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Tradíció-Innováció IX.
Fogászati Szakmai Fórum

Siófok, Prémium Hotel Panoráma**** 

2019. szeptember 13-14.

Előadások és workshopok neves hazai és nemzetközi szakemberekkel és demonstrátorokkal, 
CAD/CAM és hagyományos témakörben egyaránt

*kivéve egyágyas felár

Early Bird kedvezmény:  -30% az első 50 jelentkező részére
az összes felsorolt csomag árából*

Hétvégi jegy szállással, teljes ellátással:
Egyágyas felár: 5.500 Ft/fő 

Hétvégi jegy szállás nélkül, teljes ellátással:
Kétnapi jegy szállás és ellátás nélkül:
Napijegy:

35.000/fő

20.000/fő
13.000/fő

7.000/fő

Csomagajánlatok:
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Bármely márkájú fogászati kerámiát használja, ha a fogmű színével 
gondja van, segít a Chroma Stains!
A VITA Chroma Stains tónus-korrekciós festék alkalmas valamennyi fogászati kerámia 
leplezőanyag szín-tónusának mélyítésére, legyen az réteg technikával készült fémkerámia, 
prés- vagy földpát kerámia, kerámia blokk, monolitikus tömb vagy cirkónium.

VM 9 – A tökéletes kerámia cirkon-leplezéshez KERÁMIÁK

Több mint 50 éve a leplezőanyagok fejlesztésének 
élvonalában a VITA VMK Master és VM koncepció

Megbízhatóság a mindennapos felhasználáshoz egyszerűen és gyorsan

 15% kedvezmény 
br. 26.630 Ft helyett
br. 22.635 Ft

VMK MASTER, VM9 ÉS VM 13 KERÁMIÁKBÓL 5x50g vagy 5x12g 
VÁSÁRLÁSA ESETÉN 10% KEDVEZMÉNYT ADUNK!*

VM 13 és VM 9 FÉM- ÉS CIRKONLEPLEZŐ KERÁMIÁK

VMK MASTER FÉMKERÁMIA

*O, D, OD, WIN, EN1, EN2, EN3-ra vonatkozik

A VITA VM9 földpátkerámiát speciális, finomszerkezetű leplező kerá-
miaként kb. 10,5 * 10-6 * K-1 WAK értékű, ittriummal részben stabilizált 
ZrO2-vázakhoz, mint pl. VITA In-Ceram YZ, tervezték. Az anyag ugyancsak 
ideális VITABLOCS egyedi kialakításához, és kitűnően alkalmas VITA PM 9 
fogpótlások individualizálására. 
Mint minden VITA VM maszza, úgy a VITA VM9 is a zomácéhoz hasonló 
fénytörési és visszatükröződési tulajdonságokkal rendelkezik. Az egy-
mással pontosan összehangolt BASE DENTINE és TRANSPA DENTINE 
masszák lehetővé teszik a természetesnek ható fogpótlások kialakítását. 
Fluoreszcens és opaleszcens adalékmasszák alkalmazásával rendkívül 
egyedi, és esztétikai szempontból igényes eredmény érhető el.

A gyártási folyamat módosításával olyan kerámia jött létre, melynek szerkezete kiégetés után a 
hagyományos kerámiákkal ellentétben a kristály- és üvegfázis különlegesen homogén eloszlását 
mutatja. Ezt a struktúrát írjuk le a „finomszerkezetű” fogalmával.
Kedvező felületi tulajdonságok
A kerámia finom szerkezete egy sor előnnyel jár, nem csak a fogtechnikus, de a fogorvos és páci-
ense számára is. A homogén, zárt felületnek köszönhetően a VITA VM9 anyag kiválóan csiszolható 
és polírozható, különösen in situ. Az eredmény sima és tökéletesen zárt felület. A kerámia felületen 
jelentősen csökken a plakk megtapadása, ez pedig segíti a kiváló minőségű fogpótlás ápolását.
Fizikai tulajdonságok
Kedvező felületi tulajdonsága mellett a VITA VM9 hajlítási szilárdsága is kiemelkedő és csak nagyon 
csekély mértékben oldható savakban.
Hajlítószilárdság
A VITA VM9 hajlítási szilárdságának összehasonlítása az azt megelőző termékekkel és az ISO 6872 
szerinti ISO-határértékkel.
Hasonlósága a zománccal
A VITA VM9 anyagnál a természetes fogzománcéhoz hasonló abrázió volt tapasztalható. Ezt mutatja 
McLaren (UCLA School of Dentistry, UCLA Center for Esthetic Dentistry, Los Angeles, CA) és Giordano 
(Goldman School of Dental Medicine, University of Boston, MA) tanulmánya.
Szakirodalom: E.A. McLaren, DDS; R.A. Girodano II, DMD, DmedSc ”Zirconia Based Ceramics: Material Properties Esthetics 
and Layering Technique of a new Veenering Porcelain, VM9”, (Quintessenz of Dental Technology 28, 99-111[2005])

12 gr MOST 5.349 Ft (4.212 + Áfa). 
Listaára: 4.680 Ft + Áfa (br. 5.943) 

12 gr MOST 6.480 Ft (5.100 + Áfa). 
Listaára: 5.670 Ft + Áfa (br. 7.200) 

50 gr MOST 16.642 Ft (4.212 + Áfa). 
Listaára: 14.560 Ft + Áfa (br. 18.491) 

50 gr MOST 21.060 Ft (16.580 + Áfa). 
Listaára: 18.425 Ft + Áfa (br. 23.400) 

VITA VM®9 - Fizikai tulajdonságok Mértékegység Érték
WAK (25-500 oC) 10-6 * K-1 9,0-9,2
Lágyulási pont oC kb. 670
Transzformációs hőmérséklet oC kb. 600
Oldhatóság savakban µg/cm2 kb. 10
Közepes szemcsenagyság µm (d50) kb. 18
3 pontos hajlítószilárdság MPa kb. 100

A Tradíció-Innováció IX. rendezvényen leadott rendelés esetén a fenti akció az 
ügyfél egyedi kedvezményeivel összevonható!
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KERÁMIAÉGETŐ 
KÁLYHA

MŰFOGAK
V60 i-Line
Teljesítmény és megbízhatóság – kompromisszumok nélkül.
A V60 i-Line tervezésekor a mérnökök két szempontot 
tartottak szem előtt: kiemelkedő égetési paraméterek és 
felhasználóbarát üzemeltetés. Mindezen célokat szolgálja a 
masszív fémház, a kvarcbevonatú égetőtér és az integrált 
vezérlés – az eredmény egy kerámiakályha, mely minden 
elvárásnak megfelel.

