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Dentálna keramika

1.1

1.1.

1.2

1.2

Crea on Willi Geller CC /1.1
Prirodzená brilantná a efek vna Crea on Willi Geller CC je moderná vysokotaviteľná kovokeramika s vynimočnými
op ckými a fyzikálnymi vlastnosťami - celosvetovo uznávaná už vyše 20 rokov. Vynikajúco medzi sebou prispôsobené
keramické hmoty vynikajú excelentnou homogenitou a garantujú vždy rovnakú hodnotu pevnos v ohybe (84 Mpa)
ako aj vynikajúcu vnútornú tvrdosť. Výsledkom je hutne spečená štruktúra na jednoduché a neporézne vrstvenia,
so spoľahlivou väzbou.

Crea on Willi Geller ZI-CT /1.2
Moderná prírodná keramika na fazetovanie zirkon oxidových (ZrO2) konštrukcií každého druhu. Vysoký podiel
čistých draselných živsov vytvára rozptyl svetla, ktorý je porovnateľný so situáciou prirodzených zubov a vytvára
brilantné farebné efekty, za aľ čo mikrojemné Leucitové kryštály zlepšujú mechanickú pevnosť a tým sa zais
trvalá keramická štruktúra.

1.3

1.3.

1.3

1.3

DC Ceram 9.2 Lithium Disilikat - vysoko pevná presovacia keramika /1.3
420 Mpa pevnosť v ohybe
prirodzená este ka, ﬂuorescencia
presné pasentné s vynikajúcim hladkým povrchom

R

dentalceramics

Stohovateľné ingoty
Použi e op málneho množstva materiálu vďaka kombinácii stohovateľných ingotov redukuje nákladné straty pri
presovaní (prelisky/náliatky). Predovšetkým použi m 2g ingotov pri presovaní 1-2 objektov sa výrazne znížia
materiálové náklady v zubnej technike.
Mnohostranné indikácie
či inleje, onleje, korunky, fazety, trojčlenné mos ky*, alebo individuálne hybridné abutmenty - Líthium dusikát
pokrýva takmer úplné spektrum zubotechnických prác v zubnej technike.
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Materiály pre prote ku

Ceny sú s DPH

SNOW ROCK 3-D SCAN
STONE - 18kg /2.1
Sadra 4-tej triedy sa používa aj
v spojení s CAD / CAM technológií
v zubných laboratóriách.

StarMod modelovací
vosk, modrý, zelený, 60g
/2.2
StarMod je ideálny pre modelovanie koruniek a mos kov.

91,50€

ZUBLER Concopt Vest
LiSi2, 5kg /2.5
Rýchla zatmeľovacia hmota pre
Lithium Disilicate Presskeramik
Balenie: 50x100g bez teku ny

119€

19,90€

IsoWachs /2.3

Stumpﬂack /2.4

Isolant sadra vosk,
25ml

Distančný lak na pahyle,
25ml

18,80€

13,50€

Gialloy CB/N /2.6

Starbond CoS /2.7

Modelstar /2.8

NiCr - zlia na (neobsahuje nikel
a berílium).

CoCr - zlia na na napaľovanie
keramiky (neobsahuje nikel
a berílium)

CoCr zlia na na zhotovenie
skeliet, kobi prác.

199€

229€

236€

PlastoDon N, /2.11
Starbond CoS Disc
basic, 10 - 25 /2.9

Creapearl Willi Geller,
front/diar /2.10

CoCr frézovací disk bez obsahu
niklu a berília.

Kompozitné zuby do protéz.

od 178€ do 280€

29€ / 27€
ZUBLER HS - speed
zatmeľovacia hmota /2.13
Veľmi presná a jemná zatmeľovacia
hmota na korunky a mos ky.
Z náhradných aj drahých zlia n.
Možnosť zatmelenia z krúžkom
aj bez krúžku.
Balenie: 50x160g bez teku ny/8kg.

