
TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ                         2023 

TRACK® - A |  HARD (PETG) –  KOMPATIBILNÍ S AKRYLÁTY  

Tvrdé fólie, vysoce transparentní a elastické, materiál PET-G polyester. 
Z vnitřní strany chráněny tenkou ochrannou fólií. Váže se s akrylátovými pryskyřicemi. 

K dispozici  Ø 125 mm. 
 

POUŽITÍ: 
Tvrdé dlahy pro neviditelné retainery typu Essix, bruxismus, chirurgické dlahy, dlahy proti chrápání, provizorní můstky 
a korunky a další. 
 

BALENÍ:                                                                                                  
• 408-0105 (0,5 mm), 100 ks, cena: 3.277,- Kč 

• 408-0106 (0,6 mm), 100 ks, cena: 3.435,- Kč  

• 408-0108 (0,8 mm), 100 ks, cena: 3.590,- Kč 

• 408-0110 (1 mm), 100 ks, cena: 4.084,- Kč 

• 408-0115 (1,5 mm), 50 ks, cena: 2.877,- Kč 

• 408-0120 (2 mm), 50 ks, cena: 3.816,- Kč 

 

 

TRACK®  –  B | DUÁLNÍ  –  TVRDÁ & MĚKKÁ –  TVRDÁ STRANA KOMPATIBILNÍ S AKRYLÁTY  

Duální fólie, transparentní, materiál TPU/PET-G. 

Z vnitřní strany chráněny tenkou ochrannou fólií. Tvrdá strana se váže s akrylátovými pryskyřicemi. 

K dispozici Ø 125 mm. 
                                                                                                                             

POUŽITÍ: 
Skusové dlahy, bruxismus, korekční dlahy (alignery), dlahy proti chrápání.  
 

BALENÍ: 
• 408-0220 (2 mm), 30 ks, cena: 3.839,- Kč 

 

 

TRACK® - C | MĚKKÁ FÓLIE (PE) 

Měkká fólie, transparentní, materiál PE. 

Z vnitřní strany chráněny tenkou ochrannou fólií. Nekompatibilní s akrylátovými pryskyřicemi. 

K dispozici Ø 125 mm. 
 

POUŽITÍ:                                                                                     
Přenosová fólie (etching, bělení), použití jako první měkká fólie v kombinaci s tvrdou fólií.  
 

BALENÍ:  
• 408-0305 (0,5 mm), 100 ks, cena: 1.968,- Kč 

• 408-0310 (1 mm), 100 ks, cena: 3.394,- Kč  
 

TRACK® - E | MĚKKÁ GUMOVÁ  FÓLIE (EVA) 

Měkká gumová fólie, transparentní, materiál EVA (etylenvinylacetát). 

Z vnitřní strany chráněny tenkou ochrannou fólií. Nekompatibilní s akrylátovými pryskyřicemi. 

K dispozici Ø 125 mm. 
 

POUŽITÍ:                                                                                      
Pozicionéry, sportovní chrániče, chrániče ortodontických zámků.  
 

BALENÍ:  
• 408-0515 (1,5 mm), 50 ks, cena: 2.291,- Kč 

• 408-0520 (2 mm), 50 ks, cena: 2.986,- Kč 

• 408-0530 (3 mm), 30 ks, cena: 2.135,- Kč 

 

 

TRACK® - BLEACH | FÓLIE NA BĚLENÍ A FLUORIDACI (EVA)  

Měkká fólie, transparentní, materiál EVA (etylenvinylacetát). 

Z vnitřní strany chráněny tenkou fólií. Nekompatibilní s akrylátovými pryskyřicemi. 

K dispozici Ø 125 mm. 
 

POUŽITÍ:                                                                                    
Měkké dlahy pro bělení a fluoridaci – možno kombinovat s tvrdými přenosovými dlahami. 
 

BALENÍ:  
• 408-0610 (1 mm), 100 ks, cena: 4.257,- Kč 
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Fólie a příslušenství 
B-FORM | EVA SOFT 

Fólie z etylenvinylacetátu (EVA). 
Měkké a transparentní, snadno se opracovávají. Z vnitřní strany chráněny ochrannou fólií. 
K dispozici rozměry 125 mm x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm 
 

POUŽITÍ: 
Měkké dlahy pro bělení, fluoridaci, bruxismus, duplikace sádrového modelu apod. 
 

