítium disilikát vo forme disku. 
Vysoko plnený, skvelé fyzikálne vlastnosti – 450 MPa po kryštalizácii. 
Prirodzená opalescencia, fluorescencia a multichromatická gradácia. 
Protetické práce sú definitívne a vyzerajú ako živé. Plná farebná škála 
19 odtieňov a 4 translucencií. Finálna translucencia závisí od teploty 
kryštalizácie. HT (815ºC), MT (825ºC), LT (840ºC), MO (860ºC).
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informujte sa o aktuálnej akcii

Dentsply Sirona
Keramika je určená na fazetovanie zirkónoxidových 
konštrukcií. 
Koncept – jedinečný keramický systém All-in-one (všetko
v jednom) ktorý kombinuje klasické odtiene Vita a 3D-Maste 
odtiene do jedného uceleného keramického systému. Táto 
inteligentná kombinácia umožňuje reprodukovať všetky 
farby oboch štandardov - fantastické výsledky len so 40 
základnými hmotami (13 linerov, 24 dentínov, 3 incisal).

Výhody:

1. Nová optimalizovaná mikroštuktúra – sklo sa melie
pomocou technológie jet milling (mletie vzduchom).
Výsledkom je jemnejšia štruktúra a tak väčšia pevnosť, 
lepšia opalescencia a translucencia, jednoduchšie leštenie. 
Technológia zastavenia šírenia mikrotrhlín.

2. Vynikajúca estetika – možnosť reprodukovať všetky 
odtiene Vita Classical a Vita 3D-Master.

75 g Dentin, Transpa, Enamel, Flu, Stand-by,  
Opal Effect, Shoulder, Intensive Dentin  120,80 €

20 g Dentin, Transpa, Enamel, Flu, Stand-by, Opal  
Effect, Shoulder, Intensive Dentin  48,70 €

3 ml Pastenliner   48,70 €
Aesthetic Kit   1481,00 €

Basic Kit – 13 x 3 ml Pastenopaker, 23 x 20 g Dentin,
3 x 20 g incisal, 20 g Transpa Clear T, 20 x Korrektur-
masse, 20 g glazúra, 50 ml tekutina, 50 ml Ducera 
Liquid Blend, 2 ml Pastenopaker liquid, 15 ml tekutina
na farbičky, príslušenstvo.  1596,00 €

20 g Glaze   48,70 €

neobmedzené 
možnosti  

individualizácie
vo Vita Classical

aj Vita 3D-Master

Cercon Ceram Love 

Initial Zr-FS

Gum 20 g   42,50 €

Shoulder, Shoulder Opaque 20 g  45,50 €

Inside, Fluo-Dentin, Enamel Intensive, Enamel Occlusal, 
Enamel Opal, Translucent, Cervical Translucent
Translucent Modifier 20 g  43,90 €

Bleach Dentin, Bleach Enamel 20 g  37,50 €

Dentin, Enamel, Opaquous Dentin Modifier 20 g  
   41,80 €

Basic Kit   1733,00 €

Entrance Kit   251,40 €
ZDARMA: 1 x 20 g Dentin A1, 1 x 20 g 
Dentin A2 a 1 x sada štetcov (5 ks).

GC
Keramický systém na fazetovanie zirkónu. Ekonomicky výhodné riešenie. Presne si odpovedajúce koeficienty tepelnej 
roztiažnosti, vysoká zmáčavosť nosných štruktúr, bezpečná väzba, optimalizovaná kontrakcia, vynikajúca stabilita pri 
pálení. Vysoko fluorescentné primárne dentíny pre čo najprirodzenejšie a nápadité tieňovanie. Logické vzťahy, jedno-
duchá manipulácia. 

Ivoclar
Osvedčený celokeramický systém. Vhodný na Press aj CAD/CAM technológiu. Jeden spoločný fazetovací materiál je 
viacúčelová nano-fluorapatitová keramika. Estetické výsledky, ľahké spracovanie, ekonomický. Vhodný na fazetovanie 
zirkónových aj líthium disilikátových čiapočiek a konštrukcií.

Bleach Kit   523,50 €
Impulse Kit   1148,90 €
Deep Dentin Kit A-D  471,90 €
Margin Kit A-D   786,40 €

Starter Kit A-D   689,30 €
Zirliner Kit   349,90 €

Intro Kit A2   295,50 €

AKCIA 4 + 1 ZDARMA (rovnaká veľkosť a cena)*

IPS e.max Ceram 

Gingiva Kit   650,80 €

Dentin, Transpa, Transpa Incisal 100 g  202,50 €
Zirliner 5 g   28,90 €

Occlusal Dentin, Mamelon, Opal Effect, Gingiva, 
Intensiv Gingiva   53,20 €

Margin, Intensiv Margin, Deep Dentin, Add-On 20 g
   51,30 €

Dentin, Power Dentin, Incisal, Power Incisal, 
Transpa Incisal    46,50 €
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Celtra Press / Celtra Ceram

IPS e.max Press

Dentsply Sirona
Celokeramický systém vysokopevnostnej keramiky 
zosilnenej zirkónom. Vhodné na vytvárenie faziet 
(vrátane okluzálnych), inlejí, onlejí, koruniek v 
anteriórnom i posteriórnom úseku a mostíkov 
do 3 členov. Mimoriadneprémiová estetika – 
chameleón efekt, perfektné vyváženie medzi 
translucenciou a prirodzenou opalescenciou 
(nemá šedý efekt v ústach pacienta), perfektne 
prislúcha k odtieňom VITA. Výnimočná pevnosť 
v tlaku vyššia ako 500 MPa. Perfektná kvalita 
okraja korunky, vynikajúca zatekavosť pri 
presovaní (menšie kryštály ZLS) – stačí jeden 
kanál. Minimálna reakčná vrstva – veľmi rýchle a 
jednoduché vyleštenie. Jednoduchý výber farieb, 
jednoduché dofarbovanie. Možnosť leptať.

Ivoclar
Lítium disilikátové keramické ingoty na presovaciu techniku. 2 veľkosti a 2 translucencie. Tvrdosť až 400 MPa. Vhodné 
na produkciu koruniek a mostíkov v anteriórnom a posteriórnom úseku, inleje, fazety a implantologické supraštruktúry.

Celtra Press Investment tekutina 1 l  47,40 €
Celtra Press Investment 60 x 110 g  323,30 €

Ceram Trial Kit    243,40 €
Ceram Basic Kit   829,90 €

HT, LT, MT 5 ks   105,50 €

Dentin, Enamel 15 g  37,30 €

HT, LT, MT veľkosť L 3 ks  126,60 €
informujte sa o cene/aktuálnej akcii

Vyžiadajte 

si kompletnú 

brožúru

Dentin Effect, Gingiva, Power Dentin, Enamel Opal, 
Enamel Effect, Add-on 15 g   40,90 €

Keramika Celtra Ceram (líthiumdisilikát, zirkón)

Zatmeľovacia hmota k Celtra Ceram

Ingoty zirkón-lítium-silikát Celtra Press

Multi 5 ks   161,70 €
Zirpress HT, LT,   101,20 €

HT, LT, MO, HO, MT veľkosť L 3 ks  125,50 €

Basic Kit A-D   1587,10 €

Multi Basic Kit A-D  1129,90 €

HT, LT, MO, HO, MT 5 ks  104,80 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii  83,90 €.*

Multi Intro Kit A-D  488,60 €

IPS PressVest Premium 5 kg  239,20 €

IPS e.max Press Invex Liquid 1L  67,70 €
IPS PressVest Premium Liquid 1 L  46,60 €

Ingoty

Zatmeľovacia hmota

Initial LiSi Press

GC
Celokeramický systém lítium disilikátových 
ingotov a fazetovacej keramiky. Materiál pre 
vysokoestetické a dlhotrvácne rekonštrukcie. 
Keramika sa používa na individuálne vrstvenie 
i na techniku cut-back. Indikácie ingotov: 
fazety, inleje, onleje, korunky v anteriórnom 
i posteriórnom úseku, 3-členné mostíky vo 
frontálnom úseku, 3-členné mostíky v úseku 
premolárov po druhý premolár, korunka na 
implantát. Výborná pevnosť v ohybe, teplé, jasné 
farby s výbornou fluorescenciou, minimálna 
reakčná vrstva po odstránení zatmeľovacej hmoty, 
opracovanie len pomocou perál, bez aplikácie 
kyseliny fluórovodíkovej.

PressVest Liquid 900 ml  38,80 €
PressVest 60 x 100 g  192,30 €

Basic Kit    646,10 €
Dentin, Enamel, Opaquous Dentin Modifier 20 g
   42,20 €

HT, MT, LT, MO 5 ks  85,50 €

Inside, Fluo-Dentin, Enamel Intensive, Enamel Occlusal, 
Enamel Opal, Translucent, Cervical Translucent, Bleach 
Dentin, Translucent Modifier, Gum  44,40 €

Keramika

Zatmeľovacia hmota

Ingoty

200 mg separátor  26,30 €
2 ks presovací piest  81,00 €

Presovacia keramika8



Ivoclar
IPS inLine – leucitová metalokeramika 
s farebnou stálosťou. Rýchle a nekomplikované 
spracovanie, ideálne vypaľovanie. 

System Opaquer 3 g  32,10 €

Powder Opaquer 80 g  136,20 €

Dentin, Transpa Incisal, Transpa 20 g  31,20 €
Dentin, Transpa Incisal, Transpa 100 g  142,10 €

Opal Effect, Gingiva, Intensive Gingiva 20 g 35,50 €

Deep Dentin 20 g   32,90 €

Intensive Margin 20 g  43,60 €
Margin 20 g   34,30 €

Powder Opaquer 18 g  36,40 €
System Opaquer 9 g  87,70 €

Ivoclar
Nový kovokeramický systém na báze leucitov, fluroapatitu a oxyapatitu. Vysoká 
stabilita pri vypálení, minimálne zmrštenie, estetika. Obsahuje materiály na estetické 
fazetovanie, jednovrstvovú keramiku a aj ingoty na presovaciu techniku.

Starter Kit A-D   1151,20 €
Kúpte 1 x IPS Style Ceram Starter Kit A-D
a/alebo IPS Style Ceram Impulse Kit
a/alebo IPS Style Ceram Gingiva Kit
a/alebo IPS Style Ceram Bleach Kit
a IPS Style Ceram 20 g alebo 100 g Dentin a Incisal
Dostanete 30% zľavu pri vrátení rovnakého množstva 
materiálu od konkurencie

Intro Kit A2 alebo A3  194,20 €

Powder Opaquer 18 g  38,10 €

Dentin, Incisal 20 g  36,30 €
Dentine, Incisal 100 g  158,10 €
Margin, Intensive Margine, Deep Dentine 20 g  41,09 €
Gingiva, Intensive Gingiva, Transpa, Mamelon,
Opal Effect, Special Incisal, Cervical Transpa 39,90 €

IPS Style Ceram 

Powder Opaquer 80 g  136,20 €

IPS Inline 

IPS inLine One 

Ivoclar
Jednovrstvová ekonomická metalokeramika pre 
rýchle vrstvenie. Materiál umožňuje jednoduché 
vrstvenie len jediného materiálu.

100 g   142,10 €
20 g   31,20 €

IPS Style Ceram One 

Ivoclar
Jednovrstvová ekonomická metalokeramika pre 
rýchle vrstvenie. Dentcisal materiál umožňuje 
jednoduché vrstvenie len jediného materiálu.

100 g   158,10 €
20 g   36,30 €

GC
Väzobný prostriedok na vytvorenie bezpečnej väzby keramiky 
na kovovú konštrukciu. Zlepšuje chemickú väzbu a neutralizuje 
rozdiely v koeficientoch roztiažnosti kovu a keramiky.konštrukcií 
keramických bločkov od rôznych výrobcov.

Bredent
Materiál na vytvorenie väzby 
medzi kovom a kermikou, 
vyrovnáva pnutia. Vhodný pre 
všetky dentálne zliatiny. 

NE-Bonder Paste 

4 ml   53,50 € 2 x 4g   68,30 € 30 g   289,00 €
7 g   79,00 €

Dentsply Sirona
Univerzálny homogénny materiál na vytvorenie bezpečnej 
väzby keramiky na kovovú konštrukciu.

IN-Metal bond Ceram bond 

Malokeramika 9



Duceram Kiss 

Initial MC 

Dentsply Sirona

Keramika určená na fazetovanie ušľachtilých a náhradných kovov s koeficentom CTE 13,8-15,4 μm/m.
Koncept – Nič nie je jednoduchšie ako robiť veci zložitejšími a nič nie je ťažšie ako robiť veci jednoduchšie.
Kiss redukuje množstvo práškov o takmer 1/2 na 73. Bežné keramiky používajú 110-120 práškov.

A ako je možné znížiť množstvo takmer o 1/2 bez kompromisov v kvalite?:
1. Nové pigmentácie dentínových a opáknych odtieňov. Takto je eliminovaná potreba intenzifikátorov
pri vrstvení V-otieňov, okrem individuálnych prípadov.
2. Nová kategorizácia intenzifikátorov a incizálnych práškov.
3. Vývoj nové druhu didaktiky, ktorá inteligentne kombinuje odtiene, efekty a materiály.
Kompletný systém Vám takto vojde do 1 kufríka.

Výhody:
1. Znížené materiálové náklady na znížené množstvo potrebného materiálu a nižšie skladové zásoby
2. Možnosť využívať rýchle vypaľovacie programy až 80ºC/min a rýchle ochladzovanie.
3. Jednoduché vrstvenie - klasické 3 prášky opaque, dentine a incisal umožňujú výrobu vysoko
estetických keramických prác bez príliš veľkého úsilia.
4. Unifikovaná schéma – pre drahé i náhradné kovy, presovaciu keramiku i zirkón
5. 100% reprodukovateľnosť odtieňov – vynikajúca pomôcka Kiss Color Wheel a stálosť
opalescenie aj po viacerých vypaľovaniach.
6. Vysoká kvalita
7. Vynikajúca estetika so základnými odtieňami a dosiahnutie perfekcionizmu
zmiešaním základných odtieňov v pomere 1:1.