96,30€

Živica na protézy s krátkou dobou
polymerizácie za tepla, na báze
methylmetacrylátu, na kontrolovanú polymerizáciu.
Prášok + 1l teku na.

HOFFMANN’S /2.12
Šelakové platne.

89€

45€
Divosep Vertex, modrý/
červený /2.14
Izolant sádra - živica na protézy, 1l

ProMint /2.15

19€/24€

Sprej na čistenie protéz, 75ml

Labor /2.16

14,30€

Izolant sádra / živica, 100ml

24€
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Laboratórne prístroje

Ceny sú s DPH

Micromotor ZUBLER VARIO star
K50, D50 /3.1
Otáčky : 1.000 - 50.000 u/m
Výkon : 270 W
Krú aci moment : 7,8 Ncm
Ovládač : nožný , stolový , kolenný

890€

STEAMY MINI - vyvíjač pary /3.4
Jednoduché ručné plnenie
Tlak nastaviteľný cez regulátor
Funkcia jednej ruky
Požiadavka na malý priestor

ZUBLER VARIO S400 /3.3

ZUBLER VARIO 200,
PRESS 300 e /3.2

Sintrovacia pec

Vysoko presná profesionálna
vypaľovacia pec

4900€ / 7300€

Odsávanie Z1 ECO ZUBLER /3.5
Nová generácia laboratorného odsávania pre jedno až dve pracovné
miesta pre zubné laboratoria.

1585€

8320€

Orezávač sádry Mestra
"MULHACEN" /3.6
Je vybavený výkonným motorom
s výkonom 1600 W
s integrovanou brzdou.

2350€

Reitel RETOMIX EASY /3.7

Reitel RETOMIX COMFORT /3.8

Vakuová miešačka

Vakuová miešačka

790€

SANDURET 2 microﬁne
Reitel /3.9
Dvojtankový pieskovač
Od 25 do 250 mikrónov

1390€

1890€

1790€
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CAD/CAM

Vinyl - Produk vny skener do každej zubnej techniky /4.1
Rýchly, veľmi krátke časy skenovania a prepočítavania.
Veľmi presný vďaka automa ckej 3D kalibrácii.
Plneautoma cký skener
Veľmi veľké pole skenovania
Vyberateľný držiak modelov
Presnosť 4μm podľa ISO 12836
Jednoduchý, Výstup: otvorený STL súbor.

scanBox Pro /4.2
Plneautoma cký dentálny skener pre profesionálov. V skeneri scanBox Pro môžete
naraz modelovať až 32 členov, kompletné kruhové mos ky. Je určený aj pre proﬁ
používateľov, ktorí potrebujú vyrábať veľké množstvo koruniek a mos kov
(plneanatomické, anatomicky redukované a v minimálnych hrúbkach).
Pre pro kov: 32 zubov naraz
Jednoduchý: Premyslená ergonómia
Rýchly: Ešte rýchlejšia a efek vnejšia produkcia
Presnosť: 10μm podľa ISO 12836
Ergonomický: zaberie málo miesta, rozmery iba: 360x310x390 mm (ŠxVxH)
Univerzálny: Použi e So waru Dent Progress (Smartop cs) alebo Exocad
Žiadne licenčné poplatky

ZUBLER - DC1 frézovací systém pre moderné zubné laboratórium /4.3
Otvorený systém
Modulárna konštrukcia podľa individuálnych potrieb
5-osý frézovací systém
Frézovanie za mokra aj za sucha
Pre zircon oxide, ceramic materials, lithium dislicate, CoCr,
tanium, PMMA, composites, vosk
Vymeniteľný 18-nástrojový zásobník s automa ckým meraním
nástroja a riadením dvojitých strojov.
Automa cká kalibrácia stroja pre maximálnu presnosť
Synergia vo výrobe prostredníctvom konceptu DCCONTROL

Den n spol. s.r.o.
email: den n@den n.sk

mobil: +421 903 900 683, +421 948 322 786
web: www.dentalnysvet.sk