• Kvarc fűtőszálbevonat
• Szerény helyszükséglet
• Kedvezőbb árfekvés az 

elődmodellhez képest
• Intuitív, magától értetődő 

navigációs menü
• Felhasználóbarát, integrált 

érintőképernyő
• Automata hőmérséklet kalibrálás
• 200 programhely, melynek értékei

szabadon beállíthatóak
• Kényelmes működtetés, amely időt

takarít meg a technikus számára
• Ésszerűen egyszerű formatervezés
AKCIÓ!*
1.108.674 Ft (br. 1.408.016 Ft) + Áfa helyett 
990.000 + Áfa
br. 1.257.300 Ft

VÁKUUM PUMPA
V60 i-Line kályhával való 
együttes vásárlás esetén
239.000 Ft + Áfa (br. 303.530)
helyett 219.000 Ft + Áfa 
br. 278.130 Ft

VITA LUMIN VACUUM
• prémium kategóriás kerámia fog
• fényáteresztő opaleszcens és 

fluoreszcens tulajdonságai megfelel-
nek a természetes fogakénak

9.990 Ft/metsző helyett
9.490 Ft/metsző
8.000 Ft/őrlő helyett
7.600 Ft/őrló

VITA MFT
• Élő fogszínek csúcsminőségű anyagból
• Természethű anatómiai és elsőosztályú 

anyagminőség
• Egyszerű használat: könnyű, hatékony, 

kiszámítható fogfelállítás
• Teljeskörű megoldás: egy termék az 

összes indikációra
2.197 Ft + Áfa/sín
2.790 Ft/sín
3 teljes VITA MFT alsó-felső granitúra 
vásárlása esetén 10% kedvezményt adunk:
8.790 Ft + Áfa (11.161 Ft) /garnitúra 
helyett most 7.910 Ft + Áfa /garnitúra
10.045 Ft/garnitúra

VITAPAN
Minden esetre, az árnyalatok és formák 
nagy választékának köszönhetően
• természetes árnyékhatás
• kiváló tartósság
• nagy terhelhetőség és kopásállóság
• polírozható 
• optimális anyag-homogenitás és 
élstabilitás
7.239,- Ft /metsző helyett
6.515 Ft/metsző
6.807,- Ft/őrlő helyett
6.126 Ft/őrlő
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EASYSHADE V ÚJDONSÁGOK

VITA EASYSHADE V
Tökéletes fogszínmeghatározás, maximális megbízhatóság

• Vezeték nélküli induktív töltés, 2x1900 mAh Longlife akkumulátor
• VITA vEye precíziós optika a színmeghatározásért
• Vezeték nélküli Bluetooth® kommunikáció VITA Assist PC szoftverrel

és VITA mobileAssist mobil alkalmazással
• Ragyogó OLED színes érintőkijelző a könnyű kezelhetőségért
• Új külső a maximális higiénia és funkcionalitás érdekében

AKCIÓ
524.900 Ft + Áfa (br. 666.623 Ft) helyett
472.000 Ft + Áfa*
br. 599.999 Ft

BEGO újdonságok – újabb lépések a komplex 3D nyomtatásért
A digitális fogtechnika területén a BEGO első sorban a 3D nyomtatási technológia területén történő 
fejlesztéseket helyezi előtérbe.  
Az első generációs BEGO Varseo N után következett a már nagyobb építő területű BEGO  Varseo L, 
majd később, a már hálózaton keresztül működtethető BEGO Varseo S. 
Ebben az évben a BEGO három új készülékkel bővítette 3D nyomtató palettáját, mellyel kapacitás, 
igény, és indikáció alapján is bármely fogtechnikai laboratórium igényeit maximálisan kielégíti. 

A BEGO- nál a nyomtatható anyagok területén is folyamatos az innováció. Ésszerűen, átgondoltan, a 
piaci igényeknek megfelelően, és az egyre növekvő keresletet figyelembe véve jelentkeznek egy-egy 
új, saját fejlesztésű fényre keményedő műgyantával. 
A modellnyomtatás területén 2 új szín bevezetésével immár 3 színből választhat az ügyfél, az 
ideiglenes anyag színválasztéka folyamatosan bővül, emellett végleges korona pótlásokra 
fejlesztett nyomtatható hibrid anyaga, a VarseoSmile Crown is elérhető a már a piacon. 

A 3D nyomtatással nem ér véget a munkafolyamat, az önthető koronákhoz, hidakhoz, fémlemez 
mintázatokhoz megfelelő stabil, prémium minőségű gyorsbeágyazó anyag is szükséges. A BEGO 
kifejlesztette a VarseoVest P és a VarseoVest C&B gyorskitüzelésű beágyazó anyagokat, mellyel 
villámgyorsan, precíz öntéstechnikával megvalósíthatók a digitálisan tervezett és kinyomtatott 
fogpótlás mintázatok. 
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VARSEO S BASIC

BEGO VARSEO XS 
A kompakt fogászati 3D nyomtató
A BEGO 2019-es újdonságai közül a VARSEO XS 3D nyomtató 
az egyik legpraktikusabb fejlesztés. Villámgyorsan nyomtatja 
a megtervezett préskerámia, illetve leplezendő váz mintáza-
tokat, ideiglenes pótlásokat.
Nyitott .stl formátumú adatokat bármely rendszerből tud 
fogadni. Tálcája könnyen cserélhető, gyors működése 
költséghatékony termelést tesz lehetővé.
A BEGO új, végleges pótlások készítésére alkalmas 
VarseoSmile Crown anyagának nyomtatásával a 
VARSEO XS a chairside rendszerek kiváló kiegészítője 
lehet, emellett a fogtechnikai laborban a váz, ideiglenes, és 
préskerámia készítők számára is kitűnő és precíz segítőtárs. 
Kompakt méretével, hatékony, gyors működésével, meg-
fizethető árával elengedhetetlen szereplője a jövő digitális 
fogászatának.