3 ml Pastenopaker  42,90 €
20 g Powerchroma, Flu  37,40 €
20 g Opal Effect, Opal Incisal, Stand By  41,40 €

20 g Dentin, Powder Opaque, Incisal, Shoulder, Transpa, 
Add-On   28,50 €

Complete kit s pastovými opakermi
   2654,00 €

Starter Kit   1009,00 €

20 g NE-Bonder   42,60 €

75 g Dentin, Powder Opaque, Incisal, Shoulder, Transpa, 
Add-On    83,10 €

Complete kit s práškovými opakermi
   2399,00 €

neobmedzené možnosti individualizácie

Complete kit s práškovými / pastovými opakermi

Rýchlosť - Jednoduchosť - Krása

GC
Kovokeramika pre náhradné zliatiny. Pálenie pri teplote do 930°C. Optimalizovaná kontrakcia, kompatibilita 
s väčšinou kovov. Efektné hmoty, zladené komponenty. Rovnaká logika ako pri ostatných GC keramikách. 
Jednoduché spracovanie, rýchle a estetické výsledky.

Powder Opaque 20 g  37,80 €

Dentin, Opaqus Dentin, Enamel 20 g  31,40 €

Shoulder Opaque, Shoulder Transparent 20 g 34,50 €

Basic Kit Powder Opaque  1522,00 €

Entrance Kit   272,70 €
ZDARMA: 1 x 20 g Dentin A1, 1 x 20 g Dentin A2, 1 x 4 g Paste 
Opaque A1, 1 x 4 g Paste Opaque A2 a 1 x sada štetcov (5 ks)

Bleach Dentin 20 g  32,50 €

Basic Kit Paste Opaque  1377,00 €

Paste Opaque 3 g  26,70 €

Inside, Fluo-Dentin, Enamel Intensive, Enamel Occlusal, 
Enamel Opal, Translucent, Cervical Translucent, 
Gingival 20 g   33,40 €

Malokeramika10



LHT 02/17LB Speed

LHT 01/17LB Speed LHT 01/17D

Doporučená predajná cena  10 650,00 € Doporučená predajná cena  10 650,00 €

Doporučená predajná cena  7 100,00 €

   10 356,00 €

   9 540,00 €

   7 368,00 €

Programat

VP3 Easy vákuová pumpa  790,00 €
VP5 vákuová pumpa  1 212,00 €

EP5010  13 374,00 €
EP3010  9 786,00 €
P510  6 558,00 €
P310    4 986,00 €

Nabertherm
Vypaľovacia pec na zirkón s max. teplotou 1650 
stupňov Celzia. Špeciálne nahrievacie elementy 
z molybdén disilikátu ponúkajú najlepšiu ochranu proti 
chemickej interakcii v peci. Obrovská komora 
s objemom 1L alebo 2L. Prvotriedne vložkovanie. 
Kompaktný dizajn, nerezový vonkajší povrch, precízna 
kontrola teploty. Nahrávanie parametrov precesu 
sintrovania na USB disk.

Nabertherm
Vypaľovacia pec na zirkón s max. teplotou 1650 stupňov Celzia. Špeciálne 
nahrievacie elementy z molybdén disilikátu ponúkajú najlepšiu ochranu proti 
chemickej interakcii v peci. Obrovská komora s objemom 2L. Elegantný dizajn. 
Rýchly systém ochladzovania a sušenia. Prvotriedne vyvložkovanie spevnené 
sklenými vláknami. Nerezový vonkajší povrch, pohyblivá tácka, precízna kontrola 
teploty. Nahrávanie parametrov procesu sintrovania na USB disk.

Nabertherm
Vypaľovacia pec na zirkón s max. teplotou 1650 stupňov Celzia. Špeciálne nah-
rievacie elementy z molybdén disilikátu ponúkajú najlepšiu ochranu proti chemickej 
interakcii v peci. Obrovská komora s objemom 1L. Prvotriedne vložkovanie. Rýchly 
systém ochladzovania a sušenia. Kompaktný dizajn, nerezový vonkajší povrch, 
precízna kontrola teploty. Nahrávanie parametrov precesu sintrovania na USB disk.

Ivoclar
Predprogramované materiály ako napr. IPS e.max, IPS d.SIGN, IPS inLine, IPS Empress 
a i.Homogénna distribúcia tepla a dvojitá vákuová pumpa. Farebná dotyková obrazovka, 
možnosť individuálnych programov. Zvýšená rýchlosť napaľovania o 25%.
EP3010, EP5010 - Funkcia press

informujte sa o aktuálnych akciách

informujte sa o aktuálnych akciách

informujte sa o aktuálnych akciách informujte sa o aktuálnych akciách

Pri kúpe pece:
P310, P510, EP3010, alebo EP5010 získate vákuovú pumpu 
VP5 a Ivocolor Starter Kit v hodnote 1667,00 € ZDARMA*

Austromat 644

informujte sa o aktuálnej akcii informujte sa o aktuálnej akcii

Dekema
Spoľahlivá keramická pec s funkciou Press. 
Mimoriadne spoľahlivá. Veľká 19 cm farebná 
dotyková obrazovka. Vhodný pre akýkoľvek 
jednopiestový presovací systém. Možnosť dokúpiť 
doplnok Trixpress kde je možné vypresovať 
simultánne až 30 g keramiky v 5 rôznych farbách 
- vynikajúca efektivita.

Doporučená predajná cena  15 270,00 €

Programat S1 1600

Ivoclar
Kompaktná sintrovacia pec na zirkón. Teplota až 1600ºC, 
homogénna distribúcia tepla. Zrýchlené programy 
sintrovania, funkcia šetrenia energie.

informujte sa o aktuálnej akcii

Austromat 664

Dekema
Rýchla a mimoriadne spoľahlivá sintrovacia 
zirkónová pec s možnosťou sintrovať 40 členov v 
2 úrovniach (max. priemer konštrukcie 65 mm). 
3 nahrievacie telesá zo silikón karbidu pre homo-
génnu distribúciu tepla. Teplota do 1530 stupňov 
Celzia. Bez zafarbovania. Antivibračný stolík. Veľká 
19 cm farebná dotyková obrazovka. 

LT 02/13 CRCeramicMaster Press Pro

Doporučená predajná cena  10 356,00 €

Nabertherm 
Sintrovacia pec na sintrovanie CrCo. Špecifická 
konštrukcia umožňuje sintrovať s takmer nulovým
obsahom kyslíka v komore pri takmer nulovej spotrebe 
argónu. Max. teplota 1300ºC. Dvojstenný nerezový obal
a tepelná ochrana z industriálnych vlákien. Dodávané
vrátane systému na prívod plynu. Nútený obeh stlačeného 
vzduchu pre dokonalé chladenie. Veľká komora – 
možnosť sintrovať až 30 koruniek na jeden cyklus.

VOP
Výkonná keramická presovacia pec. 255 programov, 
automatická kalibrácia, 7 palcový displej, dotykové 
tlačidlá. Bez potreby kompresora pri presovaní. 
Vrátane vákuovej pumpy. 

informujte sa aktuálnej akciiinformujte sa aktuálnej akcii

Výplňové materiály 3M, Zhermack, Ivoclar, SDI 11Vypaľovacie pece na keramiku, zirkón a kov 11



Renfert
Diamantové leštiace pasty: univerzálna 
All-in-one, ZrO2, LiSi2.

Renfert
Nástroj na meranie 
s vymeniteľnými 
koncovkami, možnosť 
merať vonkajšie 
i vnútorné rozmery.
Meranie na 0,1 mm.

Renfert
Leštítka na jemné 
ale výkonné 
vyleštenie tvrdých 
kovových zliatin.

Renfert
Leštiace kartáče na rýchle vyleštenie zliatin, 
keramiky a povrchov zo syntetických hmôt. 
Vrátane mandrelov.

Renfert
Vysokokvalitný nástroj s nešmykľavým 
povrchom s 3 rôznymi koncovkami

IPS Ivocolor

Essence 1,8 g   17,00 €
Glaze paste 3 g   39,70 €
Mix Liquid Allround 15 ml  28,10 €

10 ml 23,30 €

Shade 3 g   39,70 €

Starter Kit (5 x 3 g Shade, 5 x 1,8 g Essence,
príslušenstvo)   454,90 €

Ivoclar
Univerzálna rada farbičiek na presovacie, CAD-CAM a fazetovacie keramiky. 
Efektívna a ekonomická práca, individualizácia rekonštrukcií. Shade - 
farbenie do odtieňov Vita A-D, Essence - individuálne dofarbovanie.

Renfert diamantové pasty Object Fix Flow

Calipretto S Polisoft A Bison Polishing Multipurpose Instrument

Pri kúpe 2 a viac ks cena 27,50 €.
  30,60 €

20 ks 1,0 x 40 mm   58,30 €
20 ks 0,5 x 40 mm   56,60 €
20 ks 0,25 x 26 mm     44,10 €

Celtra Stain 

5 g   39,80 €
Starter Kit 15 x 5 g + prísl.  604,50 €

 141,00 € 50 ks 31,70 € 100 ks 113,90 € 100 ks 29,60 €

5 g Glaze   39,80 €

Dentsply Sirona
Úplne univerzálne farbiace prípravky 
na všetky druhy keramiky vrátane lítium 
disilikátu a zirkón lítium silikátu. Farby 
– white, creme, sunset, mahagony, 
copper, khaki, olive, violet. Perfektná 
individualizácia frézovaných náhrad.

 79,70 €

Gluceram Silicone ring

Casting ringIPS Silicone Ring

Occluplus Spray 

Takanishi

Podložka do pece 

Genius 

IP Occlusal Spray

Dynex

Keramogrip

Lay:Art Crystal Aqua Lay:Art Color

Ceramicus

informujte sa o tvaroch a cene informujte sa o tvaroch a ceneinformujte sa o tvaroch a cene

75 ml  9,60 €

IP Division
Sprej na označovanie 
bodov kontaktu 
zelenej farby.

75 ml  11,90 €

Hager Werken
Najlepší oklúzny sprej na 
označovanie kontaktných 
bodov zhryzu.

S   60,10 €
XL   72,10 €     59,90 €

Renfert
Glazovaná keramická tácka 
na spracovanie 
a uchovávanie farieb.

Renfert
Vysokokvalitné 
syntetické štetce. Skvelá 
pružnosť, vysoká hustota 
vlasov. Po nanesení 
keramiky sa ľahko 
vracajú do pôvodného 
tvaru.

Renfert
Vysokokvalitné 
syntetické štetce 
na modelovanie 
keramiky. 

Renfert
Štetce z prírodného vlákna 
vďaka inovatívnej ochrannej 
funkcii. Štíhly tvar a vysoká 
kvalita.

Renfert
Držiak na korunky a 
mostíky počas vrstvenia 
keramiky. Vymeniteľné 
diamantové hroty.

Renfert
Tenké a flexibilné separačné 
a brúsne disky spevnené 
sklenými vláknami na roz-
rezávanie keramiky, zirkónu 
a lítium disilikátu. Minimálne 
vibrácie a minimálna tvorba 
tepla.

Podložka, 7 oporných drôtov 18,00 €

Roko
Podložka do keramickej vypaľovacej 
pece v tvare včelieho plástu. Minimálne 
absorbuje teplo. Obsahuje 7 oporných 
drôtov.

Roko
Adhezívum na keramické práce rezistentné 
do teploty 1350 stupňov Celzia. Umožňuje 
bezpečnú dopravu prác do pece a ich 
stabilizáciu počas pálenia.

Kulzer

5 ml  14,00 €

X1 30 mm          30,10 €       11,30 €

X1 30 mm            9,80 €       12,40 €

X6 65 mm          34,40 €       11,30 €

X6 65 mm          19,70 €       17,80 €

X3 48 mm          31,60 €       11,30 €

X3 48 mm          13,50 €       12,70 €

X9 80 mm          37,70 €       11,30 €

X9 80 mm          23,20 €       20,40 €200 g  41,80 €

Ivoclar
Adhezívum na keramické práce rezistentné 
do teploty 1350 stupňov Celzia. Umožňuje 
bezpečnú dopravu prác do pece a ich 
stabilizáciu počas pálenia.

Ivoclar
Silikónový krúžok na IPS Investment Ring 
System.

100 g  40,40 €

Renfert
Tácka z tvrdeného skla
s extrémne hladkým
povrchom. Dva pásiky
na udržiavanie vlhkosti.
Ergonomická opora 
zápästia.

ring

ring

former

former

Kulzer

Výplňové materiály 3M, Zhermack, Ivoclar, SDI12 Keramika12



In:Joy 

IP Division
Najvýkonnejšia piecka na trhu s výkonom 
až 250W a spektrom 320-550 nm. 
Vytvrdenie všetkých svetlom tuhnúcich 
živíc. Teplota vnútri v piecka nikdy 
nepresiahne 40°C. Rotovateľná polička. 
Homogénne vytvrdenie, dlhá životnosť 
žiaroviek až 1000 hodín.

Pentron Spofa
Univerzálne podkladové a podfarbovacie a 
tónovacie farby.
Set balenie: 3 x 6 g A, B, C + D prášok, 4 x 3 g 
biely, hnedý, ružový, sivý prášok, 15 g tekutina.

SR Nexco Paste

Sinfony 

Gradia Plus

SR Micro Retentions SR Chroma Link

Stick IP lighting

Conalor

GC
Modulárny kompozitný systém na 
nepriamu rekonštrukciu založená 
na najnovšej keramicko-polymérovej 
technológii.

Ivoclar
Retenčné perly 200-300 um.

Ivoclar
Prípravok na vytvorenie väzby medzi 
kovovým povrchom a živicou. 

Ivoclar
Nový svetlom tuhnúci laboratórny 
kompozit s konzistentnou stabilitou 
farby a dlhotrvajúcim leskom. Vhodný 
na kovové i bezkovové konštrukcie.

Gingiva Kit   267,60 €

AKCIA 4 + 1 ZDARMA (rovnaká veľkosť a cena)
Gradia Plus Opaque  42,90 €

Starter Kit A-D   683,40 €

Gradia Plus One Body Set  528,60 €

Dentin, Incisal, Effect 2,5 g  19,80 €

Gradia Plus Heavy Body  55,70 €

Liner 2 ml   21,90 €

Opaquer 2 ml, Stain 1 ml  23,30 €

Light Body, One Body  44,50 €

Gingiva, Intensive Gingiva 2,5 g  24,70 €

Špeciálny balík   2987,00 €
1 x Labolight Duo, 1 x Gradia Plus Layer Set 
a 1 x Gradia Plus Paint Set

Labolight Duo   2682,00 €

15 g   38,10 € 15 ml   32,60 €

3M
Osvedčený mikrohybridný laboratórny 
kompozit, vhodný na inleje, onleje, farby 
a celé korunky.