BALENÍ: (k dispozici také balení 300 – 500 ks, cena na vyžádání) 
• 1817: .040 (1 mm), 25 ks,     cena:    870,- Kč                                            K ČÍSLU PRODUKTU VŽDY 

• 1835: .060 (1,5 mm), 25 ks,  cena: 1.049,- Kč                                           - přidej „R“ pro Ø 120 mm 

• 1836: .080 (2 mm), 25 ks,     cena: 1.267,- Kč                                           - přidej „T“ pro Ø 125 mm 

• 1837: .120 (3 mm), 25 ks,     cena: 1.683,- Kč     •   2112: (5 mm), 1 ks, cena: 561,- /POUZE 

• 1838: .150 (4 mm), 25 ks,     cena: 1.841,- Kč                                                                   125x125 mm 
 

 

 

 

B-FORM |SPLINT 

Velmi tvrdé, vysoce transparentní a elastické fólie z PET-G polyesteru. 

Z obou stran chráněny tenkými fóliemi, vyrobené ze speciální směsi, která zabraňuje tvorbě 

bublin. Váže se s akrylátovými pryskyřicemi.  
K dispozici rozměry 125 mm x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm 
 

POUŽITÍ: 
Tvrdé dlahy pro neviditelné retainery typu Essix, bělení, bruxismus, chirurgické dlahy, dlahy proti 
chrápání, držiče a chrániče, provizorní můstky a korunky a další materiály pro ortodontické použití. 
 

BALENÍ: (k dispozici také balení 300 – 625 ks, cena na vyžádání) 
• 1828: .020 (0,5 mm), 25 ks, cena: 1.049,- Kč                                         K ČÍSLU PRODUKTU VŽDY 

• 1827: .032 (0,8 mm), 25 ks, cena: 1.115,- Kč                                         - přidej „R“ pro Ø 120 mm 

• 1823: .040 (1 mm), 25 ks,    cena: 1.261,- Kč                                          - přidej „T“ pro Ø 125 mm 

• 1824: .060 (1,5 mm), 25 ks, cena: 1.551,- Kč 

• 1825: .080 (2 mm), 20 ks,     cena: 1.775,- Kč            •   1833: (3 mm), 20 ks, cena: 1.973,- /POUZE  
                                                                                                                                                     125x125 mm 

 

 

 

B-FORM | GHOST ALIGNER                                                                             BALENÍ 20 KS, CENA: 3.080,-  

• Extra pružné, transparentní - fólie pro výrobu sekvenčních rovnátek. Ghost 

Aligner je vyroben ze speciální polyuretanové směsi, elastické a transparentní, která umožňuje 
vytvořit fólii vyvíjející jemnou a konstantní sílu. 

• To přináší velké výhody pro ortodontistu, neboť aligner má vynikající adhezi a tím umožňuje 
velmi precizní kontrolu nad pohybem zubů.  

• Lepší adheze umožňuje větší stabilitu kontaktních bodů, vyvíjí konstantní síly a umožňuje tím 
preciznější pohyb zubů. 

• Z obou stran jsou krycí ochranné fólie. 

• Díky tomu si fólie zachová svojí originální transparentnost a lesk. 

• Dostupné v rozměrech 125 mm x 125 mm, Ø 120 mm, Ø 125 mm. 

ČTVERCOVÉ 125 X 125 mm                   CENA (čtvercové, kulaté): 3.080,- Kč/20 ks 

1988: tloušťka 0,50 mm, balení 20 ks                                    
1987: tloušťka 0,75 mm, balení 20 ks 
1999: tloušťka 1 mm, balení 20 ks 

KULATÉ Ø 120 mm                                                 KULATÉ Ø 125 mm 

1987R: tloušťka 0,50 mm, balení 20 ks                                   1987T: tloušťka 0,50, balení 20 ks 
1988R: tloušťka 0,75 mm, balení 20 ks                                   1988T: tloušťka 0,75, balení 20 ks 
1999R: tloušťka 1 mm, balení 20 ks                                         1999T: tloušťka 1 mm, balení 20 ks 
 

 

 

 

KOMPLETNÍ SORTIMENT NALEZNETE NA WEBU 
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Fólie a příslušenství 
B-FORM | CHRÁNIČE –  1 BAREVNÉ  |  2 BAREVNÉ | 3 BAREVNÉ                                          BALENÍ 12 KS  

• Jemné jednobarevné fólie, dvojvrstvé na výrobu sportovních chráničů. 

• Dostupné ve velikosti 125 mm x 125 mm, Ø120 mm a Ø125 mm. 

• Tloušťka 4 mm, balení 12 ks směs barev nebo jednotlivé kombinace barev. 
 

            2.765,- Kč | 2 BAREVNÉ                     2.937,- Kč | 3 BAREVNÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          
 
          2.435,- Kč | 1 BAREVNÉ 

DALŠÍ TYPY FÓLIÍ NALEZNETE NA NAŠEM WEBU 
 

POMŮCKY PRO TERMOFÓLIE 

PERFECT A SMILE pontic paint 

8 g                                  1.198,-  

 

Vyplnění mezer po extrahovaném 
zubu při léčbě průsvitnými dlahami 

 

Odstíny: 
A1|A2|A3,5|LIGHT|MEDIUM 
Další odstíny na objednávku. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FRÉZY PRO TERMO FÓLIE 
Fréza z tvrdokovu s pyramidovou 
špičkou pro tvorbu otvorů a ořez 

fólií                          0171 | 1.200,- 

 
 
 
 
Diamantová frézka se štěrbinami, 
vzduchový vír zabraňuje přehřátí 

                                    0172 | 2.450,- 

LEŠTICÍ KARTÁČKY 

3 hrubosti              od 125,-/ks 
 
SPECIÁLNÍ VLÁKNA NA MANDRELU 
Pro doleštění desek  
a termoplastů 
 
MAX. OTÁČEK 15.000 RPM 

                    A – jemné 
                    B – medium 
                    C – hrubé 
Sortiment od více dodavatelů. 
 

STARTOVACÍ SET 

0252 | 4.900,- 

 
Obsahuje 6 ks. 

CHEWIES & STRIPPING 
Silikonové dosazovače alignerů 
5 příchutí 

 
 
 
 
Měrka strippingu  

0146 | 960,- (3 ks) 

 
 
 
 
0,10-0,20-0,30 mm 

KOTOUČOVÁ PILKA 
Ocelová pilka ozubená pro oddělení 
fólie od modelu a vytvoření fisur pro 
docílení intruzních pohybů.   

                                    0170 | 1.200,- 

NŮŽKY NA FÓLIE 

rovné |115-0646              660,-                                   
 

 
 

 
 
zahnuté | 115-0647         660,-                                   
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMUJTE SE NA OSTATNÍ POMŮCKY PRO ORTODONCII: KLEŠTĚ NA ATTACHMENTY, ADHEZÍVA, KNOFLÍKY A TD. 
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PŘÍSTROJE PRO TEPELNÉ TVAROVÁNÍ FÓLIÍ 
TRACK®  - V                                                                             KÓD PRODUKTU: 900-2000, CENA: 59.900,- 

 

• Přístroj pro techniku tepelného tvarování s vysokou kvalitou zpracování a jednoduchým 

ovládáním. Vestavěná vakuová pumpa (není nutné napojení na kompresor), plně digitalizovaný 
(obsahuje předdefinované programy pro všechny Track® fólie). 

 

• Barevný LCD display s jednoduchým intuitivním rozhraním.  

 

• Granulát pro dokonalé vyplnění podsekřivin sádrových modelů, a to bez ohledu na jejich velikost. 

 

• Plně digitalizovaný. 
 

• Není nutné napojení na kompresor. 
 

• Univerzální – možnost nastavení programů pro další typy fólií. 
 

• Předdefinované programy pro všechny TRACK® fólie. 
 

• Dostatek místa pro vysoké sádrové modely. 

 

• Snadný přístup k sádrovému modelu během ohřevu. 

 
 

PRO FÓLIE: kulaté Ø 125 mm 
 

OCCLUFORM pro přístroj TRACK – V | 408-0706 | cena: 19.900,- 
INFORMUJTE SE NA AKTUÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKU. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TRACK® - P |  KÓD  900-2300, CENA: 93.000,-     ||      TRACK® –  P-CI | KÓD 900-2400, CENA: 99.900,-  

• Plně automatický tlakový přístroj s nutností připojení ke kompresoru. 
Kód produktu: 900-2300 | cena: 93.000,- Kč 

 

• Plně automatický tlakový přístroj s integrovaným kompresorem se vzdušníkem. 
Kód produktu: 900-2400 | cena: 99.900,- Kč 

 

• Ovládání pomocí dotykového panelu. 

 

• Automatické nahřátí i tvarování fólie bez přítomnosti obsluhy. 
 

• Celý proces řízen elektronicky. 
 

• Infračervený zářič se střední vlnovou délkou zajišťuje prohřívání fólií i do 
hloubky. 

 

• Bezdotykové teplotní čidlo. 
 

• Pro všechny dostupné síly fólií. 
 

PRO FÓLIE: kulaté Ø 125 mm 

INFORMUJTE SE NA AKTUÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKU. 
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