BEGO Varseo S Basic
Az okos, univerzális 3D segítőtárs
A készülék a sztereolitográfia elvéhez hasonló módon működik, 
a lézer fényforrást azonban más fényforrásra cserélték a 
gyorsabb működés érdekében. 
A BEGO Varseo S a DLP (Digital Light Process) technológiát 
alkalmazza működés közben. A fényre keményedő műgyanta 
a beépített projektor, mint szelektív fényforrás hatására 
keményedik ki rétegről rétegre, mely megvilágított területek 
kiválasztását szoftver vezérli. A DLP technológia lényegesen 
gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé, mint a klasszikus, 
lézeralapú 3D sztereolitográf munkafolyamat.
A komplett folyamat a Varseo S egyedi tartályában zajlik, mely 
szisztéma egyedi fejlesztés, a BEGO 3D nyomtatási technoló-
giájának fő jellemzője. Ez a szisztéma egyszerű variálhatóságot 
biztosít az anyaghasználat terén, emellett a különböző fényre 
kötő gyanták tiszta, és szennyeződés mentes tárolása sem okoz 
problémát, így nagyon takarékos. A Varseo-hoz képest közel 
30%-kal megnövelt építési területre a Varseo S villámgyorsan 
építi fel a nyomtatandó tárgyakat az objektumok számától 
függetlenül.•

• 
• 

• 
•

a nyomtatandó tárgyak számától független gyors működés
egyszerű adatátvitel vezetékes, vagy vezeték nélküli internet hálózaton 
könnyen kezelhető, platformján koronák, többtagú hidak és kvadráns modellek nyomtatása 
lehetséges, többféle anyagból 
cserélhető tartály 
egyszerű működésű, stabil CAM szoftver

**Az ár a készlet erejéig, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig  érvényes.

3.000 EUR + Áfa
br. 3.810 EUR 

1 platformmal, 1 flakon választható anyaggal, BEGO CAMcreator szoftverrel 8.000 EUR + Áfa**
br. 10.160 EUR

Nyomtatható anyagok:
• VarseoSmile Temp – ideiglenes anyag 
• VarseoWax CAD/Cast – maradványmentesen kiégethető önthető anyag 
• VarseoWax Model – fogászati modellek nyomtatására 
• ÚJDONSÁG: VarseoSmile Crown – végleges koronák, inlay-k, onlay-k készítésére*
*hamarosan

•
•

•
•
•

•

•

a teljes BEGO anyagválaszték nyomtatására alkalmas
gyors működés, egyszerű kezelhetőség jellemzi, akár vezetékes, akár vezeték nélküli internet 
hálózaton keresztül navigálható
a BEGO CAM Creator szoftverrel gyorsan és egyszerűen előkészíthető a nyomtatási procedúra
anyagtakarékos működés, egyszerű anyagtárolás köszönhetően az egyedi tartályos rendszerének 
nyitott .stl formátumú nyomtatandó anyagok megvalósítása prémium minőségű BEGO 
műgyantákból 
kiterjedt és bővíthető nyomtatható anyagválaszték- a későbbiekben piacra kerülő anyagok 
nyomtatása is biztosított
ideiglenes pótlások, végleges koronák nyomtatására is kiváló- fogorvosi rendelőben, chairside 
megoldásra is kiválóan alkalmas

VARSEO XS

Nyomtatható anyagok: 
•
•

•
•
•
*hamarosan

VarseoSmile Temp – ideiglenes anyag
VarseoWax CAD/Cast – maradványmenetesen kiégethető anyag korona, híd és fémlemez készítéshez, 
öntéstechnikához
VarseoWax Model – fogtechnikai és orthodonciai modellekhez 
VarseoSmile Crown – végleges korona pótlásokhoz*
VarseoWax Tray – egyéni kanál anyag
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3D NYOMTATÓK ÚJ VARSEO ANYAGOK

Nyomtatható anyagok: 
•
• 

• 
• 
•
• 
Várható megjelenés: 2019. utolsó negyedév

VarseoSmile Temp – ideiglenes anyag
VarseoWax CAD/Cast – maradványmenetesen kiégethető anyag korona, híd és fémlemez készítéshez, 
öntéstechnikához
VarseoWax Model – fogtechnikai és orthodonciai modellekhez 
VarseoSmile Crown – végleges korona pótlásokhoz*
VarseoWax Tray – egyéni kanál anyag
Varseo Wax Surgical Guide – sebészeti fúrósablon anyag 

Kifejezetten 3D nyomtatással, maradványmentesen kiégethető anyagból előállított mintázatok 
beágyazására, kitüzelésére fejlesztett beágyazó anyagok, legyen szó fémlemez, korona, vagy híd 
konstrukciókról
Nagyon sima felszín, magas fokú stabilitás, kiváló illeszkedési eredmények akár feldolgozás közbeni 
nyomás használata nélkül
Hosszú feldolgozási idő, 4.4 perc – nyugodt, stresszmentes munkavégzést tesz lehetővé
Bekeverést, kikeményedést követően 20 perccel a kitüzelési végfokra (900- 950 C0) melegített 
kályhába tehető, így gyors és hatékony munkavégzést biztosít 

Kifejezetten 3D nyomtatáshoz fejlesztett gyanta mely kiváló kidolgozási paraméterekkel 
rendelkezik, kiválóan alkalmas folyamatos, állandó, magas minőségű termelésre
Pontos illeszkedés, a szükséges utómunkálatok egyszerűen és gyorsan végezhetők 
a kiemelkedően sima nyomtatott felületeknek köszönhetően
Rövid nyomtatási idő, alacsony mennyiségű anyagfelhasználás- kiemelkedően 
stabil anyagszerkezet jellemzi
7 VITA klasszikus árnyalatban kapható: A1, A2, A3, B1, B3, C2, D3
Kiválóan polírozható

VarseoVest P Plus és VarseoVest C&B
Precíziós gyorskitüzelésű beágyazó anyagok 3D nyomtatással készült fémlemez, korona és híd 
mintázatokhoz.

VarseoSmile Crown
Kerámia töltetű hibrid anyag végleges szóló koronákhoz. 

• 

• 

•
• 

•

•

•

•
•

BEGO Varseo XL – nagyteljesítményű LED-Mátrix 3D nyomtató 
fogászati felhasználásra
• 

• 

•
•
•
Nyomtatható anyagok:
•
•

•
Várható megjelenés: 2020. év során

VarseoWax Model – fogtechnikai és orthodonciai modellekhez
VarseoWax CAD/Cast – maradványmenetesen kiégethető anyag korona, híd 
és fémlemez készítéshez, öntéstechnikához
VarseoWax Tray – egyéni kanál anyag

A BEGO legújabb fejlesztésű ultra gyors 3D nyomtatója – a leggyorsabb 
a BEGO készülékei közül – az építési sebessége független a nyomtatandó 
tárgyak számától
Vertikálisan és horizontálisan is hatalmas építő területén több rétegben is 
elhelyezhetők a nyomtatandó objektumok
A többfunkciós (átviteli) lemez lehetővé teszi az automatizált előkészítést
Innovatív keringető rendszere akár 7 kg anyag kezelését is lehetővé teszi
Egyszerű adatátvitel, vezetékes, vagy vezeték nélküli internet hálózaton 