Dentin, Enamel 5 g  54,90 €
Opaque Powder 5 g  43,10 €
Opaque Liquid 8 ml  29,50 €

8-odtieňový set v plastovom organizéri   1069,00 €
3-odtieňový set v kufríku   363,90 €
3 g Opaque   27,90 €

Triad 2000 VLC   1665,00 €

3 g Dentin a Incisal  26,10 €
3 g Cervical Modifier, Transparent, Gingiva Flow Gum, 
Stain a Function Opaque  29,20 €
10 g Isolation   27,90 €
Triad 2000 LC + 3-odtieňový set in:Joy 
  2028,90 € 1927,00 €
Triad 2000 LC + 8-odtieňový set in:Joy 
  2734,00 € 2597,00 €

Dentsply Sirona
Svetlom tuhnúci kompozit s 3 základnými vlastnosťami:
1. Jednoduchá a precízna reprodukcia odtieňov
2. Absolútne jednoduché modelovanie a tvarovanie
3. Vysoká rezistencia proti tvorbe plaku a diskoloráciám Indikácie

Activator Liquid 5 ml  37,60 €

Promotion Kit A2 alebo A3  139,00 €

Gradia Plus Layer Set  947,50 €
Gradia Plus Paint Set  598,40 €

25 g tekutina   5,60 €
15 g    4,30 €
Set 3 x 6 g + 4 x 3 g + 16 g  25,90 €

GC
Estetické výstuže zo sklených vlákien na vystuženie 
snímateľných náhrad. Výstuže sa viažu s kompozitom 
alebo akrylátom, po spolymerizovaní sú priesvitné.

4 x 15 cm   162,40 €   1223,00 €
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Moldavest  ExactStellavest Univecast

Silikan/Silisan N F10

Koldan L

F400

Kulzer Dental
Zatmeľovacia hmota na korunky a mostíky.

5,6 kg  77,60 € 59,90 €
900 ml  18,80 € 14,50 €

Silikan 5 kg   27,00 €
Silikan 10 kg   51,70 €

1 g   15,00 €

1 g   2,30 €

1 g   24,00 €Silisan N 1000 g   10,90 €

GC
Osvedčená  zatmelovacia hmota pre náhradné kovy na 
korunky a mostíky. Presné odliatky a možnosť zrýchleného 
predhrievania. 

Polident
Univerzálna fosfátová 
zatmeľovacia hmota 
na konštrukcie z CrCo 
ale aj korunky a mostíky. 
Vhodné pre náhradné 
kovy. 

900 ml   24,20 €1L tekutina   11,60 €
4 x 2 g   110,70 €

40 x 150 g   40,80 €
Pri kúpe 2 bal 2 ks tekutiny ZDARMA.

Spofa Dental
Fosfátová formovacia hmota na vysokotaviteľné 
zliatiny. Na zhotovovanie liacich modelov
a liacich foriem na kovové
konštrukcie snímateľných
náhrad, adhezívnych mostíkov
a strmeňových konštrukcií.

Lepzob
Strieborno-paládiová zliatina. 
Zloženie: Ag 65%, Pd 25%, ostatné 10%

Lepzob
Zlato-strieborno-paládiová zliatina. 
Zloženie: Au 40%, Pd 6%, Ag 44%, ostatné 10%

Safina
Strieborná zliatina s nízkou 
pevnosťou. Vhodná na jednoduché 
koreňové inleje, liate čapy a pod.
Zloženie: Ag 89,9%, 
Sn 9,3%, Zn 0,8%.

Biosil F Duceralloy C 

Dentsply Sirona
Chróm-kobaltová zliatina na skeletové konštrukcie 
čiastočných snímacích náhrad. Tvrdosť 400 (HV 10). 
Zloženie v %: 64,8 Co,
28,5 Cr, 5,3 Mo, 0,5
Si, 0,5 Mn, 0,4 C.

Dentsply Sirona
Chróm-kobaltová zliatina na 
napaľovanie keramiky a tvrdej 
živice. Tvrdosť: 330 (HV10). 
Zloženie v %: 59,4 Co, 24,5 Cr, 
10 W, 2 Nb, 2 V, 1 Si, 1 Mo.

1 kg  390,90€ 299,00 € 1 kg  535,60€ 389,00 €

Heraenium Remanium 

Remanium CSE 1 kg  235,00 €
Remanium GW1 kg  235,00 €
Remanium GM800 1 kg  235,00 €

Heraenium EH 1 kg  193,70 €
Heraenium PW 1 kg  225,10 €
Heraenium NA 1 kg  239,60 €

Kulzer Dental
Heraenium EH Chróm-kobaltová zliatina na zhotovovanie skeletov. Zloženie v 
%: 63,5 Co, 28,0 Cr, 6,5 Mo, 0,6 Mn, 1,0 Si 0,15 C, 0,25 N. Tvrdosť 310. Her-
aenium Pw Chróm-kobaltová zliatina na zhotovovanie kovových konštrukcií pod 
keramiku a tvrdú živicu. Zloženie v %: 55,2 Co, 24,0 Cr, 4,0 Fe, 15,0 W, 0,8 
Mn, 1,1 Si. Tvrdosť 290. Heraenium NA Chróm-niklová zliatina na zhotovovanie 
kovových konštrukcií pod keramiku a tvrdú živicu. Zloženie v %: 59,3 Ni, 24,0 
Cr, 10,0 Mo. Tvrdosť 200.

Dentaurum
Remanium CSE Chróm niklová zliatina
na napaľovanie keramiky. Tvrdosť 195 (HV10).
Zloženie v %: 61 Ni, 26 Cr, 11 Mo, 1,5 Si.
Remanium GW Ni-Cr zliatina na korunky.
Zloženie v %: 66 Ni, 26,5 Cr, 5,0 Mo, 1,5 Si. 
Tvrdosť 210.
Remanium GM800 Cr-Co zliatina na skelety.
Zloženie v %: 63,3 Co, 30,0 Cr, 5,0 Mo, 1,0 Si. 
Tvrdosť 360.

Wiron 99 Wironit 

Wironbond 280 Wirobond C Pájka CoCr

Bego
Dlhoročne spoľahlivá 
Ni-Cr zliatina na 
napaľovanie keramiky. 
Zloženie v %: 65,0 Ni, 
22,5 Cr, 9,5 Mo. 
Tvrdosť 180.

Bego
Náhradná Cr-Co zliatina bez 
obsahu niklu a berýlia
na napaľovanie keramiky. 
Zloženie v %: 60,2 Co,
25 Cr, 6,2 W, 4,8 Mo, 2,9 Ga.
Tvrdosť 280.

1 kg   199,00 €

1 kg   459,00 €

Bego
Náhradná Cr-Co zliatina bez obsahu niklu a berýlia na 
napaľovanie keramiky. Zloženie v %: 63,3 Co, 24,8 Cr,
5,3 W, 5,1 Mo, Si, Fe, Ce. Tvrdosť 315.

Bego
Cr-co zliatina na skelety. 
Zloženie v %: 64 Co, 
28,6 Cr, 5,0 Mo, 1,0 Si.
Tvrdosť 350.

5 g   44,90 €

Yeti Dental
Pájka na všetky
chrómkobaltové zliatiny.

1 kg   449,00 €

1 kg   459,00 €

Min. odber 10 g Min. odber 10 g
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Rotomat 

LC - Cast 600T

Rotocast 

Doporučená predajná cena 7600,00 € 5999,00 €Doporučená predajná cena  1900,00 €

Doporučená predajná cena  6936,00 €

Roko
Elektrická centrifúga na odlievanie rôznych
kovov. Mimoriadne vysoký výkon z nej robí
jednu z najefektívnejších centrifúg na svete.
Elektromagnetický bezpečnostný istič
na dvierkach.

Roko
Indukčný liaci aparát na odlievanie rôznych kovov 
obsahuje moderný vysokofrekvenčný HF generátor. 
Vysoko efektívny prístroj spotrebuje menej ako 
10A a roztaví do 100 g kovu. Vybavené špičkovými 
komponentami Degussa.

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

VOP
Kompaktný indukčný liaci aparát na odlievanie dentálnych 
náhradných i vzácnych kovov. Rozmery len 564 x 620 x 602 mm, 
hmotnosť 75 kg. Manuálny alebo automatický mód (prispôsobenie 
množstvu kovu). Automatické chladenie. Uzavretý chladiaci okruh, 
spotreba len 3 litre vody.

APT III Burner APT III Burner 

Hager Werken
Horák s možnosťou práce 
jednou rukou. Variabilný 
plameň. Extra spoľahlivý 
systém zapálenia.

  176,00 €

Miratorch 

 54,90 €

Hager Werken
Malý ekonomický horák
s ľahkým nastavením 
teploty a plameňa. 
Teplota 1300ºC, čas 
horenia cca. 60-70 min. 
Plyn nie je súčasťou 
dodávky.

APT Gas Induction Burner Bijou 90 

Hager Werken
Plyn na plnenie plynových 
horákov napr. Miratorch.

200 ml  5,90 €  131,00 €

Renfert
Bezúdržbový stabilný 
laboratórny horák s 
možnosťou nastavenia 
intenzity horenia.
2 verzie: na propán 
butána na zemný plyn

Mestra
Elektronický indukčný nahrievač nástro-
jov. Bez rizika popálenia, jednoduché 
použie,minimálna spotreba energie, 
automatická aktivácia vďaka 2 senzorom. 
Nahriatie nástroja do 2 sekúnd.

 237,00 €

Gas Burner

Mestra
Horák v dvoch verziách – na propán bután a na zemný 
plyn. Znížená výška pre ľahšie použitie.

Miska   17,50 €
   90,00 €

Casting Ring Cleaner

537,00 €

Mestra
Prístroj na eliminovanie vosku z vypaľovacích krúžkov 
pomocou pary pre vložením krúžka do pece.

Keramický pásik 

20 m 32,80 €

Spofa Dental
Keramický pásik pre liacie 
kyvety pred zatmelením 
fosfátovými a sádrovými 
zatmelovacími hmotami. 
Dĺžka 20 m, šírka 5 cm.

Taviace zariadenie 

horák na zemný plyn  83,90 €
propánový horák veľký  131,40 €
propánový horák stredný  87,70 €
propánový mikro horák s 3 koncovkami  118,10 €
násadec   92,50 €

Dentsply Sirona
Universálny násadec
s vymeniteľnými
koncovkami.

Saphir 

Solidur CC Solibond N Solibond C Plus 

Kliešte na kelímky Ducatron kelímky

Yeti Dental
Chróm niklová zliatina
na napaľovanie keramiky
bez obsahu berýlia. 
Zloženie v %: 62,7 Ni, 24,5 Cr,
10,0 Mo, 1,35 Si, 1,0 Fe.
Tvrdosť 180.

Yeti Dental
Chróm kobaltová zliatina
na napaľovanie keramiky
bez obsahu niklu a berýlia.
Zloženie v %: 63,0 Co,
24,0 Cr, 8,1 W, 0,29 Mo,
0,9 Nb, 1,1 Si, 0,1 C.
Tvrdosť 280. 

1000 g  234,60 € 182,50 €
1000 g  188,90 € 146,90 €

1000 g  244,80 € 195,80 €

Medin
Kliešte na uchopenie liacich krúžkov.

Manfredi
Liacie kelímky 
pre nalievanie 
Ni-Cr a Cr-Co liatin.  

 29,20 €  12,50 €

Renfert
Univerzálna leštiaca pasta na všetky kovy – náhradné 
aj vzácne. Optimálny leštiaci výsledok.

Platí do vypredania zásob  Správna cena: 158,70 € Platí do vypredania zásob  Správna cena: 176,50 €

250 g   23,50 €

Yeti Dental
Chróm kobaltová zliatina
na skeletové konštrukcie
čiastočných snímacích náhrad. 
Zloženie v %: 63 Co, 29,4 Cr,
5,9 Mo, 0,6 Mn, 0,29 C, 0,7 Si.
Tvrdosť 420.
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Tytan 

Doporučená predajná cena  

Roko
Vypaľovacie pece s vysokou efektivitou, veľmi dobrou teplot-
nou izoláciou a nahrievacími elementami s dlhou životnosťou. 
Piecka A – 1 cyklus, piecka P – 3 cykly a 15 programov. 
Keramický komínový výpust na odvetrávanie pár.

Tytan 50 A – komora 120 x 180 x 230 mm  1800,00 €
Tytan 25 P – komora 100 x 160 x 160 mm  1800,00 €
Tytan 25 A – komora 100 x 160 x 160 mm  1580,00 €

informujte sa o aktuálnej akcii

LE 1/11 – LE14/11

Doporučená predajná cena  

Nabertherm
Kompaktná vypaľovacia pec vychádzajúca 
z industriálnej tradície výrobcu. Dvojstenný 
nerezový obal, nahrievacie telesá z 2 stran 
v ochranných tubách z kremíkového skla, 
max. teplota 1100ºC, tepelná ochrana 
zo špeciálnych vlákien.

14 L (220 x 300 x 220 mm)  2844,00 €

16 x 16 x 11 cm - programovateľná   1925,00 €

6 L (170 x 200 x 170 mm)  2316,00 €

12 x 16 x 9 cm - programovateľná  1680,00 €

2 L (110 x 180 x 110 mm)  1896,00 €

16 x 26 x 11cm   1925,00 €

12 x 16 x 9 cm   1328,00 €

1 L (90 x 115 x 110 mm)  1620,00 €

16 x 16 x 11 cm   1604,00 €

informujte sa aktuálnej akcii

Magma

Welding Machine 

Aries

Doporučená predajná cena  2595,00 €

Renfert
Vypaľovacie pec s najvyššou mierou programovania a ergonómie práce. 4 vyhrievané 
strany komory pre uniformné hriatie v celej komore. Rýchle nahrievanie len 60 min 
na 900 C. 99 programovateľných pozícií + 1 program na rýchle zatmeľovacie hmoty. 
Komora z jedného kusa pre minimálne straty tepla cez spoje. Dlhá životnosť a vysoká 
presnosť teplotného senzora. Opcia katalytického katalyzátora na likvidáciu dymu 
a splodín – automatické práca s pecou.

Mestra
Kompaktná bodová zváračka s elektronickým 
ovládaním. Až 30 nastavení výkonu.

Omec
Predhrievacia pec s moderným systémom vyhrievaniazo 
štyroch strán. Nízka spotreba energie a väčšia spoľahlivosť. 
Podsvietený LED displej.

informujte sa o aktuálnej akcii

    564,00 €

16 x 26 x 11cm - programovateľná   2249,00 €

Puk D3

Lampert 
Kombinácia zváracieho mikroskopu a vysoko 
presného zváracieho pera. 10 násobné zväčšenie, 
LED osvetlenie, variabilný uhol sklonu, pohodlné ručné 
opierky. Zariadenie disponuje dotykovým displejom 
a intuitívnym užívateľským rozhraním. Prednastavené 
programy pre najčastejšie typy zliatín v dentálnom 
priemysle a najčastejšie zváracie situácie.

informujte sa aktuálnej akcii

Electrolyt 

Dado 

Iwanson Electrolytic Polisher 

Renfert
Leštiaci roztok na galvanické 
leštenie opieskovaných 
odliatkov a konštrukcií 
zubných náhrad z 
vysokotaviteľných zliatin.

