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POLYMERAČNÍ LAMPY                                                                  

 

LEDEX™ WL-090+          (režimy TURBO, detekce PLAKU a KAZU)  

Akce 15 % (původní 14.850,-)                                                                                                  12.622,- 
 
VÝKON od 600 mW/cm² – 2400 mW/cm²  
Vlnová délka 390-480 nm  
 
8 režimů intenzity výkonu: 
- Nízký 600mW/cm²   
- Stoupající 1000 mW/cm²    
- Standartní 1000 mW/cm²   
- Vysoký 1800 mW/cm² 
- Turbo 2400 mW/ cm² 
- Rychlý Orto 1800 mW/cm²   
- Detekce plaku 250 mW/cm²                               • Barva: černá  
- Detekce kazu 350 mW/cm²                                • Dodáváno se 2 světlovody (Ø 8 mm a Ø 5 mm)                      
                                                                                 • Baterie snadno vyměnitelná zákazníkem (monočlánek) 
                                                                                 • Vestavěný radiometr (tester intenzity výkonu)                                                                
                                                                                 • Síťová nabíječka, stojan lampy s radiometrem, ochranný kryt 
                                                                                         • Napájení mikro USB Jack 

 
 
Díky fotoiniciátorům  redukujícím dobu polymerace PPD a Lucirine TPO polymeruje 
kompozit o síle 2 mm/2 sek při 2400 mW/cm² 

EASYLIGHT    dlouhodobě v akci              7.190,- 

 
 
VÝKON 1000 mW/cm² 
Vlnová délka 420-480 nm 
Pomalý start a potom časovač 5, 10, 15, 20 sek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dlouhodobě oblíbená polymerační lampa poskytuje 
spolehlivou službu jak zubařům, tak i ortodontistům. 
Žádné reklamace, výdrž dobíjecí baterie více než 2 roky. 
 

LEDEX™ WL-070   dlouhodobě v akci          6.990,- 

+ Enamel Plus HRi FLOW UD3 
ZDARMA                                                     
 
VÝKON 1000 mW/cm²  
Vlnová délka 420-480 nm 
Dva režimy: rychlý a soft start 
Světlovod Ø 8 mm + ochranný štít 
Váha 120 g (včetně baterie a světlovodu) 
Rozměr: Ø max 26 mm x délka 156 mm 
Pracovní čas na jedno nabití cca 40 min (240 cyklů á 10 
vteřin). Dobíjení cca 2 hodiny. 
 
 
 
 
 
 
Barva: bílá 
 
 
 
 
Na objednávku možné i další barvy (žlutá, oranžová, růžová, 
zelená,modrá, černá) – nutno počítat s delším objednávkovým 
termínem.  



2 

 

 

ENA HEAT – CHC3 

Cena:                                    8.890,- 

OHŘÍVAČKA KOMPOZIT 
- dvě teploty 39°C a 55°C 
- 6 a 4 otvory (stříkačky a karpule) 
 
CENA V AKCI 
PŘI NÁKUPU 
VĚTŠÍHO OBJEMU 
- INFORMUJTE SE 

EASE-IT                 

Cena:                           18.288,- 
OHŘÍVAČKA pro stříkačky i karpule 
Mistička na malou dávku kompozitu 
s víčkem proti předčasné polymeraci. 
Volitelný Thermo-Block – dvě verze.  
Nastavitelné teploty 40°C – 60°C 
 
 

 
 
 
 
 
 
Základna: 10.899,- 
Thermo-Block: 3.959,- 
JAR/mistička: 3.430,-  
Části dostupné jednotlivě. 

VENEER ME 

2600-1 KOMPLETNÍ SET         6.401,- 
2600-1 MINI SET                         2.560,- 

Maximální bezpečí pro vaše fazety 
- snadná manipulace, přenos 
a doprava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostupné jednotlivě: 
2610: podložky 1.603,- / 10 ks 
2620: membr. rámečky 2.766,- / 10 ks 

Track-V                               55.508,- 

Pro techniku tepelného 
tvarování. Vestavěná vakuová 
pumpa. Digitalizovaný, barevný 
LCD displej. Dostatek místa pro 
vysoké sádrové modely. 
Pro fólie kulaté Ø 125 mm. 
                    
Informujte se 
na akční nabídku. 

 
 
 
 

DENTO-PREP 

AKČNÍ CENA:               8.586,- 
Pískovačka pro abrazi povrchů 

z kompozitu, keramiky a kovových 
konstrukcí (korunky, čepy, inleje/onleje, 

orto zámků apod.). Otočná tryska 360°. 

Rychlospojky nutno dokoupit 
samostatně. Pro prášky oxidu hlinitého 
a oxidu křemičitého zrna 20-80 µ) 
 
Písek 50μ: 740,- 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
Stojánek: 1.150,- 

DUST-CABINET       

Cena:                           20.015,- 
Pískovací box vytváří ochrannou zónu 
pro práci s pískováčkou DENTO-PREP. 
Samostatné zařízení s vlastním zdrojem 
pro připojení k běžné síti 230V/50Hz. 

SMILE LITE MDP2 

Cena kompletu:        17.147,- 
 
Inovovaná verze světla pro mobilní 
profi dentální fotografie. 
 
 
 
 
 
 
• vhodné ke všem typům  
   chytrých telefonů 
• polarizační filtr & difusor  
   & kufřík v ceně 
• plug & play (bez nutné aplikace) 
 

PHOTO-CAD              
Foto rozvěrače pro nejlepší 
fotografie všech 4 kvadrantů 
a pro digitální otisky CAD/CAM. 
Ergonomicky tvarovatelné, 
opákní a antireflexní. Jemný povrch 
pro nejvyšší komfort pacienta. 

PC-3001 dolní čelist 1 ks: 1.431,- 
PC-3002 horní čelist 2 ks: 2.530,- 
PC-3100 set 3 ks: 3.839,- 

FLEXIPALETTE                  3.902,- 

SET kontrastorů – 4 tvary 
Z ohebného měděného plíšku zcela 
krytého materiálem Plastimed (silikon 
pro med. účely bez latexu, 
hypoalergenní). Možno sterilizovat, 
opákní bez odlesků, jemné a měkké, 
ohýbat v úhlech od 30° do 45°. 
Dostupné jednotlivě á 1.084,- Kč 
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