BEGO Varseo M
A BEGO legújabb fejlesztésű 3D nyomtatója, mely a 2019-es IDS-en mutatkozott be. 
• A Varseo  S-hez hasonlóan kifejezetten fogtechnikai laboratóriumok számára fejlesztett készülék, a

komplett BEGO anyagválaszték nyomtatására alkalmas- mindez 10%- kal megnövelt építő területen 
• A jól bevált egyedi kazettás, tartályos szisztéma gyors, tiszta anyagcserélést tesz lehetővé, emellett 
egyszerű és takarékos tárolást biztosít teljesen fénymentes közegben

• A BEGO CAM Creator szoftverrel gyorsan és egyszerűen előkészíthető a nyomtatási procedúra
• Automata kalibráció a Z tengelyen, minimális karbantartási igény, kivételesen alacsony amortizáció

*hamarosan
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E1 SZKENNER

3Shape E1 asztali szkenner - 
A digitális labor alapfelszereltsége
Szkennelési gyorsaság
• egy csonk esetén: 25s
• teljes fogív esetén: 40 s
Fényforrás típusa: BlueLED Multiline
Beépített kamerák száma: 2db 5 MP
Pontosság: 10 um / 12 um (ISO)
Teljes fogív lenyomat szkennelés: 130 s
Antagonista és tanulmányi minta szkennelés 

E1 szkenner Dental System Crown and Bridge CAD tervezőszoftverrel, 
LabCare* vagy Basic csomagban

MÁR 9.900 EUR + Áfa-tól
br. 12.573,- EUR-tól

*LabCare: ingyenes szoftverfrissítések és terméktámogatás éves előfizetési díj megfizetése mellett

Dental Sytem Complete Restorative
Férjen hozzá a Dental System Premium és Removable rendszerek ösz-
szes indikációjához egy csomagban, valamint az összes rendelkezésre 
álló resztoratív bővítményhez és tervezzen egyedi fejeket, implantátu-
mos hidakat, modelleket és sok mást egy igazán vonzó áron.

Fedezze fel a laborjában rejlő kreatív potenciált
A legjobb szoftvereket kínáljuk a digitális fogászati tervezéshez. A legújabb CAD/CAM szoftverek 
laborok és fogtechnikusok számára, hogy magasabb szintre emelhessék vállalkozásukat. 
A Dental System-et fogtechnikusok tervezték fogtechnikusoknak. Az eredmény? Egy szoftver, amely 
illeszkedik a labor igényeihez, és költséghatékony megoldást nyújt minden esetre.

3Shape E4 asztali szkenner - 
Még gyorsabb, még pontosabb
• 4×5 MP kamerák, Blue LED Multiline technológia
• 4 µm pontosság
• szkennelési gyorsaság teljes fogív esetén: 11 s
• szkennelési gyorsaság teljes fogívről vett lenyomaton: 45 sec
• textúrafelismerés: színes
• szkennelési stratégia: csonkokkal együtt a modellen

• Kezelési munkafolyamatok legszélesebb választéka
• Tervezési javaslatok egy automatizált munkafolyamatban
• Gyönyörű gingiva implantátumos hidakhoz
• Páratlan sokoldalúság és integráció
• Dinamikus okklúzió
• Mosolytervezés

ÚJDONSÁGOK



14 15

3Shape TRIOS 4
A leggyorsabb és legerősebb intraorális szkenner a piacon

Akár most kezdi felfedezni a digitális fogászatot és scan-only megoldást keres, akár már teljesen digi-
tálisan dolgozik és készen áll a következő lépésre, a TRIOS család intraorális szkennerei mindig tudnak 
újat mutatni – legyen az a vezeték nélküli szkennelés kényelme, vagy a fogszuvasodás korai észlelése. 
A belépő szintű modell, a TRIOS 3 Basic remek választás a szkennelés elkezdéséhez, és a digitális 
ellátás bevezetéséhez. A TRIOS 4 segítségével az Ön szolgáltatása magasabb szintre lép. Fedezze fel a 
megelőző ellátás lehetőségét a 3Shape által létrehozott innovatív technológia megbízhatóságával. 

A legújabb technológiák
A 30%-kal megnövelt akkumulátor élettartam az azonnali szkennelőfej 
felfűtés-technológiával kombinálva akár 2-3-szor annyi szkennelést tesz 
lehetővé

ÚJ! Caries diagnosztikai érzékelő 
– a fogszuvasodás korai felismerése segíti az időben történő beavatkozást

Beépített ellenőrző eszközök
Az automatikus használatszámláló és a fej-cserélő figyelmeztetés segít a 
lehető legoptimálisabb szkennelési munkafolyamat elérésében

TRIOS 3 BASIC

3Shape TRIOS 3 Basic
Belépő szintű szkennelési megoldás, hogy túlléphessen az analógon. A TRIOS Basic díjnyertes TRIOS 

szkennelési technológiával rendelkezik, és könnyen elvégezheti vele az egyszerű „szkennelés és küldés” 
munkafolyamatot, mindezt a nyílt rendszeren keresztül.

Ai
A1 A2 A3

Bizonyított pontosság
18 független tanulmány 

statisztikailag bizonyította, 
a TRIOS-szal vett lenyo-
matok pontosabbak, mint 
a hagyományos eszközök-
kel/más márkájú intraorál 

szkennerekkel készült 
lenyomatok*

AI technológia az egy-
szerűbb szkennelés 

érdekében
A szkennelés megkönnyí-

tése érdekében eltávolítja a 
felesleges lágy szöveteket a 

szkennelt képből.

Realisztikus színek 
Hozzon létre kiváló 

minőségű digitális lenyo-
matokat élethű színekben, 

és határozza meg a páciens 
fogszínét egy lépésben.

*18 in vivo és in vitro stuides (2015 és 2018 között)

TRIOS 3 Basic Pod
MÁR 19.900 EUR + Áfa-tól

br. 25.273,- EUR-tól

TRIOS 4
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3D NYOMTATÓK

A RapidShape által folyamatosan fejlesztett fogtechnikai 3D-nyomtatók a leggyorsabbak közé 
tartoznak a fogászati CAD/CAM piacon. A széleskörű felhasználási terület lehetővé teszi az öntvé-
nyekhez való önthető részek, fúrósablonok, ideiglenes koronák és hidak, egyéni kanalak, valamint 
szekciós, orthodonciás és implantátumos modellek nyomtatását is.