Omec
Nová YAG laserová zváračka. Kompaktné rozmery 340 x 340 x 340 mm. 
Ovládanie cez aplikáciu na mobile, ale je možné používať 
aj bez telefónu. Mikroskop so zväčšením 10x. Variabilné osvetlenie 
(podľa aktuálneho stavu lasera – pripravený na použitie, nízky výkon, 
vysoký výkon…). Všetko potrebné na začatie práce okamžite v balení – 
nožný spínač, prívodný kábel, destilovaná voda, stojan na mobil, pinze-
ta, čistiaca kefa, drôt na zváranie, čistiaca handrička z mikrovlákna.

Užitočný precízny nástroj na meranie 
hrúbky z nerezovej ocele.

10 L   140,70 €

   4795,00 €

   29,50 €
2 L   36,90 €    626,00 €

Mestra
Kompaktná elektrolytická leštička. 
Možnosť nastaviť čas a maximálny prúd. 
Dva prednastavené programy.

informujte sa o aktuálnej akcii
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Basic Eco Basic Classic 

Renfert
Jednoduchý, spoľahlivý a cenovo efektívny pieskovač 
od renomovaného výrobcu. Možnosť vybaviť 1 alebo 
2 nádobami. LED svetlo, maximálne pole videnia. 
Homogénny tok abrazív nezávislý od množstva
v nádobe a pracovného tlaku. Jednoduché čistenie. 
Veľkosť komory 10 L.

Renfert
Jednoduchý, spoľahlivý a cenovo efektívny pieskovač 
od renomovaného výrobcu. Možnosť vybaviť 1 alebo 
2 nádobami. LED svetlo, maximálne pole videnia. 
Homogénny tok abrazív nezávislý od množstva v 
nádobe a pracovného tlaku. Jednoduché čistenie. 
Veľkosť komory 14 L.

s 1 nádobou   756,00 €
s 2 nádobami  970,00 € 873,00 €   1004,00 € 904,00 €
informujte sa o aktuálnej akcii informujte sa o aktuálnej akcii

Basic Master

Renfert
Pieskovač s 2 nádobami na piesok. Precízne 
zmiešavanie prášku. Veľký objem komory 20L,  
Optimálne odsávanie pre vynikajúci prehľad (koncept 
PerfectView). Sklo so špeciálnou silikónovou vrstvou 
zabezpečuje dobrú viditeľnosť až 10x dlhšie. Denné 
svetlo s LED s výkonom 4800 Lux. 

informujte sa o aktuálnej akcii
s 2 nádobami  1203,00 €   1082,00 €

Vario Basic

Renfert 
Pieskovač s recykláciou s 1 pevnou tryskou
a možnosťou doplniť až 4 nádobami. Zníženie 
použitia prášku o 50%. Výkonné LED svietidlo.
Vyberateľný separátor veľkých častíc.

informujte sa o aktuálnej akcii

Prístroj bez nádob 1608,00 €
Nádoba 234,00 € 

Basic trysky Cobra M Polishing Lathe 

Polishing Lathe 500W Mistral 

Doporučená predajná cena  2390,00 €

1 ks   76,50 €

   584,00 €

1 rýchlosť   384,00 €

Roko
Pieskovací prístroj na pieskovanie 
kovových konštrukcií. Vysoko 
výkonný a pritom mobilný
v jednom.

  440,00 € 357,00 €

Mestra
Polírka s moderným a elegantným dizajnom. Výkon 500 W.

2 rýchlosti 466,00 €

Renfert
Trysky z hi-tech materiálov so 4x dlhšou životnosťou.

Mestra
Robustná dvojrýchlostná leštička s bezúdržbovými 
motormi a mimoriadne vysokým výkonom 50W na 
leštenie za sucha i mokra. 

Omec
Polírka s 2-rýchlostným 
motorom, 35W svetlom, 
a dvoma výkonnými 
a mimoriadne tichými 
regulovateľnými 
odsavaniami.  

0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2,0 1,5 x 3,5 

Polisher Box with aspiration

Doporučená predajná cena  3607,00 €

Mestra
Kompaktná polírka
s odsávaním a LED 
svetlom kompletne 
z nerezu.

informujte sa o aktuálnej akcii

Maestro Box 

Loran
Pracovný stôl špeciálne dizajnovaný na opieskovanie 
sádry, živíc, keramiky a kovu. Pieskuje sa v uzatvorenom 
priestore z ktorého je prach okamžite odsávaný výkonným 
odsávačom a odtiaľ do odpadovej nádoby. Vynikajúca 
kvalita materiálov a lakovania a vynikajúci dizajn od ISO
certifikovanej firmy. Možnosť pripojiť 1 alebo 2 rady
s farebne kódovanými pracovnými táckami.

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

IP Polish Unit 30N

Dustex Master Plus IP Small Box

IP Polish Trough

   2514,00 €

   499,00 € dvojité odsávanie   390,00 €

PVC kryt s vývodom a ochrannou sklom  130,80 €

PVC kryt 2 ks   130,80 €
PVC kryt s vývodom  81,50 €

Renfert 
Kryt na ochranu proti prachu
a splodinám počas brúsenia.
Lupa nad miestom brúsenia.
Výkonné svetlo 2400 lux,
opora zápästia. Vnútorný
objem 17L – voľnosť pohybu.

IP Division 
PVC leštiaci kryt pre použitie 
so všetkými druhmi leštiacich 
motorov

IP Division
Polírka s integrovaným 
odsávaním, LED svetlom a 
dvojrýchlostným výkonným 
500W motorom. Vrátane 
príslušenstva.

informujte sa o aktuálnej akcii

IP Division 
Priehľadný odsávací box z plexiskla, poskytujúci 
maximálnu ochranu pri práci; univerzálne pripojenie 
pre externé odsávanie.

jednoduché odsávanie  347,00 €
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   1163,00 €    936,00 €    1057,00 €

   274,80 €
1L Clean Water Softener  46,70 €
1L Descaling agent  17,00 €

IP Clean Six S5 Superme Altamira

Evaporating Dish Pomôcky

IP Division
Výkonný, robustný vyvíjač pary, 
objem komory 6L, tlak 5 bal. 
5-ročná záruka na bojler.

BA International
Automatický vyvíjač pary. 
Medené vyhrievacie teleso, 
tlak 4,5 bar. Indikátor 
nízkeho stavu vody.  
Maximálna kapacita 
bojlera 5 litrov.

Mestra 
Box z polypropylénu s LED 
osvetlením na použitie 
s parnými čističmi.

IP Division 
Nerezová nádoba 
s perforovanou 
podložkou na čistenie 
pod parou.

IP Division 
1L Descaling agent - Vysoko 
účinný prostriedok na dekalcifikáciu 
parných generátorov a pod. Použitie 
1x za 6 mesiacov. Riedenie s vodou 
1:5.
IP Clean Water Softener - 
Koncentrované aditívum do vody 
na predchádzanie vodnému ameňu. 
Riedenie 2-4 ml na 1 L vody.

Elcor  

IP Oxiblast  Roloblast Cobra 

Roko
Aluminium oxidový prášok pre laboratórne pieskovačky. 
Balené v plastovom kanistri.

IP Division
Korondový piesok je vyrobený z čistého oxidu 
hlinitého. Farba: biela.

5 kg, 50 µm, 150 µm alebo 250 µm  22,00 €

25 kg, 110 – 150 um, 180 – 250 um  83,90 €

Roko
Neabrazívne sklené perly pre laboratórne pieskovačky. 
Balené v plastovom kanistri.

5 kg, 50 alebo150 µm  26,00 €

Renfert
Korundový piesok na 
použitie v laboratórnych 
pieskovačkách. Hrúbky: 
110, 250 µm. Verzia Pink 
pre lepšiu viditeľnosť.

12,5 kg 50, 110 um, 250 um  60,60 €
5 kg 50 um, 110 um, 250 um,   26,80 €

IP Pumice Mirawet Pumex 

IP Division
Stopercentne prírodná 
pemza na leštenie 
príslušných materiálov.

Hager Werken
Dezinfekčný prípravok na miešanie 
s pemzou. Udržiava polírovaciu 
hmotu v krémovej konzistencii po 
celý deň. Vynikajúce baktericídne, 
fungicídne a virucídne vlastnosti 
vrátane HIV, HBV a pod. Biologicky 
odbúrateľné, bez formaldehydu, 
pH neutrálne.

5 L   57,90 €

Roko
Extra jemná prírodná pemza očistená o kremík
na konečné vyleštenie všetkých akrylových materiálov.

3 kg   15,00 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 13,50 €. 1 kg   3,80 €

25 kg   50,80 €

Visor Comfort  PerformMD 520 

 40,20 € 900 g  25,80 €

Cerkamed
Ochranný štít s 5 fóliami 
na komfortnú a hygienickú 
prácu. Extrémne ľahké. 
Možnosť nosiť aj  
v prípade okuliarov. 
Fólie s vysokou
transparentnostnosťou
až 99,75%.

Roztok bez formaldehy-
du na okamžité použitie, 
na dezinfekciu a čistenie 
odtlačkov a protetických 
prác.

Prostriedok na čistenie 
a dezinfekciu odtlačkov 
na báze aktívneho 
kyslíka. Plné spektrum 
účinosti.

Go-2011 Speed Orange SolventGypstray 

Zhermack
Špeciálny pH neutrálny
roztok pripravený na
použitie na čistenie sádry
a zatmeľovacej hmoty
z lyžíc, protéz a inštrumentov. 
Neobsahuje fosfáty ani
povrchovo aktívne tenzidy. 

Renfert
Mimoriadne 
efektívny prostriedok
na čistenie od sádry 
a alginátov.

R&S
Prípravok v spreji 
príjemnej vône 
na odstraňovanie 
zinkoxidu, cementov 
a odtlačkových 
materiálov zo všetkých 
povrchov.

1 rám + 5 fólií 15,60 €

2 L 44,10 € 3 L 25,90 €  12,20 € 500 ml 8,60 €

Prostriedok na 
rýchlu chirurgickú 
dezinfekciu rúk. 
Účinnosť proti TBC, 
HBV, HCV, vírusom, 
plesniam. Účinnosť 
už od 30 sekúnd. 
Obsahuje zvláčňujúce 
látky a má príjemnú 
mandľovú vôňu.

Dermocol Silk

5 L   27,80 €
700 ml  10,70 €
200 ml  5,10 €

Desident Cavicide

Univerzálny dezinfekčný 
prostriedok.
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Izolačné prostriedky Lepidlá

Renfert 
Sekundové lepidlo - na sádru, kov, akryl a 
porcelán. Liquicol - extrémne nízkoviskózne 
špeciálne lepidlo na sádrové 
modely. Minimálna hrúbka. 
Použitie na zosilnenie povrchu 
členov, alvolárnych hrebeňov, 
opačnej dentície, príp. zahlad-
enie drsných povrchov modelov. 
Sekundové lepidlo 10 g              5,90 €

Separating Fluid 

Isolit 1000 ml   40,20 €

Isolit Izolačný roztok na izoláciu sádrových foriem pred voskom, 
cementami, živicami, kovmi a keramikou. Isodent izolačný roztok na 
izoláciu sádrových foriem, pred opravami zubných náhrad na sádrovom 
modeli a na separáciu dvoch sádrových vrstiev. Rýchlo schne, vysoká  
zmáčanlivosť, vytvára súvislý izolačný film. Iso - stift praktické obojstran-
né pero na izoláciu sádry proti keramike a vosku. Mäkký a tvrdý koniec. 
Isofix 2000 Izolačná tekutina na izoláciu sádrových foriem.

Isodent 250 g   4,70 €
Iso - stift   25,90 €
Isofix 2000 1 L + 500 ml fľaša  76,60 €

500 ml 28,40 €

Ivoclar Vivadent
Separačná tekutina 
s výbornouizolačnou 
schopnosťou na sádru
a živice. 

Liquicol 2 x 20 g 30,10 €
1 000 ml 39,40 €
5 000 ml 158,10 €

Sada nástrojov OkludorEasy Locking Articulator Condylar Articulator

Miracast Flex-o-Bol Silicone bowl Retention Rings

Pro-fix Bi-pins PlastercutDowel Pins

Accu - Trac Die:master system

Deluxe 343,60 €

45 x 0,35 mm   66,30 €22 mm  33,00 €
20 mm  31,30 €

20 ks rámy   66,80 €

Roko
Hliníkový okludor
s 3 nastaviteľnými 
veličinami. Malý, 
stredný, veľký.

Mestra
Kovový magnetický artikulátor 
vysokej kvality.

Mestra
Silikónové misky na miešanie cementov, 
živíc, akrylových hmôt a pod.

Mestra
Sitko na čistenie malých predmetov 
pod prúdom vody, pod parou a pod. 
Rezistentné voči vysokej teplote. 
Bezpečnostný zámok.

Yeti Dental
Anatomický ručný nástroj. Veľmi efek-
tívny a spoľahlivý. Jednoduchá výmena 
pílkových listov. Dĺžka listov 75 mm.

Hager Werken
Flexibilná nádoba
na miešanie alginátov,
príp. sádry v 4 rôznych
veľkostiach.

14 cm 12,10 €
12 cm 10,50 €
10,50 cm 7,70 €
8 cm 5,50 €

Coltene Whaledent
Repozičná skrinka. Zjednodušuje
a urýchľuje prácu pri zhotovení
modelu s výsuvnými pahýlami.
Nahrádza časovo náročnú prácu
s vodiacimi čapmi. Možnosť upevniť
do artikulátora pomocou magnetu.

thinner 30ml   12,80 €

Renfert
Die:master lak - Extrémne odolný dištančný lak proti pare i proti 
poškriabaniu v 3 hrúbkach a 5 farbách.
Farby: červená 15µm, zlatá 13µm, strieborná 13µm, modrá 20µm, 
slonovinová biela 10µm
Die:master duo - Vytvrdzovač na sádru.
Die:master thinner - Univerzálne rozpúšťadlo. 

duo 15 ml   12,80 €

Renfert
Pozinkované retenčné krúžky 
na fixáciu nevyberateľných častí 
sádrového oblúku. 