RapidShape D20+ Cartridge 
8.800 EUR + Áfa

br.  11.176 EUR

RapidShape D20+ Cartridge rendszer 
• Építő terület mérete: 133 * 75 * 90 mm (+/- 1 mm)
• Natív pixel: +/- 34 µm, (HD 1920 x 1080 px),
• Rétegvastagság: 50-150 µm szabvány (legjobb z-felbontás: 0,5 µm)
• Fényforrás: DLP projektor, UV 385nm, nagy teljesítményű LED
• Sebesség: sebészi sablon esetén akár 15 perc
• Vezérlés: 7 “LCD kijelző, érintő képernyő
• Gyors és egyszerű patronrendszer
• Nagy nyomtatási terület
• Opcionálisan Force Feedback funkcióval 
• Anyagazonosító QR kód rendszer (RFID)
• Hitelesített automatikus kalibrálás (ACCS)
• Alapanyagok a Rapid Shape-től és a vezető anyag gyártóktól

minden indikációra
Opcionálisan: 
• RS Wash egyszerű felhasználóbarát lemosó rendszer
• RS Cure 360° UV polimerizáló készülék anyagokra certifikált

programokkal

TRIOS SZOFTVEREK

Emelje magasabb szintre szolgáltatását
Vonja be pácienseit a kezelés menetébe és mutassa be nekik a várható eredményt a TRIOS 

szoftvercsomag segítségével. Így betegei is könnyebben elfogadják a beavatkozás szükségességét, 
és izgatottan várják majd a végeredményt.

Patient Monitoring
A betegellátás új és 

kiváló szintre emelése 
a részletes megfigyelés, 

a korai felismerés és 
a hatékony kommuni-

káció révén

Smile Design
Tervezzen mosolyt 

percek alatt, és ossza 
meg a fotó-realiszti-

kus képeket a 
páciensével

Patient Specific 
Motion

A digitális artikulátor 
a beteg saját 

állkapocsmozgásait 
használja az okklúziós 

érintkezési pontok 
kiemelésével, a jobb 

illeszkedés érdekében

Treatment Simulator
Vonja be páciensét 
a kezelés menetébe, 
mutassa meg neki a 

fogszabályzási kezelés 
folyamatát és várható 

eredményét

A „TRIOS 3 Basic” konfiguráció a fenti szoftvereket nem tartalmazza.
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DWX-52D

Kifinomult, precíz technológia, japán 
minőség 
A DWX-52D a legjobb teljesítményt és ér-
téket kínálja a cirkónium és más népszerű 
alapanyagok száraz  megmunkálásához. A 
gyári szerszám készletek segítségével akár 
kerámia kompozit hibrid VITA Enamic szára-
zon is megmunkálható.
Azok számára akik kombinálni szeretnék a 
száraz és vizes frézelést, a DWX-52D száraz 
marógép és a DWX-42W vizes frézgép együt-
tese adja a legrugalmasabb és legproduktívabb 
megoldást.

15 állomásos automata szerszámcserélő (ATC) a folyamatos marásért
A 6 db bajonett záras tömbtartó adapter. Egyszerű és stabil alapanyag cserét tesz lehetővé 
a legrövidebb idő alatt.
Könnyen kezelhető Vpanel vezérlő szoftver fogtechnikusokra optimalizálva, egyszerű kezelhetőség
Alkalmas cirkónium-dioxid, viasz, PMMA, kompozitok, PEEK, gipsz, üvegszál erősítésű akrillátok, 
szinterezetlen CoCr marására
Elszívó és ionizátor a hatékony porelszívásért és könnyebben tisztán tartható munkaterületért
Roland gyártmányú strapabíró főorsó, amelynek ára harmada a piacon lévő többi hasonló tudású 
főorsóhoz viszonyítva
Nem szükséges nagy teljesítményű kompresszor
Kis ecsetes automatizált korona- és hídváz tisztító funkció

A Roland DG harminc éve gyárt megbízható marógépeket, amik hosszútávon tartósak. A DWX-52D 
5-tengelyes fogászati marógép sem kivétel. Kiterjedt kutatás után, ahol fogtechnikusokat kérdeztek 
meg arról, hogy mire van szükségük a gyártás során, a DWX-52D-t úgy fejlesztették ki, hogy javítsa a 
felhasználók tapasztalatait, maximalizálja az egyszerű használatot és növelje a végtermék minőségét. 
Egyszerű és modern tervezésű, a DWX-52D olyan könnyűnek néz ki, amilyen a működése is.

•
•

•
•

•
•

•
•

DWX-52D marógép
23.500 EUR + Áfa

br. 29.845 EUR

Akciós ajánlatainkért érdeklődjön kollégáinknál

MARÓGÉPEK

DWX-52DCi
A termelés új szintre emelése – nagyobb szer-
számkapacitással és automata tömbcserélő 
rendszerrel. Magában foglalja a teljesítmény 
monitoringra alkalmas DWINDEX szoftvert, 
így figyelemmel kísérheti termelését.
32.000 EUR + Áfa 
br. 40.640 EUR

DWX-42W
A DWX-42W lehetővé teszi a népszerű 
üvegkerámia és kompozit anyagok nedves 
marását nagy precízióval és pontossággal.

24.700 EUR + Áfa 
br. 31.369 EUR

Nagy sebességű termelés saját DGSHAPE 
orsóval
Bővített, 6 férőhelyes automatikus eszköz-
cserélő a megszakítás nélküli maráshoz
Hálózati- és hardvercsatlakozásra és 
-kommunikációra alkalmas kialakítás
VPanel felhasználói felület a még egysze-
rűbb kezelhetőségért

•

•

•

•
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LASERCUSING®

TECHNOLÓGIA

MLAB 100 ÉS MLAB 100R
• Lézer rendszer: Fiber Laser 100W
• Építőtér: 90 x 90 x 180 mm
• Két féle készülék megoldás a CoCr és Ti

anyagok gyártására

MLAB 200R
• Lézer rendszer: Fiber Laser 200W
• Építőtér: 100 x 100 x 100 mm
• Felhasználható alapanyagok: CoCr és Ti

LaserCUSING® – Poralapú, lézeres olvasztástechnológia
A LaserCUSING mozaikszó, ahol a C a Concept Lasert jelöli, ezt követi az angol fusing szó 
(tökéletes felolvasztás). 
Ez egyben jellemzi a teljes olvasztási technológiát is. A 3D CAD mintázatokat szoftveres 
segítséggel felszeleteljük és a szeleteket lézerrel por alapanyagból össszeolvasztjuk.
A módszer segítségével a fogászat számára is kiváló pontosságú fogpótlást lehet 
elkészíteni. A technológia nagy előnye a költséghatékony gyártás, mivel 
a felépítéses módszer anyagveszteség és szerszám kopás 
nélküli előálíítást tesz lehetővé.

AKCIÓ

ECOSIL + SZILIKON 
DUBLÍR A+B
Ecosil + szilikondublír A+ B 
(2 x 1 kg) kizárólag a készlet 
erejéig!
31.100 Ft (24.488 Ft + Áfa) helyett 
20.796 Ft
16.375 Ft + Áfa

CASTORIT SUPER C
Korona- és hídbeágyazó.
2 doboz vásárlása esetén 
ajándék 1 l Castorit super C 
folyadék 4.992,- Ft értékben!
40x150g:
15.585 Ft
12.272 Ft + Áfa

REMA EXAKT FINE
Fémlemezbeágyazó 
50x400gr
34.314 Ft (27.019 Ft + Áfa) helyett 
29.167 Ft
22.966 Ft + Áfa

REMANIUM CSE
Kerámiával leplezhető NiCr ötvözet.
Ajándék 1 db StarWax CB modellálló 
viasz 3.500,- Ft értékben!
1000g:
76.187 Ft
59.990 Ft + Áfa

REMANIUM GM 800+
Prémium minőségű extra rugalmas 
fémlemez ötvözet.
59.990 Ft + Áfa (br. 76.187 Ft) helyett  
72.377 Ft
56.990 Ft + Áfa
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AKCIÓ

TERMÉKEK*

PRIMODENT
Multilayer műfog
10 db komplett garnitúra 
(28-as) vásárlása esetén
6.240 Ft/garnitúra helyett
5.100 Ft/garnitúra
4.016 Ft + Áfa

GIANT VIASZOK
Cervikál viasz 75 g
Modellviaszok 75 g
5.614 Ft
4.420 Ft + Áfa

PMMA DISC
A1, A2, A3, BL1, BL2 színekben
Elérhető méretek: 98,5x12 / 
98,5x16 / 98,5x18 / 98,5x20
Most minden PMMA Disc 
15% kedvezménnyel!

HELYFENNTARTÓ 
LAKK
Gyorsan száradó 7-10 
mikronpontosságú 
lakk.
4.026 Ft
3.170 Ft + Áfa

POLITEMP FOLYADÉK ÉS 
IDEIGLENES KORONA-HÍD 
ANYAG
4 db por vagy folyadék 
vásárlása esetén 1 db incizál 
ajándék!
Por: 3.820 Ft/80 g
3.008 Ft + Áfa
Folyadék: 4.380 Ft/150g
3.449 Ft + Áfa

OCCLUSAL SPRAY
Fémre, kerámiára, 
műanyagra használható.
3.289 Ft
2.590 Ft + Áfa

SOLIBOND C PLUS
Nikkel- és berillium- 
mentes kobalt-króm 
kerámiázható ötvözet.
63.373 Ft (49.900 Ft + Áfa) 
helyett
60.204 Ft
47.405 Ft + Áfa

AKCIÓ

MARMOROCK SAPHIR
IV. osztályú szintetikus gipsz, 
szürke, kukoricasárga, 
aranybarna, világosszürke 
színekben. 
Kötési expanzió: 0,08 %
Extrém keménységű szintetikus 
gipsz elnyújtott feldolgozási 
idővel. Magas tixotrópiájú, 
alacsony expanziójú gipsz. 
Szkennelhető.
5 db 5 kg-s zsák vásárlása 
esetén +1 zsák ajándék!*
5 kg: 9.780 Ft
7.701 Ft + Áfa

MARMOROCK 20
IV. osztályú 
szuperkemény gipsz
25 kg: 28.291 Ft
22.277 Ft + Áfa
5 kg: 5.800 Ft
4.566 Ft + Áfa

MARMOROCK SPEED
IV. osztályú csonkgipsz, 
aranybarna színben. Kötési 
expanzió: 0,09 % 
Rövid kötési idejű gipsz, 
gyors feldolgozási idővel 
a sürgős korona- és híd-, 
valamint implantációs 
munkákhoz. 10-15 perc 
múltán már kezdhetjük is a 
mintázást vagy a tervezést!
5 kg: 6.100 Ft
4.803 Ft + Áfa

SILADON
Akrilát fogsoranyag, 
por és folyadék
Por: 13.208 Ft/kg
10.400 Ft + Áfa
Folyadék: 9.629 Ft/l
7.582 Ft + Áfa

SILAPRESS
Öntőakrilát, por és folyadék
Por: 18.926 Ft/kg
14.903 Ft + Áfa
Folyadék: 18.926 Ft/l
14.903 Ft + Áfa

*Az ajánlat a készlet erejéig, de legkésőbb 
2019. szeptember 15-ig érvényes*Az ajánlatok az ügyfél egyedi kedvezményeivel összevonhatóak

5 + 1
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AKCIÓ

POLYMAX 1 / 120
Nyomáspolimerizáló készülék
egy darab hagyományos, 
vagy két darab Castdon 
küvetta számára. A nyomás 
változtatható 5 bar nagyságig, 
programozható, gondozás-
mentes technika.
515.490 Ft + Áfa
br. 654.672 Ft

PCU LED N2 
Védőgáz csatlakozóval 
ellátott, vákuumos fény-
polimerizáló készülék 3D 
nyomtatott anyagokhoz is!
1.299.212 Ft + Áfa
 br. 1.650.000 Ft

MEGABASE STARTER KIT
Tartósan puhán maradó 
alábélelő anyag, szoba-
hőmérsékleten elkészül. 
A MegaBase szilikon végső 
keménysége 33 Shore A, 
és extrém módon ellenáll a 
rágás során fellépő erőhatá-
soknak. A készlet tartalmaz 
kidolgozóeszközt, hatásfoko-
zót (adhezor), és MegaBase 
2K fedőlakkot is.
29.500 Ft + Áfa
37.465 Ft

DRUFOSMART KÉSZLET
Minőségi, formatervezett, 
2,5 bar nyomással működő 
mélyhúzó készülék, most 
készletben, melynek tartalma: 
• fóliavágó olló 
• 1,2 kg granulátum 
• technikai kidolgozó készlet
448.031 Ft + Áfa*
br. 569.000 Ft

REGOFIX
Transzparens változatban 
megkönnyíti a fogorvos 
számára a harapás rögzítését, 
mivel vizuálisan ellenőrizni 
tudja a harapást a Regofix-en 
átlátva. Átjárható a fény 
számára, így a fényrekötő 
kompozitok megkötnek 
(pl. szituációs lenyomaton 
keresztül).
9.095 Ft + Áfa
11.550 Ft

SEPARATOR
Nem hagyja összekötni 
a szilikont a szilikonnal, 
valamint a poliéter lenyo-
matanyagokat a poliuretán 
modell anyagoktól elszepa-
rálja.
5.897 Ft + Áfa
7.490 Ft

AKCIÓK

PERFECTA 300
• változtatható forgásirány
• forgatónyomaték: 5.5 Ncm
• hatékony kézidarab: 1.000 -