1000 ks 23,10 €

12 ks doplnkové balenie  147,10 €
Intro Kit (6 ks + prísl.)  148,70 €

Renfert
Vodiace čapy s plastovým púdrom. 
Jednoduché vyberanie. Rovnaká retencia 
každej časti deleného modelu.

1000 ks s púzdrom                126,10€
100 ks                 17,30€

Renfert
Vodiace čapy s dvojitým vedením pre 
presné nerotujúce poziciovanie. Dve 
veľkosti: 17,5 a 23mm.

100 ks s púzdrom                    25,70 €

1 ks 4,20 €

Hager Werken
Forma na modely s retenčnými 
značkami vo vnútri. 3 veľkosti, dobrá 
cena. S-dolné, S-horné, M-dolné,
M-horné, L-horné.

lak 15ml   14,50 €

 26,30 € Náhradné listy 12,10 €
 37,30 €

50 ml 28,90 €

Ivoclar
Prípravok na uzatvorenie 
pórov v sádre. Zabraňuje 
vlhkosti v keramickom 
materiále vsiaknuť do 
sádry.

 12,00 €

34 mm 7,00 €
50 mm s vrchnákom               17,80 €

28 mm 5,20 €

 58,70 €
Standard 239,70 €

Renfert
Sada základných nástrojov pre zubného 
technika reprodukcie detailov.

Renfert
Separačný disk s 
diamantovým posypom 
na rýchle a precízne 
rezanie sádry.

Mestra
Vodiace čapy do modelu 
mosadzné.

Sitko na čistenie Model SawIPS model sealerPicosep

30 ml    11,40 €

Renfert
Izolačný prostriedok na 
báze silikónu. Izoluje sádru, 
akrylové a kovové povrchy 
pred voskom.

Mestra
Artikulátor na rýchle a jednoduché 
uchytenie modelov bez použitia sádry 
alebo iných materiálov na fixáciu modelu. 
2 modely - na celkové náhrady 
a na parciálky.

 57,60 €
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 1119,00 €

Model Saw Inicio

Mestra
Orezávačka 
sádrových modelov.

 883,00 € 863,00 €

 1821,00 €

Elite Rock

Alabastrová sádra Rapid Mramorit Alamo S Hinridur

Elite Stone

Roto

MT plus

Elite Model

IP ScanSpray

TopSpinPinPrecise PP100

SlitPrecise

AutoSpin

MT3

25 kg, zlatohnedá, striebornosivá (CAD/CAM) 92,10 €

Zhermack
Extra tvrdá kamenná sádra triedy
IV na fixnú protetiku. Zjednodušené 
miešanie a vyvážená thixotropia pre 
jednoduchšiu prácu. Vysoká pevnosť, 
redukovaná abrácia a vyššia precíznosť. 
Nízka expanzia. Striebornosivá
je optimalizovaná aj pre CAD/CAM.

3 kg, zlatohnedá, striebornosivá (CAD/CAM) 13,30 €

Zhermack
Extra tvrdá kamenná sádra triedy
IV vhodná najmä na vyberateľné
protézy. Thixotropná, zvýšená
pevnosť, nízka expanzia.

25 kg, námornícka modrá, hnedá, ružová, zelená  68,80 €
3 kg, námornícka modrá, hnedá, ružová, zelená 10,20 €

Zhermack
Sádra triedy III na produkciu
antagonistov, modelov všeobecne
a kyvetovanie vyberateľných
protéz. Optimálna pevnosť,
vynikajúce vlastnosti v porovnaní
s inými sádrami III triedy, nízka
expanzia, univerzálne použitie.

25 kg oceľovomodrá  51,10 €
3 kg, oceľovomodrá  7,80 €

71000 ks piny   34,70 €
50 ks sekundárna doštička  129,30 €

100 ks doštička Komfort  95,90 €
100 ks doštička Standard  63,50 €

   1625,00 €

IP Division
Práškový sprej s 
vylepšenými optickými 
vlastnosťami.

400 W  560,00 €  454,00 €

Millo      578,00 €
Millo Pro       770,00 €

600 W  760,00 €  616,00 €

200 ml 23,90 €

25kg 19,40 € 25kg 32,20 € 25kg 14,90 € 25kg 26,90 €

Renfert
Výkonný prístroj s presnosťou 
až 0,01 mm na vŕtanie do 
modelu alebo aj do foriem. 
Unikátna technológia vŕtania 
s minimálnymi vibráciami s 
redukciou tlaku až o 50% - 
bezpečnosť aj pri modeloch 
s vysokým rizikom fraktúry.
Jednoduchá výmena vrtáka.

Renfert
Prístroj na vŕtanie pinov do modelov.  Alternatíva Giroform. Úspora času 
a nákladov vďaka menšiemu použitiu sádry. Bezpečné umiestnenie 
a vyrovnanie prí snímaní odtlačkov v obtiažnych situáciách. Flexibilné 
použitie takmer akejkoľvek geometrie doštičky vďaka univerzálnemu 
nosiču doštičky s bezpečnostnou dvojitou fixáciou.

 738,00 €

Renfert
Kompaktná a výkonná
orezávačka sádry, 
dlhodobá stabilita, 
bezpečnosť. Vrátane 
karbidového disku.

Scan Spray

Renfert
Sprej s veľmi tenkou 
aplikačnou vrstvou a 
homogénnym zložením. 

200 ml 62,30 €
Pri kúpe 2 a viac ks cena 56,10 €.

Renfert
Výkonná suchá i mokrá orezávačka 
sádry, dlhodobá stabilita, bezpečnosť. 
Odoberateľný stolík a 
hadička na vodu pre 
jednoduché čistenie. 
Odhučnený kryt. Vrátane 
čiastočne diamantového 
disku Marathon.

Millo/Millo Pro

Renfert
Kompaktný výkonný 
bezúdržbový systém 
na orezávanie 
sádrového modelu. 
Bezpečnosť, presnosť. 
Pripojenie k odsá-
vačke. 

Spofa Dental
Modelovacia sádra 
II. triedy na prípravu 
situačných modelov, 
kyvetáciu živicových 
náhrad voskových 
modelov a fixáciu 
modelov do 
artikulátora.

Ernst Hinrichs
Alabastrová sádra 
II. triedy. 20% podiel 
tvrdej sádry doba 
tuhnutia 12 minút.

Ernst Hinrichs
Tvrdá modelová sádra 
- typ III. Kvalitná 
kamenná sádra s 
vysokou tvrdosťou 
a stabilitou hrán pri 
dobrej tekutosti a 
nízkej expanzii.

Spofa Dental
Kamenná biela mod-
elovcia sádra 3. stupňa 
tvrdosti na prípravu 
pracovných a situačných 
modelov, na prípravu 
foriem na živicové 
náhrady a na fixáciu 
modelov do artikulátorov.

Moldastone CN

4,5 kg   16,50 €

Kulzer Dental
Sadra IV. triedy na prírodnej báze, 
určená pre zhotovenie presných 
modelov s vynikajúcou tixotropiou, 
takmer nulovou expanziou, veľmi 
hladkým povrchom, bez lámavosti  
v procese opracovania, trvalo 
zachováva detaily a hranice 
preparácie.

FujiRock

GC
Sádra IV. triedy na všetky 
druhy protetiky. Vysoká 
pevnosť, výnimočná tvrdosť, 
vysoká stabilita v tlaku, 
thixotropná. Rýchla a ľahká 
manipulácia.

zlatohnedá, 5 kg   44,10 €

Convertin Hart 

5 kg   26,30 €

Spofa Dental
Kamenná sádra tvrdosti 4 na zhotovovanie pracovných
modelov vo fixnej protetike, na korunky, mostíky, inleje
a onleje.

1 kg   6,30 €

Roko
Mokrý orezávač sádry. 
Viaceré trysky na vodu, 
bezuhlíkový motor, 
elektromagnetický 
bezpečnostný vypínač. 

VOP
Kompaktný prístroj 
na vŕtanie pinov do 
sádrových modelov. 
Automatické zapnutie. 
Systém na re-
dukciu prachu.

VOP
Orezávačka 
sádrových modelov. 
Rezanie 
pod laserovou 
asistenciou, 
rezanie zdola. 
Možnosť pripojiť 
k odsávaniu. 

 1625,00 €
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Nádoba na odpad

20 L   96,00 €

Roko
Nádoba na odpad zo sádry
so 4 komorami.

venturi   973,00 €
   1176,00 €

 1000,00 €     810,00 € 840,00 €     680,00 €

Twister Twist ProTwist Eco 

Roko
Vyšší model vákuovej miešačky 
sádry a zatmeľovacích hmôt. 
Obsahuje mikroprocesor
a 10 programovateľných pozícií. 
Vrátane 1 misky 500 ml.

Roko
Moderná vákuová miešačka vrátane
1 ks 500 ml nádobky.

Renfert
Výkonná a spoľahlivá miešačka, na-
staviteľné vákum 70-100%. Optimálne 
miešacie parametre pre homogénne 
výsledky, až 100 nastaviteľných 
programov. Vrátane nádoby  
a miešadla.

informujte sa o aktuálnej akcii.

Veľký 230 x 230 mm  383,00 €
Stredný 150 x 230 mm  323,00 €
Malý 155 x 155 mm  299,00 €

VibraxBA Supreme S230

Renfert
Vibrátor so širokou možností 
nastavení. Redukovaný transfer 
vibrácii k pracovnému stolu. 
Dlhá životnosť vďaka
bezúdržbovému vibračnému 
magnetu. Extrémne tichý,
rýchle čistenie.

Renfert
Vibrátor na 4 kyvety. Tichý, jednoduchá obsluha 
a rýchle čistenie. Veľkosť plochy 15,5 x 24 cm.

VIB40

IP Division
Vibrátory na sádru 
na 2, 4 a 6 kyviet.

   495,00 €   242,00 €

Mirator 2000

Hager Werken
Vibrátor na sádry a zatmeľovacie hmoty.Vibrácie
6000/min. Odoberateľná pracovná plocha 160 x 155 mm.

Silent Compact Silent CAM

Renfert 
Prístroj špeciálne uspôsobený
na odsávanie z laboratórnych
CAM fréz. Výkon až 2500 l/min.
Efektivita 99,9%. Obojstranná
komunikácia s frézou.  Minimálny
hluk 55 dBa.

Renfert
Prístroj špeciálne uspôsobený 
na odsávanie od 1 stola. Výkon 
až 2500 l/min. Efektivita 99,9%. 
Minimálny hluk 55 dBa.

  1112,00 € 999,00 €   1199,00 € 1080,00 €   264,00 €

Renfert 
Výkonný odsávač pre CAD/
CAM systémy s nárokom na 
vysoký výkon a časté použitie. 
Bezuhlíkový motor s garanciou 
5000 hodín.  Prietok vzduchu 
4000 l/min. Obojsmerná ko-
munikácia s frézou pri použití 
špeciálneho kábla.

   2649,00 €

Silent EC2

Renfert 
Odsávanie s 3x životnosťou motora. 
Vysoký výkon až 3300 L/min. 
Minimálna hlučnosť 58 dB.

Omec 
Prenosný odsávací systém 
na suché materiály.

Renfert 
Prístroj na suché a mokré 
odsávanie. Dvojitý filtrovací 
systém, možnosť dokúpiť 
Hepa filtre. 

   1583,00 €

14L   322,00 €
25L   393,00 € 3L    661,00 €

Silent TS

Portable Sucker Vortex Tornado Eco 2 

Silent PowerCam

Roko
Profesionálny extraktor prachu. Trojitý 
filtračný systém, účinnosť až 99,99%, 
zvuk menej ako 56 dB, výkonný motor 
až pre 2 pracovné stoly, možnosť 
automatického štartu. Upozornenie 
pri potrebe výmeny filtra. Redukcia 
vibrácií na minimum.

Renfert
Výkonný odsávač pre CAD/CAM 
systémy s nárokom na vysoký výkon a 
časté použitie. Bezuhlíkový motor s ga-
ranciou 5000 hodín.  Prietok vzduchu 
4000 l/min. Obojsmerná komunikácia 
s frézou pri použití špeciálneho kábla.

 916,00 €     824,00 €

      2312,00 €

   2550,00 €

Orthodontic Model TrimmerPillo/Power Pillo

Renfert
Elektrické dláto na rozbitie sádry bez pnutia v mostíkoch 
či prasklinách v protézach a bez odpadnutých zubov.

Omec
Orezávačka s dvoma 
motormi ktoré umožňujú 
nezávislú alebo simutánnu 
prácu. Dve nastavenia pre 
vodu. 

Pillo   268,00 €
Power Pillo   402,00 €
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Elite Double 22 Duplicating Gel Hinrisil KL

Zhermack
A-silikónová dublovacia hmota. 
Zelená farba, mixovací pomer 1:1. 
Vysoká zatekavosť, nie je potrebné 
miešať vo vákuu. Absolútna 
precíznosť, stabilita po dlhý čas. 
Komptatibilný so všetkými sadra-
mi, zatmeľkami, polyuretánovými 
a akrylovými živicami.

Gebdi
Dublovací agarový gél na sádru,
fosfátové zatmeľovacie hmoty
a samotuhnúce akrylové hmoty.
Gél je možné opäť nahriať a použiť.
Nahrievacia teplota 93,5ºC, pracovná 
teplota 46-50ºC.

Ernst Hinrichs
A-Silikónová dublovacia 
hmota ružovej farby. 
Tvrdosť Shore 24.

6 kg   89,30 €
2 x 1kg   54,90 €
AKCIA 4 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 43,90 €.2 x 5 kg   345,60 €

2 x 1 kg   82,40 €

Elastic Cromo   5,70 €
Pri kúpe 3 a viac ks cena 4,80 €
Ypeen   6,80 €

Spofa Dental
Tradičné alginátové
odtlačkové hmoty.

Zetalabor 85

Zhermack
C-silikónová laboratórna hmota na
duplikáciu tvaru náhrady, kontrolnú 
matricu na dizajnovanie kovových 
štruktúr, odtlačky, matrice na dočasné 
korunky a mostíky, izoláciu zubov/sádry 
v kyvete alebo matricu na reprodukciu 
gingiválneho tkaniva. Tepelne
rezistentná do 140ºC.
5 kg   70,20 €
2 x aktivátor Indurent gel v hodnote 17,00 € ZDARMA.

Titanium 95 

Zhermack
Extra rigidná c-silikónová 
laboratórna hmota. Tepelne 
rezistentná do 180ºC.

5 kg   70,20 €
2 x aktivátor Indurent gel v hodnote 17,00 € ZDARMA.

2 x 50 ml, 10 ml separátor  36,00 €

Zhryzové valy 

Rovné 1850 g   66,90 €

Gebdi
Najpopulárnejšie 
zhryzové valy na svete. 
Tvrdé – jahodové, 
stredné – jablkové, 
mäkké – citrónové.

Predtvarované 96 ks  35,70 €

Pri kúpe 2 a viac bal cena 35,00 €.
60 ks dolné, horné 43,40 € 38,00 €

Duracrol 

Spofa Dental
Samopolymerizujúca živica na zhotovovanie individuálnych 
odtlačkových lyžíc, fantómových modelov a pod.

250 g tekutina   7,70 €
500 g prášok   35,30 €

Schellack 

Hoffmann
Šelakové dosky na 
zhotovenie individuálnych 
odtlačkových lyžíc a 
podobne.

100 ks horné   52,90 € 
100 ks dolné   49,50 €

Tessex Bazislemez 

Spofa Dental
Šelakové doštičky s obsahom alebo bez obsahu hliníka
na zhotovovanie individuálnych odtlačkových lyžíc,
na odtlačky bezzubých čeľustí a pod.

Fertisol
Šelakové doštičky na výrobu individuálnych 
lyžíc. Maďarská výroba.

12 ks horné alebo dolné  8,70 €

Base Plate

Elite LC Tray Lampa UV LC Dental Tray

Hoffmann
Svetlom tuhnúce platničky  
na výrobu lyžíc v svetelnej 
piecke. 

Roko
Svetelná piecka na výrobu 
individuálnych lyžíc zo svetlom 
tuhnúcich platničiek.
Jednoduchá obsluha.
Výkon 4x9 W.

50 ks menšie   45,90 €

Zhermack
Svetlom tuhnúce platničky
na výrobu lyžíc
v svetelnej piecke.
Farby: ružové, modré.

lampa + 4 žiarovky 173,00 € 130,00 €   50,40 €
50 ks väčšie   51,30 €

50 ks   47,70 €
Pri kúpe 2 a viac bal cena 43,90 €.

Algináty

Stomaflex Varnish Blue Eco Stone Lab Putty

Spofa Dental
Silikónová izolačná hmota na zhotovenie izolačnej 
vrstvy aproximálnych priestorov zubov pred vytvorením 
snímateľnej náhrady. 

140 ml   9,90 €2 x 5 kg   231,70 €
2 x 1,4 kg   59,60 €

Gingifast 

Zhermack
Laboratórna gingiválna maska 
na gingiválnu reprodukciu na 
modeloch. Presná definícia 
marginálnych okrajov. Precíznosť 
a dimenzionálna stabilita. Vhodné 
najmä pri protetike na implantáty 
(rigid - shore 70) a na fixnú prote-
tiku  (elastic - shore 40).

Detax
Labotórny A-silikónový 
odtlačkový materiál. 
Precízny detail, stabililný 
v tvare a objeme, jemná 
konzistencia, odolný voči 
teplote do 200° C. Finálna 
tvrdosť Shore 96.

2 x 800 g   40,30 €

Cavex
Svetlom tuhnúce platničky na 
výrobu lyžíc v svetelnej piecke. 
Anatomicky tvarované. Po vyt-
vrdení dimenzionálne stabilné. 
Farba ružová opákna.
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Waxlectric Waxlectric Light Waxlectric koncovky 

Hotty Waxprofi Vario E 

GEO-Dip Geo Classic Geo Avantgarde 

Geo Natural Geo Snow White Geo Block Out wax 

Geo Cervical Wax Geo Sticky Wax Geo Milling Wax 

Geo Wax Wire Geo Wax Wire Bars Geo Pontics 

2 násadce   356,00 €

Renfert
Elektrický voskový nôž. Rýchly 
nahrievací čas. Kompaktný 
a moderný dizajn, vrátane 
koncoviek.

2 násadce   229,00 €
1 násadec   177,00 €

   282,00 €    351,00 €

1 násadec   252,00 €

Renfert
Elektrický voskový nôž. Rýchly 
nahrievací čas. Kompaktný 
a moderný dizajn, digitálne 
ovládanie, vrátane koncoviek.

elektronické ovládanie  181,00 €
manuálne ovládanie  164,00 €

200 g   23,80 €

Renfert
Vosk na použitie v nahrievacom zariadení. Na vytvorenie 
presných voskových copingov. 

Renfert
Zariadenie na nahrievanie 
vosku. Rýchle a efektívne 
čistenie. Produkcia dimenzi-
onálne stabilných voskových 
copingov, teplota 60-110 oC.

Renfert
Zariadenie na predhrievanie 
vosku. Až 50% úspora času. 
Nastavenie teplôt 40-110 oC. 
Veľký objem až 120 ml.

Renfert
Zariadenie na predhrievanie 
vosku. Až 50% úspora času. 
Nastavenie teplôt 45-110 oC. 
3 misky s individuálnym 
nastavením.

75 g   16,40 € 75 g   16,40 €

Renfert
Modelovací vosk optimalizovaný na použitie s elektrickými 
nožmi. Verzia universal alebo occlusal.

75 g   16,40 €

Renfert
Modelovací vosk k funkčnému a estetickému plánovaniu 
stomatologických prác (wax-up). 2 verzie – transparent  
a opaque.

75 g   16,40 €

Renfert
Modelovací vosk vhodný na situačné modely. 
Vhodný na wax-up finálneho vzhľadu keramiky.

75 g   17,90 €

Renfert
Vosk na vyblokovanie podbiehavých miest alebo 
chybných miestach na sádrovom modeli.

75 g   17,90 €

Renfert
Vosk na vyformovanie hrany korunky. Presne 
adaptovateľné na hranicu preparácie.

75 g   17,90 € 75 g   17,90 €

Renfert
Špeciálny lepivý vosk na fixáciu časti protéz, fixáciu 
voskových profilov, a prúžkov a pod.

Renfert
Frézovací vosk na teleskopy a zásuvné spoje.

250 g   14,20 €

Renfert
Voskové drôty bez elastickej pamäte, dimenzionálne 
stabilný. Spáliteľný bez rezíduí. Priemer: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 
4,0; 5,0 mm. Tvrdosť:  extra tvrdý, tvrdý, stredne tvrdý.

20 ks doplnkové bal.  35,80 €

Renfert
Voskové predtvary 
na modelovanie 
anteriórnych a pos-
teriórnych mostíkov. 
Univerzálna veľkosť, 
vysoká stabilita, tvary 
sú proporcionálne 
redukované.
6 x 10 ks z každého tvaru  99,70 €

Renfert
Voskové profily na formovanie hrán alebo individuálnych 
retainerov. Dimenzionálne stabilné, jednoducho 
adaptovateľné.

0,8 mm - 25 g; 06 mm - 12 g  12,90 €

167MATERIAL / MODELING WAXES

GEO Classic Basic Set
Modeling waxes in a set

A selection of medium hardness and hard modeling waxes with 
very good carving and modeling characteristics for the produc-
tion of crown and bridge restorations.

Advantages
�� Ideal starter set in the Renfert GEO Classic wax line.

�� Covers a wide spectrum of applications for fixed restorations.

Ordering information

GEO Classic, beige-opaque, hard, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0100

GEO Classic, gray-opaque, hard, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0200

GEO Classic, mint-opaque, hard, 75 g (2.63 oz.) No. 497 0300

GEO Classic, blue-transparent, hard, 75 g (2.63 oz.) No. 497 1200

GEO Classic, mint-transparent, hard, 75 g (2.63 oz.) No. 497 1300

GEO Classic
Modeling waxes

The GEO Classic modeling waxes are hard waxes with very good 
modeling and carving characteristics. The organic transparent 
modeling waxes burn-out residue-free. The inorganic opaque 
waxes are well suited for the production of conventional resto-
rations using the casting technique.

Advantages
�� Very good flowing and modeling characterisitics due to a wide 

melting range. 

�� Highly precise fitting accuracy due to very low shrinkage.

�� Ideally suited for occlusal design due to its non-elastic and 
hard wax quality.

Contents
GEO Classic mint-transparent, GEO Classic Natural dentine 
opaque, GEO Classic Avantgarde grey-opaque, GEO Classic Snow-
white opaque, GEO Classic Milling wax blue-opaque, GEO Classic 
Cervical and undercut wax red-transparent à 20 g (0.70 oz.)

Ordering information

GEO Classic Basic Set No. 493 0004

Range of applications
Overview GEO Classic Waxes  Page 166

Renfert
Modelovací vosk s malým zmrštením, vhodný na použitie 
s horákom. Spaľuje sa bez zbytku. Vhodný aj na lisovanú 
keramiku. Rôzne farby.

Renfert
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   113,70 €

170 g   212,60 € 30 g   134,70 €
45 g   79,90 € 3 x 3 g   74,60 €

NT Newton Wax 500 g  12,20 €
Akcia 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 9,15 €.

2. 3. 4.

Sponové profily Geo retenčné mriežky 

Geo Casting Wax 

Geo Cast Modeling Wax Geo Pear-shaped Wax Geo Triangular Sprue 

Geo Model Casting Set Geo Expert Wax Set

Molloplast B Freeform LC

NT Newton Wax

Pattern Resin Dipol IP Form Spray

Geo Retenčné prúžky 

200 ks samoadhezívne  15,70 €
200 ks   13,90 €

Renfert
Predtvarované sponové profily z jednoducho adaptovateľného vosku. Vysoká stabilita, 
extrémne jemný povrch bez pórov a kavít. Špeciálna samoadhezívna varianta za cenu bežnej.

Renfert
Retenčné prúžky z vosku najlepšej kvality.

40 ks, pravidelné, nepravidelné  22,60 €

Renfert
Voskové mriežky najlepšej 
kvality. Vysoká stabilita. 
Špeciálna samoadhezívna 
varianta za cenu bežnej.

15 ks žilkovaný drsný (4.)  14,20 €

Renfert
Tyrkysový transparentný vosk
na liaciu technicku.
Rozmery: 75 x 150 mm.
Hrúbka: 0,3; 0,35; 0,4,; 0,5 a 0,6 mm.

15 ks hrubý drsný (3.)  14,20 €
15 ks jemne drsný (2.)  14,20 €
15 ks hladký (1.)   13,60 €

75 g   17,90 €

   79,70 €

200 ks   24,80 €

Renfert
Vosk na optimálne tečenie roztaveného kovu. Zabraňuje 
dieram spôsobeným zmrštením. Rezervoár v tvare hrušky.

100 ks   26,40 €

Renfert
Vosk na efektívne pripojenie voskového modelu. 
Optimálne tečenie roztaveného kovu.

1 L   45,70 €100 ml   8,40 €

Hager Werken
Prípravok na zníženie 
povrchového napätia pri 
vodeodpudivých materiáloch 
napr. vosk a silikóny. Vytvorí 
molekulárny mostík medzi 
voskom a zatmeľovacou 
hmotou. Bez alkoholu 
a formaldehydu.

IP Division
Vysoko efektívny prostriedok 
na zníženie povrchového 
napätia na silikónoch, 
polyéteroch a voskoch. 
Vhodné aj na dublovacie 
silikóny.

Renfert
Modelovací vosk na modely
zhotovené zo zatmeľovacej
hmoty. Z rovnakého vosku
ako predformované voskové
profily (rovnaké vlastnosti).
2 verzie – transparentná
a opákna.

Renfert
Praktický set pre organizo- 
vanú prácu a čistý pracovný 
stôl. Každá zložka sa dá
objednať aj samostatne.
Koncept jednej farby
(tyrkysovej). Vzhľad vosku
bude podobný ukončeným
prácam z kovu. Vypálenie
bez rezíduí.

GC
Nízko zmrštiteľná thixotropná 
špeciálna modelovacia živica 
vyvinutá najmä pre nanášanie 
štetcom. Vhodná na vytváranie 
vzorov na individuálne 
abutmenty a pod.

1.

1. 2.

3. 4.

2. 3.

20 ks doplnkové bal (1., 2.)  28,50 €

Renfert
Jednoduchá realizácia prirodzených tvarov (hrbolkov, 
mamelónov) a farebnosti zubov vrátane príručky 
Augusta Bruguery.

Detax
Jednozložkový permanentný 
mäkký rebazovací laboratórny 
materiál na báze silikónu. 
Teplom polymerizujúci. Efekt 
na zamedzenie tvorby plaku. 

Detax
Svetlom tuhnúci gél alebo 
pasta. Spáliteľný bez rezíduí. 
Môže sa kombinovať s voskom. 
Mimoriadne vysoká presnosť pri 
spálení. 

Renfert
Platničkový vosk ružovej farby 
na registráciu zhryzu a na 
prípravu protézy. Výborná 
elasticita, jednoduchá 
tvarovateľnosť. Vhodný do 
letných i zimných podmienok. 
Teplota topenia 60-62 
stupňov Celzia.

100 g + 105 ml   84,40 €

1.

bo
ny

ha
rd

 

m
ol

ar

pr
em

ol
ar

kl
as

ik

Ufi Gel Hard

60 g prášok, 40 ml liquid, 20 ml kondicionér            127,90 €

Voco
Ručne miešateľný tvrdý 
podkladový materiál na 
rebazáciu. Pevná adhézia, 
farebne stály, estetický, 
rýchle spracovanie.
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Superacryl Plus 

Duracryl Plus Duracryl Premacryl Plus 

Spofacryl Meliodent Heat Cure Meliodent Rapid Repair

Palapress Vario PalaXpress Ultra Palaseal

SR Triplex Hot SR Triplex Cold 

HinriPress Vario 

Superpont C+B 

HinriDon

Lis na kyvety Hydraulic Press Polymerizing Pot 

Spofa Dental
Teplom polymerizujúca bazálna živica na zhotovenie 
celkových a čiastočných 
snímateľných náhrad, 
ortodontických aparátov, na 
opravy snímateľných náhrad 
a nepriame rebazácie.  
Farby prášku: O, U, V, Z, X.

Spofa Dental
Samopolymerizujúca živica 
na opravy snímateľných 
náhrad, na rozširovanie bázy 
pri doplňovaní zubov a pod. 
Farby prášku: O, U, V, Z.

Spofa Dental
Samopolymerizujúca korunková živica na opravu 
živicových koruniek a faziet a na zhotovovanie koruniek
a mostíkov. Balenie: 7 x 10 g odtiene 1, 5, 9, 37, 45,
V (tmavosivá), VI (hnedá), 50 ml tekutiny.

Spofa Dental
Samopolymerizujúca bazálna živica na zhotovovanie 
ortodontických aparátov, okamžitých náhrad a opravy 
snímateľných náhrad. Farby 
prášku: O,V. Farby tekutiny:
O (transparentná),
R (červená), B (modrá),
GR (zelená), G (žltá)

Spofa Dental
Samopolymerizujúca živica na fixáciu adhezívnych mostík-
ov, na lepenie zámkov fixných ortodontických aparátov,  
na upevňovánie vypadnutých 
faziet z fixných náhrad, na dočasné 
dlahovanie zubov, na upevňovanie 
živicového zubu do medzizubnej 
medzery. Farby prášku: A2, A3.5, 
B3, C2, O.

250 g tekutina   6,70 €
500 g prášok   23,90 €

250 g tekutina   6,60 € 7 x 10 g prášok + 50 ml tekutina  21,10 € 250 g tekutina   9,30 €

100 g prášok + 100 g tekutina  22,20 €

Kulzer Dental
Teplom tuhnúca bazálna živica
s vysokou odolnosťou voči nárazom
a zvýšenou pevnosťou v ohybe.

Kulzer Dental
Za studena tuhnúca bazálna živica.

500 ml tekutina  14,20 € 12,80 €

1000 g + 500 ml set 53,10 € 46,90 €
1 kg prášok  38,90 € 34,90 €

500 ml tekutina  31,10 € 27,90 €

1000 g + 500 ml set 86,30 € 76,50 €
1 kg prášok  55,20 € 49,70 €

Kulzer Dental
Bezkadmiová metylmetakrylátová
liacia živica na celkové a čiastočné
náhrady. Doba liatia je 3-4 minúty
(tekutá fáza), doba spracovateľnosti
do 9 minút (cestovitá fáza). Dodává
sa v piatich farebných odtieňoch.

Kulzer Dental
Bezkadmiová živica polymerujúca 
za studena na čiastočné aj celkové 
náhrady. Skvelá stabilita a elasticita, 
upravená rezistencia proti zlomeniu.

Kulzer Dental
Svetlom tuhnúci transparentný 
jednozložkový lak na natieranie 
povrchov provizorných 
materiálov a dlhodobých 
modelov. Vysoká tvrdosť 
povrchu, perfektne hladký 
povrch, nízka tvorba plaku.

1000 g prášok  130,80 € 124,80 €

Ivoclar Vivadent
Ekonomická teplom polymerizujúca
klinicky osvedčená vysoko pevná
živica na kompletné i parciálne protézy.

500 ml Monomer   22,90 €
2 x 500 g Polymer 44,40 € 27,90 €

Ivoclar Vivadent
Ekonomická samopolymerizujúca živica 
s výbornými zatekavými vlastnosťami 
na kompletné alebo parciálne protézy, 
opravy a rebazáciu.

Ernst Hinrichs
Liaca živica na totálne a 
parciálne náhrady. Dlhý čas 
spracovateľnosti. Možnosť 
dokúpiť žilky 5g za 9,60€.

Ernst Hinrichs
Ekonomická teplom 
polymerizujúca živica 
bez obsahu kadmia.

500 ml Monomer   34,20 €
2 x 500 g Polymer  65,10 €

Spofa Dental
Hydropneumaticky polymerizujúca korunková a mostíková 
živica na priame modelovanie fazetových koruniek
a mostíkov, plášťových koruniek, provizórnych koruniek
a mostíkov.

250 ml   13,20 €

Mestra
Tlakový polymerizačný hrniec 
s objemom 6 litrov na teplú 
i studenú polymerizáciu. 
Vrátane vnútorného ventila, 
tlakomera a bezpečnostného 
ventila. Nepriľnavý povrch.

Mestra
Lis na kyvety z nerezovej ocele.

500 ml liquid  71,50 € 67,90 € 1000 g  109,30 € 90,80 €
1000 g  176,40 € 151,20 €

2 x 15 ml   55,80 €

1000 ml tekutina   35,10 €
1000 g prášok   46,80 €

  767,00 € 629,00 €

2 x 500 g + 500 ml  49,90 €
100 g   8,10 €

   334,00 €na 3 kyvety   340,00 €
na 2 kyvety   333,00 €

IP Division
Hydraulický lis na 3 kyvety 
s maximálnym tlakom 400 bar 
a 15 000 kg. Hydraulický okruh 
je kompletne vodotesný 
a nepotrebuje žiadny servis.

500 g prášok   25,40 € 500 g prášok   33,20 €

1000 ml tekutina   67,70 €
1000 g prášok   67,70 €
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   1680,00 €   1499,00 €    2304,00 €

Pressure Polymerizing UnitPoly AM Poly Max

Omec
Tlakový polymerizačný prístroj 
riadený mikroprocesorom na 
korunky, mostíky a protézy. 
Dvojitá nerezová komora, 
kompletne automatický pristroj. 
Všetky parametre procesu 
jednoducho viditeľné na displeji.
Výkon 1200 W.

VOP
Tlakový polymerizačný prístroj 
s kompletne automatickou 
prevádzkou. Obrovská komora 
6,5 litra (je možné vložiť 
do komory celý artikulátor).
Výkon 1220 W.

VOP
Tlakový polymerizačný prístroj 
s kompletne automatickou 
prevádzkou. Komora s objemom 
1,5 litra. Priemer komory 140 
mm, výška 145 mm.
Výkon 1220 W.

Protho Clean 

Optiglaze Color

IP Prothesis Care Universal Polishing Paste 

Tempofit Premium

Machine II Proform Comfort Proform Deluxe

Eclipse 

Mriežka do protéz 

Termofólie

Niteguerds 12 ks   51,30 €

50 ml    91,50 €

   549,00 €    1100,00 €    1668,00 €

Niteguards Termofólie s hrúbkou 3 mm zo špeciálneho materiálu vhodného najmä na nočné aparáty proti bruxizmu. Glitter Guards Lesklé termofólie s hrúbkou 4 mm pre štýl a maximálnu 
ochranu pre športovcov Soft EVA Farebné termofólie s hrúbkou 4 mm na absorbciu energie, perfektné pre športovcov. Coping Material Termofólie s hrúbkou 0,5 mm vhodné na dočasných 
koruniek, mostíkov a čiapočiek. Pro - Splint Material Termofólie s hrúbkou 1,5 mm na dlahovanie zubov, chirurgické lyžice, ortodontické retainery, bieliace a fluoridačné lyžice. Po ukončení 
procesu sú kryštáľovo priehľadné, absolútne bez bublín.

Glliter Guards 6 ks  30,60 €
Soft EVA 25 ks   44,90 €
Coping Material 50 ks  17,40 €
Pro-Splint Material 25 ks  38,40 €

Keystone Industries

Acrytemp 

Zhermack
Samotuhnúci provizórny a mostíkový materiál v kartušiach 
na zhotovenie estetických mostíkov, koruniek, inlejí
a onlejí.

50 ml                                              77,00 €

200 g          8,90 €pozlátená 13,20 €
nerezová 3,60 €

Hager Werken
Sprej na zvýšenie 
konečného lesku 
protézy s mätovou 
príchuťou.

GC
Svetlom tuhnúce farbičky s nanoplnivom na charakterizáciu 
kompozitov, hybridných keramických koruniek, protéz a umelých 
zubov. Pridáva farbu, povrchový lesk a zvyšuje rezistenciu voči 
abrázii. Skvelá estetika, mimoriadne tenká vrstva 25-50µm, 
vysoká odolnosť voči diskolorácii.

Farby: A plus, B plus, C plus, biela, biela slonovinová, žltá, 
pomarančová, ružovo-oranžová, červeno-hnedá, olivová, sivá, 
modrá, levanduľová, ružová, červená, transparentná.

IP Division
Sprej s pepermintovou 
príchuťou na odstránenie 
rezíduí z protéz a 
vytvorenie pekného 
lesku.

Medin
Mriežka na spevnenie protéz.

Renfert
Univerzálna pasta na vysoký lesk
pre všetky bežné akrylové materiály.

Dentsply Sirona
Nová dimenzia v snímacej protetike
– živica je zložená z uretánových oligomérov, materiál široko akceptovaný 
v rôznych dentálnych aplikáciách. Neobsahuje methylové, ethylové, 
propylové a butylové monoméry. Eclipse protézy sa skladajú z 3 druhov
materiálu – základný (base), stavebný (set-up)
a kontúrovací (contour).

Široké indikačné spektrum: totálne náhrady, parciálne náhrady , 
zavádzacie šablóny, kombinované práce, implantologické protézy, dlahy, 
provizóriá. Práce sú opravovateľné a rebazovateľné bežnými na trhu 
dostupnými materiálmi.
informujte sa o cene/aktuálnej akcii

75 ml  12,50 €

Úvodný set    649,80 €
Farbička 2,6ml   53,60 €
AKCIA 3 + 1 ZDARMA. Cena za 1 bal v akcii 40,20 €.

75 ml  10,60 €

Detax
Samotuhnúci materiál na 
dočasné korunky a mostíky 
a dlhodobé provizóriá. 
Extrémne rezistentný 
proti zlomeniu, skvelá 
pevnosť v ohybe a výborná 
rezistencia voči abrázii.

Keystone Industries
Najobľúbenejší prístroj 
na svete na zhotovovanie 
individuálnych bieliacich 
nosičov, pozicionérov, 
čiapočiek a dláh. 
Ľahký a prenosný. 

Keystone Industries
Poloautomatický prístroj na 
tvarovanie fólií. Vysoko výkonné 
vákum, perfektne presné práce. 
Elektrický motor na umiestnenie
fólie do pracovnej pozície a na 
jej zdvihnutie po vyformovaní. 
Kompatibilný s štvorcovými aj 
okrúhlymi fóliami. 

Keystone Industries
Plno automatický programovateľný 
prístroj na tvarovanie fólií. Vysoko 
výkonné vákum, perfektne presné 
práce. Elektrický motor automaticky 
umiestni fóliu do pracovnej pozície, 
zistí materiál a jeho hrúbku 
a nastaví parametre. Kompatibilný 
s štvorcovými aj okrúhlymi fóliami.

Živice26



Multipress Ivobase

Príslušenstvo Roko

Multipress Eco
Základný model vstrekovacieho prístroja. Plne au-
tomatický do tej miery, že technikova úloha je 
limitovaná na prácu s voskom, kyvetovanie a vy-
varenie. Prístroj automaticky kontroluje teplotu 
a vstrekovacie fázy a znejú zvukové znamenia po 
každom kroku. Pracuje s bežným kompresorom. Záruka 
1 rok.

Multipress Pro
Vyšší model vstrekovacieho prístroja         s 30% 
väčším výkonom a 3 operačnými módmi. Vybavený 
dodatočnými technológiami na zníženie spotreby            
vzduchu, stabilizáciu teploty a rýchle uchytenie kyviet. 
Vrátane ventilátora na rýchlejšie ochladenie kyvety. 
Kyveta súčasťou balenia. Záruka 3 roky.

Roko
Výrobca systému Multipress, firma Roko
sa od roku 2005 vypracovala
na lídra európskeho trhu s termoplastami.

Ponúkajú:
3 moderné vstrekovacie prístroje, 5 systémov cartridgov, 
6 materiálov novej generácie, 15 dodatočných materiálov, 
20 druhov dodatočného príslušenstva, 30 rôznych farieb.

Sme jediný oficiálny partner ROKO v SR.  
Iba u nás budete mať zabezpečený  
plnohodnotný záručný a pozáručný servis. 

Abrazívny kameň - NK  11,00 €
Leštiace gumičky - NG   4,00 €
Expander   30,00 €
Vstrekovacia kyveta  116,00 €
Lubress   32,00 €
Pasta Briliance   21,00 €

Luvac 8 ml   25,00 €
Polírovacia pasta Blue  70,00 €

Repatec 8 ml   34,00 €

 2 580,00 €

Multistone   20,00 €
Pumex (str. 17)   15,00 €

4720,00 €   3799,00 €
3 x 6 ks Acron M v ľubovoľnej farbe ZDARMA

9150,00 €   6405,00 €
1 x sada IvoBase Flask Set,
1 x IvoBase Hybrid Kit 20 Pink-V, 
1 x IvoBase HI Kit 20 Pink-V,
v hodnote 791,00 € ZDARMA.

Repatec Tekutina na opravu snímacích náhrad na báze polyamidu. Umožňuje spojenie medzi starým a novým materiálom pri procese opravy.
Luvac Svetlom tuhnúci lak umožňujúci efektívnu izolačnú vrstvu medzi sádrou a sádrou, sádrou a termoplastami, sádrou a akrylom príp. sádrou a voskom.
Pasty Brilliance/Blue  Polírovacia pasta na úvodné leštenie a doleštenie flexibilných náhrad vrátane nylonových. Vhodná na všetky termoplasty, vynikajúca hladkosť povrchu.
Lubress Sprej na vytvorenie šmykľavej vrstvy pred zasunutím cartridge do vstrekovacieho prístroja. Odolný voči vysokej teplote, nezanecháva rezíduá.
Kyveta Kyveta na použitie s vstrekovacím prístrojom.
Expander Expanzná sádra na duplikáciu pracovných modelov na použitie v procese vstrekovania termoplastov na báze acetylu a nylonu (Biocetal a Dentiflex).
Multistone Sádra určená na pracovný model pri výrobe termoplastických protéz. Vynikajúca reprodukcia detailov, stabilizácia, odolnosť voči mechanickému poškodeniu  
 a minimálna lineárna expanzia a výborná zatekavosť.

NK15 - menší
NK19 - väčší

NK24 NK26

NG2 NG3 NG5 NG11 NG12 NG14

Ivoclar 
Plne automatický systém na vstrekovanie a polymer-
izáciu živice. Výroba báz protéz s vysokou presnosťou 
a precíznosťou. Nie je potrebné žiadne pripojenia 
okrem elektriky. Kompaktný, moderný a ergonomický 
dizajn. Farebný indikátor stavu procesu výroby. Spolu-
pracuje s materiálmi IvoBase a IvoCap.
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Acron 

Dentiflex Biocetal 

Máte už vo vlastnom laboratóriu niektorý z prístrojov

Sabilex, Vertex, Deflex, Myerson FlexPress?
Všetky naše materiály sa vyrábajú v rôznych priemeroch:
- 22 mm (pre prístroje Deflex, Vertex)
- 24 mm (pre prístroje Multipress od Roko)
- 25 mm (pre prístroje Sabilex, Myerson FlexPress)

Roko
Úplne nový univerzálny materiál na výrobu báz pre snímacie  a celkové náhrady. 
Bol vyvinutý v spolupráci s vedcami špecializovanými na polymérovú chémiu. 
5 rokov výskumu a 2 roky laboraórnych testov znamená materiál s výhodami 
akrylov ako tvrdosť a estetika a pritom odolnosťou a životnosťou polyamidov (za 
bežného používania takmer nemožné zlomiť náhradu). Skvelá biokompatibilita, 
krásna estetika a lesk, minimálna absorbcia (až o 70% nižšia ako u akrylov).
Aplikácie: plné aj parciálne snímacie náhrady, parciálne s podporou, 
transparentné, kombinované, korunky  a mostíky, implantológia.

M, 16 g - 1 bal (6 ks)  60,00 €

Roko
Polyamidový (nylonový) termoplastický polymér vhodný  
na parciálne flexibilné náhrady. Materiál eliminuje nut-
nosť použitia kovových spôn v konvenčných parciálnych 
náhradách. Unikátna elasticita a skvelé dosadnutie 
v ústach. Krásna estetika, prirodzený vzhľad, ideálna 
chemická čistota (úplná biokompatibilita), dlhá životnosť, 
minimálna možnosť zlomenia. Možnosť opráv (výmena 
zubov príp. úprava alebo výmena celej bázy). Neporózna 
štruktúra znamená skvelú možnosť vyleštenia. 

Roko
Termoplastický polymér na výrobu flexibilných nekovových 
nosných konštrukcií náhrad. Optimálna tvrdosť a pritom 
flexibilita. Vynikajúca estetika, 100% biokompatibilita 
bez monomérových resíduí. Dlhá živostnosť, minimálna 
možnosť zlomenia, možnosť opravy (pridanie alebo 
výmena zubu či výmena kompletnej bázy). Neporózna 
štruktúra znamená skvelú možnosť vyleštenia. 
Farby: A1-A4, B1-B4, C1-C4, 3 odtiene ružovej.

Roko
Moderný termoplastický polymér s vysokým štandardom 
pre úplné snímacie náhrady. Absencia zmrštenia 
(len 0,2%) v porovnaní s 5-7% typickými akrylovými 
hmotami. Až 2-násobná odolnosť voči zlomeniu oproti 
akrylátovým hmotám, zároveň sú náhrady tenšie, ľahšie 
a komfortnejšie na nosenie. Úplná biokompatibilita, ho-
mogénna štruktúra bez možnosti inhibovania baktériami 
alebo fungi. Nízka absorbcia tekutín a vysoká farebná sta-
bilita. Možnosť vyleštiť do skvelého lesku vďaka absencii 
mikropórov. Prirodzený vzhľad vďaka žilkovanému efektu. 
Možnosť opráv aj bežným akrylovým materiálom.

L, 25 g - 1 bal (6 ks)  72,00 €

S, 9 g - 1 bal (6 ks)  40,00 €

M, 16 g (6ks)   60,00 €
L, 25 g (6ks)   72,00 €

S, 9 g (6ks)   40,00 €

1 bal (9 ks)

M, 16 g   45,00 €
L, 25 g   57,60 €

S, 9 g   39,60 €

L, 25 g   72,00 €
1 bal (6 ks)

vzorník farieb 1ks   20,00 €

XS, 4 g   28,80 €

Roko
Malá ultrazvuková čistička na domáce každodenné 
čistenie protéz.

   20,40 €

Roko
Čistiaci prášok
do ultrazvukovej čističky.

1 bal (5 ks)   10,00 € 1 bal (5 ks)   926,00 €

Renfert
Kompaktný vysoko výkonný 
prístroj na čistenie protéz. 
Plne automatický proces 
s mechanickým očistením 
pomocou rotujúcich ihličiek 
a špeciálnej čistiacej tekutiny.

Vitaplex 

Vibrawash Multiclean Sympro

Prázdne náboje so zátkami ø 24/25 mm 25 ks 42,00 €
Prázdne náboje so zátkami ø 22 mm 30 ks 90,00 €

Voľné balenia

Hotové náboje

Akcia 10 bal + 2 bal ZDARMA
Možnosť ľubovoľne kombinovať veľkosti 

Acron sáčok 250 g  60,00 €
1. Pri kúpe 2 a viac bal cena 54,00 € 
2. Pri kúpe 4 a viac bal cena 45,00 €
3. Pri kúpe 10 a viac bal cena 42,00 €

vzorkovník farieb

Akcia 10 bal + 2 bal ZDARMA
Možnosť ľubovoľne kombinovať veľkosti 

Termoplasty28



G1 22 29

G2 25 31

G3 25-34 31-33

G4 37 33-35

G5 25-34 33

G6 37 35

G7 37 35-39

F1 38 35-39

F2 38 35-39

F3 38 35-39

F4 67 39

F5 74 39-41

F6 88 41

F7 58 41

H1 25 31

H2 34 33

H3 44 35-39

H4 44 35-39

G1 22 29

G2 25 31

G3 25-34 31-33

G4 37 33-35

G5 25-34 33

G6 37 35

G7 37 35-39

F1 38 35-39

F2 38 35-39

F3 38 35-39

F4 67 39

F5 74 39-41

F6 88 41

F7 58 41

H1 25 31

H2 34 33

H3 44 35-39

H4 44 35-39

KOMBINAČNÁ TABUĽKA

G1 22 29

G2 25 31

G3 25-34 31-33

G4 37 33-35

G5 25-34 33

G6 37 35

G7 37 35-39

F1 38 35-39

F2 38 35-39

F3 38 35-39

F4 67 39

F5 74 39-41

F6 88 41

F7 58 41

H1 25 31

H2 34 33

H3 44 35-39

H4 44 35-39

AKCIA
10 + 1

ZDARMA
(1x28)

1 x 6 anterior,
1 x 8 posterior
3,00 €

1 x 28 ks
9,00 €

Kvalitné trojvrstvové zuby z novovyvinutej 
akrylovej hmoty. Pre vynikajúcu kvalitu, 
rezistenciu voči abrázii, mimoriadne 
nízkemu vrstveniu plaku,stability farby 
a odolnosti voči fraktúram.

Thermoplasty 29Zuby NT Optima 29



Mobiloskop S 

Easy View 3D

SLE + HL 8300

B50 Supreme

IP Magnifier Lamp 

GX2

SLF IP Head Magnifier

Ultimate XL 

Volvere i7

Presto Kompresory

Perfecta 900  

  od 1266,00 €

   119,00 €

  119,00 €

Renfert
Laboratórny mikroskop so zväčšením 5/10x. Asférické 
šošovky pre mimoriadne kvalitný obraz. Možnosť 
kompenzácie dioptrií, nastaviteľná vzdialenosť 
šošoviek. Otočný kĺb s 360 oC otáčaním. Univerzálny 
mikroskop slúžiaci až na 4 pracovných miestach. 
Široké pole videnia a skvelá hĺbka ostrosti. Možnosť 
dokúpiť výkonné svetlo 9000 Lux/18 LED.

Renfert
Prirozená koordinácia rúk a očí pri detailnej práci 
vďaka režimu 3D. Ergonomická práca bez únavy 
vďaka prirozenému a zdravému držaniu tela 
pri pozorovaní objektu na monitore. Vytváranie 
snímkov vo vysokom rozlíšení a videosekvencií vo 
Full HD kvalite za účelom dokumentácie a komu-
nikácie po sieti a cez integrovaný USB flash disk.

Zumax
Binokulárne lupové okuliare s 
titánovým rámom. Pracovná 
vzdialenosť od 340 – 500 mm, 
zväčšenie 2,5-3-3,5x.

BA International
Bezuhlíkový mikromotor s digitálnym displejom, maximálnymi 
otáčkami 50 000 za minútu a 7,0 Ncm. Nožné ovládanie, 
resp. kolenné ovládanie. Samodiagnostika. 
Možnosť uložiť pracovné nastavenia.

IP Division
Lupy so svetlom na 
pantografickom ramene 
ktoré je možné prichytiť 
na stôl. Dĺžka ramena 
92cm. Veľká plocha videnia 
19x16cm. Svetlo 2x9W. 

IP Division
Hlavové lupy so zväčšením 2,5x.

NSK
Bezuhlíkový mikromotor s rozsahom otáčok 
od 1000 - 50 000 za min, ľahký ergonomický 
násadec s patentovaným mechanizmom 
ochrany pred prachom, automatická kontrola 
rýchlosti. Minimálne vibrácie a hluk. 3 verzie 
nožná, stolová, kolenná.

Ekom / Mestra
Široké spektrum kompresorov 
od výrobcov Ekom a Mestra.

NSK
Kompaktná turbína s otáčkami do 320 000 za minútu. 
Unikátny mechanizmus násadca, ktorý nie je odolný  
voči prachu a nie je ho potrebné mazať. Nízky hluk  
a vibrácie. Jednoduché nastavenie vodného spreja,  
LED svetla a vzduchu.

s vodou a LED svetlom  1923,00 €
s vodou   1473,00 €

NSK
Kompaktný laboratórny 
mikromotor s otáčkami
1000 –35 000 za min. 
Ergonomický násadec  
so špeciálym mechanizmom 
ochrany proti prachu.  
Minimálne vibrácie 
a vysoký výkon 4,1 Ncm.

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

informujte sa o cene/aktuálnej akciiinformujte sa o aktuálnej akcii

informujte sa o aktuálnej akcii

    823,00 €

kolenná verzia    836,00 €
stolové verzia    836,00 €

Zumax 
Binokulárne lupové okuliare športovejšieho dizajnu. 
Výborne chráni oči aj zo strán.Pracovná vzdialenosť 
od 340 – 500 mm, zväčšenie 2,5-3-3,5x.

SLF    319,00 €     48,00 €

   1612,00 €
Svetlo   231,00 €

Doporučená predajná cena  4875,00 €

   984,00 €

WH
Laboratórna turbína s vodou a otáčkami  
do 100 0000 za minútu, ideálna na brúsenie 
zirkónu. Možnosť pripojiť bezuhlíkový mikro-
motorový násadec s otáčkami do 50 0000 
za minútu, s výkonom 7,8 Ncm a exkluzívnou 
funkciou ofukovania Air-Jet.

Atlas Copco
Výkonný a spoľahlivý skrutkový 
olejový kompresor. Vrátane 200L 
vzdušníka a filtra oleja a jemných 
častíc. Výkon 2,2 kW, prietok 
vzduchu 240 L/min, pracovný tlak 
10 bar. Potiahne celú ambulanciu 
zubnej techniky.

Správna cena: 5 025,00 €

Školenia30 Ostatné prístroje30



Laboratórne stoly

Freeprint

Odsávač

Dentaform

informujte sa o cene/aktuálnej akciiinformujte sa o cene/aktuálnej akcii

informujte sa o cene/aktuálnej akcii

Loran
Laboratórne stoly s moderným inovatívnym dizajnom, Skvelou funkcionalitou. Vyrobené z vysoko odolných materiálov 
ako galvanizovaná oceľ, tvrdé drevo, široké možnosti individualizácie napr. jednoduchý stôl, dvojstôl, farby, príslušenstvo, 
predpríprava pre sanie prípadne kompletné sanie.

Detax
Materiály na všetky aplikácie 3D tlače:

- Cast
- Denture
- Gingiva
- Ortho

Loran
Odsávač so skrinkou alebo odsávač montovateľný 
na stenu. Vysoký výkon, LED svetlo.

Structo 3D
Profesionálna 3D tlačiareň určená na tlač veľkého 
objemu produktov. Rýchlosť až 10 modelov za 30 
minút. Veľký stavebný objem 200 x 150 x 100 mm.

MakeX 
Špecifikácia M-Dental:
Najmenšia profesionálna DLP tlačiareň na svete s rozmermi 
len 270 x 250 x 380 mm
4.  najnovšia generácia DLP tlačiarní – overená technológia
Algoritmus na korekcie skreslení – zjemnenie modelu
Špeciálne vyvinutá pre dentálne použitie
Jednoduchý a užívateľsky prívetivý softvér
Diaľkové ovládanie cez WiFi
LED technológia s predpokladanou životnosťou 50 000 hodín
Veľká 5” dotyková obrazovka Maximálny objem tlače: 75 x 
46 x 130 mm Skvelé rozlíšenie 58 mikrónov v osi X a Y a od 
5 mikrónov v osi Z (jednotlivé vrstvy) Možnosť použiť rôznych 
dodávateľov živíc (okrem originálnych)

M-Dental/M-One Pro

informujte sa na cenovú ponuku informujte sa na cenovú ponuku

M-Dental M-One Pro

*Špecifikácia M-one Pro na vyžiadanie

- Model
- Splint
- Temp
- Tray

Výplňové materiály 3M, Zhermack, Ivoclar, SDI 31Ostatné prístroje 31



Panavia SA Cement Plus

8,3 g   89,80 €

Duálne tuhnúci cement na cementovanie 
nepriamych konštrukcií z kovu, keramiky, 
zirkónia a koreňových čapov.

Variolink Esthetic DC

Estetický duálne tuhnúci fixačný kompozit 
na permanentné cementovanie keramických 
a kompozitných prác najmä faziet. Excelentná stabilita 
farby (bez iniciátorov na báze amínov, ale na báze 
Ivocerínu), jednoduché odstraňovanie prebytkov, 
flexibilná konzistencia, skvelá rádiopacita.

5 g   98,10 €

Bifix SE 

Samoadhezívny 
univerzálny duálne tuhnúci 
fixačný kompozitný cement 
na cementovanie inlejí, 
onlejí, koruniek a mostíkov 
z keramiky, živice, 
metalokeramiky, zirkónia
a na cementovanie čapov.

5 g    68,30 €

Výplňové materiály 3M, Zhermack, Ivoclar, SDI32 Implantológia32

Multilink Hybrid Abutment Implantlink semi Classic Freeform

Protetické riešenia

AURUMBase®

Healing abutment

Multi-unit Scan Abutment Temporary Abutment

Kompatibilné s týmito implatologickými systémami

Screw Analogue

CrCo Base

Multi-unit Angled TiBase Pre-mill Locator

Castable Transfer Ti Abutment

Ivoclar
Chemicky tuhnúci fixačný kompozitný cement na 
permanentné cementovanie keramických štruktúr 
zhotovených z lítium disilikátu alebo zirkónu na titánové 
alebo zirkónové bázy pri výrobe hybridných abutmentov 
alebo koruniek na hybridných abutmentoch. 2 rôzne 
opacity, vysoká sila väzby.

Detax
Materiál na cementovanie 
dočasných rekonštrukcií 
na implantologické 
superkonštrukcie. Skvelá 
presnosť nasadenia, 
jednoduché odstránenie 
prebytkov, jednoduché sňatie.

Detax
Modelovacia živica na množstvo 
aplikácií napr. šablóny, transferové 
kľúče, dlahy.

9 g 177,50 €   53,40 €  60 g 66,90 €