40.000 rpm
• szénkefe nélküli motor
• 2,35 mm befogó
• térd-, láb-, és asztali vezérlés
349.900 Ft + Áfa (br. 444.373 Ft)
314.910 Ft + Áfa*
br. 399.936 Ft

PERFECTA 600
• integrált air-jet funkció
• változtatható forgásirány
• forgatónyomaték: 7.5 Ncm
• hatékony kézidarab: 1.000

- 50.000 rpm
• szénkefe nélküli motor
• 2,35 mm befogó
• térd-, láb- és asztali vezérlés
459.900 Ft + Áfa (br. 584.073 Ft) 
helyett
413.910 Ft + Áfa*
br. 525.666 Ft

PERFECTA 900
• fogtechnikai vizes turbina
• változtatható forgásirány
• forgatónyomaték: 0.7 Ncm
• hatékony kézidarab: 5.000

- 100.000 rpm
• szénkefe nélküli motor
• 1,6 mm befogó
• térd-, láb- és asztali vezérlés
523.900 Ft + Áfa (br. 665.353 Ft) 
helyett
471.510 Ft + Áfa*
br. 598.818 Ft

Akció!*
Perfecta 900 turbina + LA  66-os nagyteljesítményű kézidarab egy tápegységen belül

699.900 Ft + Áfa

*Az akció 2019. szeptember 15-ig tart*Az ajánlat 2019. július 31-ig tart
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TERMÉKEK

Q BASIC
A Q Basic mikromotor kategóriájának 
csúcsterméke. 1.000-40.000 közötti for-
dulatszám és 6.7 Ncm forgatónyomaték 
jellemzi, így ideális minden típusú 
laboratóriumi munkára.Egyszerű, 
megbízható és erős technológia, ami 
minden körülmény között működik. 
Elérhető térd-, láb- és asztali vezérlős 
változatban!
331.496 Ft + Áfa
br. 421.000 Ft

QUBE II MIKROMOTOR
Külső vezérlés, melyhez opcionálisan 
viaszkés csatlakoztatható. Szabályozható 
200 – 60.000 ford./perc között, 
forgatónyomatéka 9 Ncm, változtatható 
forgásirány, kollektormentes kivitel, 
tempomat. Elérhető láb-, térd- és asztali 
vezérlésű változatokban.
472.283 Ft + Áfa
br. 599.800 Ft

Q PROFI
A Q Profi mikromotor képes a leg-
bonyolultabb csiszoló, leválasztó és 
maró munkálatok elvégzésére. 1.000-
50.000 közötti fordulatszámának és 
8.0 Ncm forgatónyomatékának kö-
szönhetően könnyen teljesít minden 
feladatot a fogászati laborokban. Bal-
kezes, térd- és lábvezérlős változatban 
is elérhető!
405.512 Ft + Áfa
br. 515.000 Ft

S1 BASIC KOMPLETT FRÉZGÉP
• fordulatszám tartomány: 1.000 - 
40.000 ford./perc
• motor forgatónyomatéka: 6,7 Ncm
• névleges feszültség: 100 - 240 Volt
• névleges frekvencia: 50/60 Hz
• teljesítmény: 80 Watt
• futáspontosság: <0,015 mm
• befogópofa: 2,35 mm
AKCIÓ
967.322 Ft + Áfa  (br. 1.228.499 Ft) helyett 
899.900 Ft + Áfa
br. 1.142.873 Ft

TERMÉKEK

TERMÉKEK

WAMIX TOUCH INJECTOR
Vákuumos beágyazókeverő 
350 ml-es keverőcsészével
499.000 Ft + Áfa
br. 633.730 Ft

OMEC FOX
Vákuumos beágyazókeverő
• 550 ml csésze
• beépített vákuumpumpa
• 140W teljesítmény
• 400 Rpm motorsebesség
275.000 Ft + Áfa 
br. 349.250 Ft

WASI-STEAM CLASSIC
Utántöltős gőzborotva
430.000 Ft + Áfa
br. 546.100 Ft

BLAST.18.00 
Ez az elszívó tökéletes a 
hagyományos munkák során 
keletkező por elszívására, de 
szénkefementes motorja és 
finomszűrője miatt még az 
asztali CAD-CAM marógépek 
mellett is kiválóan teljesít.
• Áramellátás: 230V / 50 Hz
• elszívási teljesítmény: 1000 W
• elszívási kapacitás: 45 liter/mp 
• Maximális negatív nyomás: 

180 hPa
• porgyűjtő zsák kapacitása: 6,5 l
• finomszűrő felülete: 0,9 m2
236.063 Ft + Áfa
br. 299.800 Ft

•

•
•

•

lézer fényforrás és hullámhossz: 
ND: YAG 1064 nm
impulzus idő: 0,1 – 6 msec között
külső vezérlés: mobiltelefonra 
letölthető applikációval a telefonról
maximális teljesítmény: 1,8 kW

Kicsi és sokoldalú, ideális megol-
dás fogtechnikusok, ékszerészek 
és látszerészek számára! A fogá-
szati szektorban elengedhetetlen 
eszköz az összes olyan laborató-
rium számára, amely eddig nem 
rendelkezett lézerhegesztővel. 
Bevezető ár: 
1.102.283 Ft + ÁFA
br. 1.399.900 Ft

DADO.19.00 lézerhegesztő 
készülék induló készlettel
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AKCIÓ

Bármely laboratóriumi készlet rendelése esetén 18% kedvezményt biztosítunk a listaárból a készlet 
erejéig, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig. (OT-Cap. OT-Strategy, OT-Unilateral, OT-Bar, OT-Equa-
tor castable, BASIC KIT for Laboratory)

Keményfém frézerek (Volcano frézerek is), fréztechnikai frézerek, galvanizált gyémánt csiszoló 
eszközök és galvanizált gyémánt szeparálók esetében 5 db Ön által kiválasztott típus vásárlása 

esetén 1 db (választható) ajándék a készlet erejéig, de legkésőbb 2019. szeptember 15-ig.

MARÓSZERSZÁMOK

DATRON bevonatok – keményebb, mint az acél
Kiváló minőségű gyémántbevonattal ellátott marószerszámok elérhetőek már Amann-Girrbach, Sirona 
és Zirkonzahn marógépekhez is. 
Keresse akciónkat:
Vásároljon legalább 10 db METOXIT tömböt! 
Átmérőtől függően kiváló minőségű, gyémánt- vagy DLC-bevonatú DATRON marószerszámokat 
adunk ajándékba a tömbök mellé!
METOXIT tömbök 10 – 14 mm vastagságig: 1 db DATRON marószerszám közel 30.000 Ft értékben 
AJÁNDÉK!
METOXIT tömbök 16 – 25 mm vastagságig: 2 db DATRON marószerszám közel 60.000 Ft értékben 
AJÁNDÉK!

StripFIX készlet
A méltán népszerű gyémántcsiszoló szalag termékcsalád új taggal bővült, ami megkönnyíti az ergo-

nomikus fogantyúval ellátott, illetve forgatható és „click and plug” rögzítésű szalagok használatát. 
Bevezető ár: 11.600 Ft + Áfa

br. 14.732 Ft

TERMÉKEK
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CIRKONTÖMBÖK

Tulajdonságok Egységek: Z-CAD One4All Z-CAD smile
sűrűség g/cm3 6,06 6,04
hajlítószilárdság kétirányú Mpa > 1000 > 610
szemcseméret μm < 0,5 < 0,6
törési szívósság MPa√m 5 3,5
keménység HV10 - 1250 1250
transzlucencia (1mm, D65) % 45 49
Felhasználási területek inlay, onlay, héjak, 

koronák, hidak 
inlay, onlay héjak, koronák, 
max. 3 tagú hidak

Tulajdonságok Egységek: Z-CAD HD Z-CAD HTL
sűrűség g/cm3 6,08 6,08
hajlítószilárdság kétirányú Mpa > 1100 > 1100
szemcseméret μm < 0,4 < 0,4
törési szívósság MPa√m 5 5
keménység HV10 - 1250 1250
transzlucencia (1mm, D65) % 35 41
Felhasználási területek stégek, színfedés, felépítmények, 

vázak, nagy fesztávú hidak
stégek, szuprastruktúrák,
vázak, hidak

CIRKONTÖMBÖK

Z-CAD® HD – Már bizonyított
35% áttetszőség a legnagyobb hajlítószilárdsággal kombinálva. Hosszú évek alatt már bizonyított a mindenna-
pokban. Minden front és oldalsó restaurációhoz.
A csökkentett áttetszőségű, biokompatibilis Z-CAD® HD cirkon előnyei önmagukért beszélnek. Legyenek akár 
elszíneződött előkészített fogak, fém vagy más „post and core” megoldások, Z-CAD® HD –vel az elülső és az 
oldalsó régiókban sikeresen elfedhetőek az esztétika veszélyeztetése nélkül. Kiválóan alkalmazható koronákhoz 
hidakhoz, felépítményekhez és stéges szerkezetekhez, nagy fesztávokhoz.

Elérhető:
• fehér színben
• háromféle „bleach” színben
• mind a tizenhat VITA klasszikus színben A1 – D4-ig.
A fehér szuprastruktúrák testreszabásához a Z-CAD® SURFACE 
folyadékot ajánljuk. Mártással vagy festéssel is készíthető.

Elérhető:
• fehér színben
• háromféle „bleach” színben
• mind a tizenhat VITA klasszikus színben A1 – D4-ig.
A fehér szuprastruktúrák testreszabásához a Z-CAD® SURFACE 
folyadékot ajánljuk. Mártással vagy festéssel is készíthető.

Elérhető:
• fehér színben
• háromféle „bleach” színben
• mind a tizenhat VITA klasszikus színben A1 – D4-ig.
A fehér szuprastruktúrák testreszabásához a Z-CAD® SURFACE 
folyadékot ajánljuk. Mártással vagy festéssel is készíthető.

Elérhető:
• fehér színben
A fehér szuprastruktúrák testreszabásához a Z-CAD® DEEP 
folyadékot ajánljuk. Mártással vagy festéssel is készíthető.

Z-CAD® HTL – Az erős cirkon
41% áttetszőség a legnagyobb hajlítószilárdsággal kombinálva. Kimagasló jelentőségű a CAD/CAM-ben. 
Minden front és oldalsó restaurációhoz.
A biokompatibilis, nagy teljesítményű Z- CAD® HTL előnye abban rejlik, hogy a fokozott áttetszőség mellett 
megmarad a kiemelkedő hajlítószilárdság, dentin színekben elérhető korongok széles választékával. Alkalmas 
stéges szerkezetek, nagy fesztávú hídvázak, szuprastruktúrák, szóló koronák vagy 16 tagú vázak elkészítésére. 
Az igazán erős megoldás a mindennapokra.

Z-CAD® One4All- A rugalmas
45% áttetszőség, nagy hajlítószilárdsággal kombinálva. Az alkalmazott szilárdság a CAD/CAM-ben. Minden 
front és oldalsó restaurációhoz.
Univerzálisan használható biokompatibilis cirkon akár koronák, részleges koronák, héjak, inlay-k, onlay-k 
elkészítéséhez. Stégeket, felépítményeket és hibrid fogsorokat készíthetünk belőle egy marási folyamatban. 
A One4All-ból készült pótlás monolitikus cirkonként vagy leplezve alkalmazható. Alternatív megoldásként 
cirkon-préskerámia is használható.

Z-CAD® smile – Az esztétikus cirkon
49% áttetszőség és optimális hajlítószilárdság. Szépség a CAD/CAM-ben. A kiválasztott elülső és oldalsó 
restaurációkhoz.
Alkalmas héjak, inlay-k, onlay-k, overlay-k elkészítésére. Részleges vagy szóló koronákat, 1-3 tagú 
biokompatibilis hidakat készíthetünk belőle az elülső és még az oldalsó régiókba is.



A digitális fogászat szakértője

A kiadványban szereplő árak tájékoztató jellegűek, a feltüntetett határidőig, de legkésőbb 
2019. szeptember 15-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.

Fogászati - Fogtechnikai 
Akciók és újdonságok
2019/I

1078 Budapest, Marek József u. 31.

+36 1 333 6700

info@dentaltrade.hu

www.dentaltrade.hu

/dentaltradekft

/dentaltradekft

Tradíció-Innováció IX.
Fogászati Szakmai Fórum

Siófok, Prémium Hotel Panoráma**** 

2019. szeptember 13-14.

Előadások és workshopok neves hazai és nemzetközi szakemberekkel és demonstrátorokkal, 
CAD/CAM és hagyományos témakörben egyaránt

*kivéve egyágyas felár

Early Bird kedvezmény:  -30% az első 50 jelentkező részére
az összes felsorolt csomag árából*

Hétvégi jegy szállással, teljes ellátással:
Egyágyas felár: 5.500 Ft/fő 

Hétvégi jegy szállás nélkül, teljes ellátással:
Kétnapi jegy szállás és ellátás nélkül:
Napijegy:

35.000/fő

20.000/fő
13.000/fő

7.000/fő

Csomagajánlatok:


