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SKENERY 
IDENTICA SÉRIE T

Identica T300 a T500 jsou skenery určené do zubních laboratoří ke skenování 
a vytváření veškerých protetických prací od protetických náhrad (korunky, můstky, inlaye, 
onlaye, třmeny, zásuvné spoje), výrobků pro implantologii (dosedy, abutmenty, Ti-bases /
ortodontické / studijní modely) až po estetické použití (bělicí nosiče, sportovní chrániče). 
Patří mezi nejrychlejší a nejpřesnější skenery na trhu.

Skenery používají skenovací software Collab, který jednoduše a bez poplatků převede 
skenovaný objekt do 3D modelu v otevřeném formátu STL. Přístroje jsou plně kompatibilní 
s CAD softwarem Exocad, nejpoužívanějším modelovacím programem na světě. 

T500
Tříosé skenování otisku, 
integrovaný dotykový senzor, 
umožňuje realistický sken 
v barvách

T300
Dvouosé skenování otiskuDvouosé skenování otisku

T500
Tříosé skenování otisku, 
integrovaný dotykový senzor, 
umožňuje realistický sken 
v barvách

Technické údaje:
•  2 × 2 Mpx kamery

•  Modré LED světlo

•  Přesnost 7 µm

•  Rychlost skenování: 
ozubená čelist – 24 / 12 s, 
osm preparovaných členů – 58 / 19 s

•  Skenovací prostor 80 × 60 × 60 mm

•  Možnost používat artikulátory 
(Artex, KaVo, SAM) přímo ve skeneru

•  Systém bez licenčních 
poplatků

•  CAD software Exocad

•  Otevřený systém STL
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 BRUSKA  MT3
Kompaktní bruska vyrobená z kvalitního plastu je vybavena silným motorem pro 
bezproblémové obroušení i těch nejtvrdších sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu 
automaticky při zapnutí a její množství lze jednoduše regulovat ventilem umístěným 
na boku brusky. Bruska se dodává s karborundovým diskem Klettfix nebo s částečně 
diamantovým diskem Marathon. 

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy

G2 CONCEPT
Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem a laserovým 

zaměřováním, které zajišťuje pohodlné polohování a přesné určení místa 
řezu. Přístroj má měkký start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. 

Velká výhoda je rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body 
kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

INTERDUR
Kvalitní tvrdá sádra III. třídy 

(tvrdost 120 N/mm2 po 24 hod.) 
ke zhotovení pracovních modelů, 

na skeletové náhrady 
a protiskusy.

15.790 KčMT3 s diskem Klettfi x 29.990 KčMT3 s diskem Marathon

MOLDASTONE CN
Velmi tvrdá tixotropní syntetická 
sádra v barvách slonová kost, 
šedá, světle hnědá, světle zelená, 
růžová, světle růžová. 
Tvrdost 220 N/mm2 po 1 hodině.

AUTO SPIN
Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro 
zavádění čepů. Výhodou AUTO spinu je úspora času 
a nákladů díky menšímu množství použité dentální 
sádry. Systém umožňuje výrobu vysoce přesných modelů 
a je kompatibilní s ostatními modelovými systémy 
jako Giroform nebo Zeiser díky univerzálnímu držáku 
destiček. Použitím inovativního Level Controlleru lze 
jednoduše a bezpečně vyrovnat otisk vůči destičce. 
AUTO spin využívá speciální frézovací geometrii, která 
umožňuje hladký povrch otvorů a odolné destičky 
zajišťují snadnou fi xaci a vyjímatelnost čepů.

429 Kč
Moldastone CN 4,5 kg 

různé barvy

1.699 Kč
Moldastone CN 18 kg 

(4 × 4,5 kg) různé barvy

Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro 

sádry. Systém umožňuje výrobu vysoce přesných modelů sádry. Systém umožňuje výrobu vysoce přesných modelů 

1.149 Kč
Interdur 25 kg

pytel379 Kč
Interdur 5 kg 

vědro

1.099 Kč
Interdur 20 kg 

vědro

43.890 KčAUTO spin

69.990 KčG2 Concept

(Platí do vyprodání zásob, ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

NOVINKA

ZDARMA+ AUTO spin
příslušenství 

(100 ks základní destička, 50 ks sekundární destička, 
1 kg silikonová hmota, 1 000 ks kónický pin)
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INTERLUX, INTERTRAY
Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.
Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.

INTERDUPLICAST
Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. Vysoká elasticita zaručuje 
snadné vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost kresby detailů.

Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.

3.999 KčInterlux

1.199 KčIntertray 50 ks

VESTOGUM
Polyéterová gingivální maska pro rychlé a přesné vytvoření modelu gingivy. 

Usnadňuje práci zejména ve frontálním úseku chrupu. Pro aplikaci je možné 
použít stříkačku na otiskovací hmoty.

8.499 Kč
Interduplicast 

5+5 kg1.799 Kč
Interduplicast 

1+1 kg

1.849 KčVestogum sada

(130 g báze, 20 g katalyzátor, 1 ks bloček mísicích 
papírků, 3 ks aplikátory)

TESSEX / TESSEX AL
Tessex – šelakové bazální desky v růžové barvě. 

Tessex Al – šedé šelakové bazální desky 
s příměsí hliníku.

Tessex – šelakové bazální desky v růžové barvě. Tessex – šelakové bazální desky v růžové barvě. 

189 Kč
Tessex 12 ks horní 

nebo dolní desky 189 Kč
Tessex Al 12 ks horní 

nebo dolní desky

 MODELSYSTEM 2000
Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu, model 
je zhotoven během 10 minut se 100% přesností. Destičky se dodávají ve dvou velikostech 
– velká a malá. Transportní destička slouží k přenášení modelů s pracemi mezi laboratoří 
a ordinací. Na rozdíl od pracovní destičky má transportní destička pouze plastové čepy.

789 Kč
 Modelsystem 2000 pracovní 

destička velká nebo malá

49 Kč
 Modelsystem 2000 transportní 

destička velká nebo malá

4.699 Kč Modelsystem 2000 sada

(150 ml izolační tekutina, 3 sady kompletní destička malá, 
2 sady kompletní destička velká, 2 ks manžeta malá, 
1 ks manžeta velká, 3 ks transportní destička malá, 

2 ks transportní destička velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub 
velký, 1 ks poziční destička malá, 1 ks poziční destička velká)
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PLOTÝNKOVÝ VOSK, PLOTÝNKOVÝ VOSK EKO
Jsou vhodné k modelování bází náhrad a skusových valů při zhotovování snímacích náhrad. 

Jsou plastické a pevné, téměř bez teplotních kontrakcí. Vosk Eko má nižší obsah včelího vosku.

399 Kč
Plotýnkový vosk 500 g 

1,2 / 1,5 mm

IN0740 IN0743IN0742 IN0741IN0742

659 Kč
Mřížková retence 

75×150 mm 10 ks

659 Kč
Mřížková retence 

70×70 mm 20 ks

329 Kč
Retence s oválnými 

otvory 25 ks

499 Kč
Voskové předtvary 

spon 10×20 ks

489 Kč
Retence s kruhovými 

otvory 25 ks

 PATTERN RESIN LS
Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi nízkou 
kontrakcí. Snadno se opracovává a velmi dobře 
reprodukuje detaily. Je tvrdá, pevná a velmi stabilní 
i v tenké vrstvě. Shoří beze zbytků, takže povrch 
odlitků je velmi čistý. Používá se pro attachmenty, 
fi xace, v implantologii a pro galvanoforming.

PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU
Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.

WAXLECTRIC II
Vyhřívaný nůž pro nanášení a modelování vosku. Kontrolované pracovní procesy 
díky nastavení teploty s přesností na jeden stupeň. Snadné programování umožňuje 
okamžité vyvolání upřednostňovaných pracovních teplot. Vysoká rychlost ohřevu 
a malé zachycení tepla rukojetí díky vyhřívání v modelovacím hrotu.

ZDARMA+ váha nebo 
stojánek

2.199 Kč
 Pattern Resin LS 

sada

(100 g prášek, 105 ml tekutina, příslušenství)

NOFLAME PLUS
Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání modelovacích nástrojů na principu 

elektromagnetické indukce nahrazuje v laboratoři plynový kahan.

díky nastavení teploty s přesností na jeden stupeň. Snadné programování umožňuje 

8.489 KčNofl ame plus

8.990 KčWaxlectric II

219 Kč
Plotýnkový vosk Eko

500 g 1,5 mm

Při odběru 5 nebo 10 kusů (Eko) 
ruční kahan ZDARMA

ZDARMA+ 3 ks vosky 
Crowax

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)
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WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 
materiály, neobsahuje berylium.

2.749 Kč
Wiron 99 

250 g

Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 

9.999 Kč
Wiron 99 

1000 g

WIROBOND C / WIROBOND 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napa lování keramických hmot 

a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

10.999 Kč
Wirobond C / 280

1000 g2.999 Kč
Wirobond C / 280

250 g

I-BOND NF / I-BOND 02
I-Bond NF – slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.
I-Bond 02 – cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.

I-Bond NF 1000 g

I-Bond 02 1000 g

Plotýnkový vosk 
300 g 

Modelcast S
12 kg (30×400 g)

Univerzální vosk 
šedý 30 g

Univerzální vosk 
šedý 30 g

Modelcast 
12 kg (30×400 g)

Interduplicast 
1+1

Intervest K+B speed 
6,5 kg (41 × 160 g)

Interfi ne K+B speed
6,5 kg (41 × 160 g)

+ +

++

I-Bond 02 – cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.

I-MG 1000 g

I-MG HE 1000 g

+

+

+

+

5.699 Kč
I-MG  

balíček

7.399 Kč
I-MG HE 

balíček

I-MG / I-MG HE
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi.

6.699 Kč
I-Bond NF 

balíček

5.299 Kč
I-Bond 02 

balíček

4.299 Kč
I-Bond 02 

1000 g

5.499 Kč
I-Bond NF 

1000 g

4.499 Kč
I-MG 

1000 g

4.699 Kč
I-MG HE 

1000 g



7

30. 11. 2018 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

MOLDAVEST EXACT
Fosfátová bezgrafi tová zatmelovací hmota na fi xní náhrady s vysokou přesností odlitku. 
Je doporučena pro konvenční i rychlé vyhřívání. Mísí se s tekutinou BS liquid 1.

TWISTER
  Vakuová míchačka kompaktních rozměrů s integrovanou 
výkonnou (15 l/min) vakuovou pumpou, která vytváří 
konstantní vakuum po celou dobu míchání. Čas a rychlost 
míchání lze jednoduše nastavit i během chodu přístroje. 
Ovládání je snadné a intuitivní, LED display je dobře čitelný 
i za denního světla. Míchačku lze pověsit na stěnu nebo 
upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) a postavit na stůl. 
Dodává se s kompletní nádobou o objemu 500 ml.

konstantní vakuum po celou dobu míchání. Čas a rychlost 

Ovládání je snadné a intuitivní, LED display je dobře čitelný 

upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) a postavit na stůl. 

Ovládání je snadné a intuitivní, LED display je dobře čitelný 

upevnit do stojanu (zvláštní příslušenství) a postavit na stůl. 

27.390 KčTwister

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

WIROFINE
Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické 

i rychlé vypalování. Mísí se s tekutinou BegoSol K.2.549 Kč
Wirofi ne 18 kg 

(45 × 400 g)

FORNAX T
Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního 

indukčního licího přístroje. Použitelný pro všechny druhy 
dentálních slitin (mimo titan) s licí teplotou do 1 550  °C. 
Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a přepínačem 

pro lití v keramickém nebo grafi tovém kelímku.

229.990 KčFornax T

1.499 Kč
Moldavest Exact 

5,6 kg (35 × 160 g) 

369 Kč
BS liquid 1 

0,9 l

  SOLDER LV
Univerzální stříbrná pájka s bodem tavení cca 600 °C. Pájka ve formě 
trubičky je uvnitř na plněna  spájecí pastou, což zjednodušuje pájení. 
Snadno se používá například s ručním kahanem Blazer.

KERAMICKÁ PÁSKA
Keramická páska do licích kroužků umožňuje expanzi zatmelovací hmoty.

499 Kč
Keramická páska 

v kotouči 30 m219 Kč
Keramická páska 

v kotouči 10 m

ZDARMA+ míchací nádoba 
500 ml

1.249 Kč
Solder LV

12 tyčinek

Je doporučena pro konvenční i rychlé vyhřívání. Mísí se s tekutinou BS liquid 1.

LIMITOVANÁ NABÍDKA: Při odběru spotřebního materiálu 

Kulzer za 10.000 Kč elektrický kartáček Oral-B Smart 4 

White Box v hodnotě 4.000 Kč ZDARMA
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VACUMAT 6000
Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) 
provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožnuje zhotovení 
keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává 
možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládání (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – 
až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání podsvícena 
LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládáních jsou nahrány pracovní postupy 
ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

VITA VM9 / VM13
Systém keramických hmot s různým 
koefi cientem teplotní roztažnosti pro 
fazetování kovových i celokeramických 
nosných konstrukcí.

139.990 Kč
Vacumat 6000 M 

+ vPad comfort + pumpa

189.990 Kč
Vacumat 6000 MP 

+ vPad comfort + pumpa

V60 I-LINE
Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování 
keramiky s integrovaným dotykovým displejem 

s jednoduchým a intuitivním ovládáním. 
Pec je vybavena ochranou před výpadkem 

proudu, kontrolovaným rychlým ochlazováním 
a automatickým čištěním. Vypalovací komora 

a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky 
vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží 

dva integrované stolky. 

provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožnuje zhotovení 
keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává 
možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládání (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – 
až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání podsvícena 

ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává 
možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládání (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – 
až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání podsvícena 

ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

119.990 Kč
V60 i-Line
+ pumpa

479 Kč
Vita VM 12 g WO, O, 
BD, D, EN, WIN, NT

1.599 KčVita VM 50 g

1.299 KčVita VMK Master 50 g379 Kč
Vita VMK Master 12 g

WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

VITA VMK MASTER
Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení 

dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master 
má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti 

a ideální koefi cient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování 
na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle 

vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA
pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !
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VITA VM LC / VM LC FLOW
Světlem polymerující kompozit k fazetování 

pevných i snímacích náhrad. Konzistence 
materiálu a snadné zpracování umožňuje 

ekonomicky a v krátkém čase vytvořit 
fazetovanou náhradu s přirozeným lomem 

světla a vysokou transparencí. Použitím 
speciálních hmot a barev určených 
k individualizaci jednotlivých členů 
náhrady lze docílit vysoké estetiky. 

Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 
3D-Master i Vitapan Classical a také 

v nízkoviskózní konzistenci fl ow.
899 Kč

VM LC Flow 4 g 
EN, N

  LABOLIGHT DUO 
Multifunkční polymerační přístroj pro zhotovení náhrad ze světlem 

tuhnoucích materiálů nepřímým způsobem v zubní laboratoři. 
Přístroj kombinuje dva režimy polymerace: mezipolymeraci 

a fi nální polymeraci. Proces vytvrzení probíhá za použití dvou 
druhů světelných zdrojů. 12 modrých LED s vlnovou délkou 465–
485 nm a 3 fi alové LED dávají 390–400 nm. Efektivní polymeraci 

přispívá otočná plošina s refl exní vrstvou. Světlo z LED zdrojů 
s pomocí otáčení umožňuje expozici náhrady ze všech stran.

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, 
pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů 
a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. 
Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro 
bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů. 

METALPRIMER Z
Tekutý bond pro vazbu mezi slitinou a kompozitem nebo 
pryskyřicí. Výsledná vazba je srovnatelná se silanizací. Nanáší 
se v tenké vrstvě na suchý povrch opískovaných konstrukcí, 
zasychá samovolně bez použití přístrojů. Je možné jej použít 
pro všechny typy dentálních slitin.

689 Kč
Signum 4 g 

D, M, EN, ET, OS 799 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN 579 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

HILITE POWER 3D
HiLite power 3D je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální 
světlem tuhnoucí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity 
se skelným plnivem, materiály pro 
vykrývání a individuální otiskovací 
lžíce. Čas polymerace je velmi krátký. 
Lampa umožňuje fi nální vytvrzení 
materiálů používaných ve 3D 
tiskárnách.

59.990 KčHiLite power 3D

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

779 KčVM LC 4 g

799 Kč
VM LC Flow 3 g 

EE, CP, G, WIN

74.990 Kč
 Labolight 

DUO

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA
pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !

4.789 Kč
Metalprimer Z 

5 ml

Při odběru libovolných 6 tub 
Signum Metal Bond sada ZDARMA
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CC DISKY
CC Disk NF CoCr
Disk pro CAD/CAM systémy na bázi CoCr bez obsahu niklu a berylia (splňuje požadavky norem pro neušlechtilé slitiny 
ISO 22674 a pro slitiny určené pro kovokeramické náhrady ISO 9693-1). Jedná se o biokompatibilní slitinu, která se 
snadno leští a obsahuje velmi málo oxidů, proto je vhodná pro napalování keramiky. Optimální hodnota koefi cientu tepelné 
roztažnosti umožňuje široké spektrum použití disku na různé druhy keramiky.

CC Disk Ti2, CC Disk Ti5
CC Disk Ti2 se používá se pro výrobu korunek, kratších můstků 
a jednoduchých suprastruktur nesených implantáty.
CC Disk Ti5 se používá pro výrobu tvrdých a pevných konstrukcí, 
celolitých korunek, delších můstků a suprastruktur nesených implantáty.

CC Disk PMMA, Transparent, Pink, X-Ray Opaque
CC Disk PMMA se používá pro výrobu provizorních náhrad, gingiválních epitéz po zavedení zubních implantátů, pro presovací 
keramiku a pro ověření okluzních vztahů před vyrobením zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.
CC Disk PMMA Transparent se používá pro výrobu litých a anatomických konstrukcí, pro presovací keramiku a pro ověření 
okluzních vztahů před vyrobením větších zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.
CC Disk PMMA Pink se používá pro výrobu bází pro celkové náhrady, částečné náhrady a pro náhrady sloužící k okamžitému 
zatížení zubních implantátů jako dlouhodobé provizorní řešení.
CC Disk PMMA X-Ray Opaque se používá pro výrobu rentgenokontrastního zkušebního modelu pro vhodné umístění 
implantátu ve vztahu k pozici nahrazovaného zubu.

roztažnosti umožňuje široké spektrum použití disku na různé druhy keramiky.

 8 mm 10 mm 12 mm 13,5 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 27 mm 30 mm
CC Disk NF CoCr IN1900 IN1901 IN1902 IN1903  IN1904  IN1905  

Cena Kč 2.758,- 3.145,- 3.396,- 3.596,- 3.746,- 4.265,-

CC Disk Ti5 IN1908 IN1909 IN1910 IN1911 IN1912 IN1921 IN1922 IN1923
Cena Kč 2.923,- 3.193,- 3.336,- 3.476,- 4.122,- 4.256,- 4.499,- 4.919,-

CC Disk Ti2 IN1916 IN1917 IN1918 IN1919 IN1920
Cena Kč 2.923,- 3.193,- 3.336,- 3.476,- 4.122,-

CC Disk PMMA – barva dle výběru IN1931XX IN1932XX IN1933XX IN1934XX IN1935XX IN1936XX IN1937XX
A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3, E1, E2 Cena Kč 832,- 867,- 902,- 938,- 974,- 1.079,- 1.151,-

CC Disk PMMA třívrstvý IN1938A3 IN1939A3
Cena Kč 2.318,- 2.495,-

CC Disk PMMA růžový IN1960 IN1961 IN1962
Cena Kč 1.221,- 1.310,- 1.398,-

CC Disk PMMA transparentní IN1963 IN1964 IN1965 IN1966 IN1967 IN1968 IN1969
Cena Kč 779,- 797,- 814,- 832- 850,- 885,- 902,-

CC Disk PMMA X-Ray Opaque IN1970 IN1971 IN1972 IN1973 IN1974 IN1975 IN1976
Cena Kč 1.487,- 1.505,- 1.522,- 1.557,- 1.593,- 1.628,- 1.699,-

CC Disk Zr IN1950 IN1951 IN1952 IN1953 IN1954 IN1955 IN1956 IN1957
Cena Kč 1.991,- 2.078,- 2.183,- 2.427,- 2.636,- 2.741,- 3.056,- 3.475,-

CC Disk Zr – barva dle výběru IN1950XX IN1951XX IN1952XX IN1953XX IN1954XX IN1955XX IN1957XX
A1, A2, A3 Cena Kč 2.300,- 2.442,- 2.601,- 2.981,- 3.218,- 3.365,- 4.151,-

CC Disk Zr HT IN1950HT IN1951HT IN1952HT IN1953HT IN1954HT IN1955HT IN1956HT IN1957HT
Cena Kč 2.230,- 2.304,- 2.458,- 2.756,- 3.024,- 3.323,- 3.936,- 4.320,-

CC Disk Zr HT – barva dle výběru IN1950HTXX IN1951HTXX IN1952HTXX IN1953HTXX IN1954HTXX IN1955HTXX IN1957HTXX
A1, A2, A3 Cena Kč 2.619,- 2.726,- 2.908,- 3.200,- 3.566,- 3.932,- 4.370,-

CC Disk Zr Smile IN1951S IN1952S IN1953S IN1954S IN1955S IN1957S
Cena Kč 2.265,- 2.579,- 2.798,- 3.090,- 3.383,- 4.078,-

CC Disk Zr Smile – barva dle výběru IN1952SXX IN1954SXX
A1, A2, A3, A3.5 Cena Kč 2.944,- 3.548,-

CC Disk Zr Multicolor – barva dle výběru IN1952MCXX IN1954MCXX IN1956MCXX
A2, A3 Cena Kč 4.279,- 5.025,- 5.684,-

CC Disk Wax – tvrdý IN1980 béžový IN1983 modrý

Cena Kč 650,- 696,-

CC Disk Wax – šedý střední IN1982 IN1981
Cena Kč 595,- 650,-



11

30. 11. 2018 PLATÍ DO 

Ceny na této dvoustraně nelze kombinovat s dalšími slevami

CC Disk Zr
Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO, dodává se jako translucentní Zr a vysoce translucentní Zr HT. 
Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Používá se na výrobu plně anatomických náhrad a konstrukcí pro 
napalování keramiky. Obě varianty translucence jsou k dispozici v probarvené variantě – viz tabulka. Neprobarvené disky lze 
před sintrací probarvit barvami Vita YZ HT Shade liquid nebo Vita YZ T Coloring liquid.

CC Disk Zr Smile
Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO2. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Vzhledem 
ke své výjimečné světelné propustnosti 49 % při 1 mm a průsvitnosti, která je blízká lithiumdisilikátu, je speciálně navržen 
pro estetické řešení v oblasti frontálního úseku. Používá se pro výrobu korunek, inlejí, onlejí, fazet a můstků s max. 3 členy 
ve frontálním úseku.

CC Disk Multicolor
Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO2. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. 
Používá se na výrobu plně anatomických náhrad.

CC Disk Wax
Je vyroben ze stabilizovaného mikro vosku, který je beze zbytku spalitelný. Stabilizované složení vosku umožňuje frézování 
s vysokým výkonem frézy. Povrch výrobku je hladký a homogenní. Teplota tání vosku je 120 °C, což vylučuje nebezpečí tavení 
během frézování a zároveň lze lehce odstranit z frézky.

 8 mm 10 mm 12 mm 13,5 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 27 mm 30 mm
CC Disk NF CoCr IN1900 IN1901 IN1902 IN1903  IN1904  IN1905  

Cena Kč 2.758,- 3.145,- 3.396,- 3.596,- 3.746,- 4.265,-

CC Disk Ti5 IN1908 IN1909 IN1910 IN1911 IN1912 IN1921 IN1922 IN1923
Cena Kč 2.923,- 3.193,- 3.336,- 3.476,- 4.122,- 4.256,- 4.499,- 4.919,-

CC Disk Ti2 IN1916 IN1917 IN1918 IN1919 IN1920
Cena Kč 2.923,- 3.193,- 3.336,- 3.476,- 4.122,-

CC Disk PMMA – barva dle výběru IN1931XX IN1932XX IN1933XX IN1934XX IN1935XX IN1936XX IN1937XX
A1, A2, A3, B1, B2, B3, BL1, BL2, BL3, E1, E2 Cena Kč 832,- 867,- 902,- 938,- 974,- 1.079,- 1.151,-

CC Disk PMMA třívrstvý IN1938A3 IN1939A3
Cena Kč 2.318,- 2.495,-

CC Disk PMMA růžový IN1960 IN1961 IN1962
Cena Kč 1.221,- 1.310,- 1.398,-

CC Disk PMMA transparentní IN1963 IN1964 IN1965 IN1966 IN1967 IN1968 IN1969
Cena Kč 779,- 797,- 814,- 832- 850,- 885,- 902,-

CC Disk PMMA X-Ray Opaque IN1970 IN1971 IN1972 IN1973 IN1974 IN1975 IN1976
Cena Kč 1.487,- 1.505,- 1.522,- 1.557,- 1.593,- 1.628,- 1.699,-

CC Disk Zr IN1950 IN1951 IN1952 IN1953 IN1954 IN1955 IN1956 IN1957
Cena Kč 1.991,- 2.078,- 2.183,- 2.427,- 2.636,- 2.741,- 3.056,- 3.475,-

CC Disk Zr – barva dle výběru IN1950XX IN1951XX IN1952XX IN1953XX IN1954XX IN1955XX IN1957XX
A1, A2, A3 Cena Kč 2.300,- 2.442,- 2.601,- 2.981,- 3.218,- 3.365,- 4.151,-

CC Disk Zr HT IN1950HT IN1951HT IN1952HT IN1953HT IN1954HT IN1955HT IN1956HT IN1957HT
Cena Kč 2.230,- 2.304,- 2.458,- 2.756,- 3.024,- 3.323,- 3.936,- 4.320,-

CC Disk Zr HT – barva dle výběru IN1950HTXX IN1951HTXX IN1952HTXX IN1953HTXX IN1954HTXX IN1955HTXX IN1957HTXX
A1, A2, A3 Cena Kč 2.619,- 2.726,- 2.908,- 3.200,- 3.566,- 3.932,- 4.370,-

CC Disk Zr Smile IN1951S IN1952S IN1953S IN1954S IN1955S IN1957S
Cena Kč 2.265,- 2.579,- 2.798,- 3.090,- 3.383,- 4.078,-

CC Disk Zr Smile – barva dle výběru IN1952SXX IN1954SXX
A1, A2, A3, A3.5 Cena Kč 2.944,- 3.548,-

CC Disk Zr Multicolor – barva dle výběru IN1952MCXX IN1954MCXX IN1956MCXX
A2, A3 Cena Kč 4.279,- 5.025,- 5.684,-

CC Disk Wax – tvrdý IN1980 béžový IN1983 modrý

Cena Kč 650,- 696,-

CC Disk Wax – šedý střední IN1982 IN1981
Cena Kč 595,- 650,-
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ZUBY CROSS LINKED 2
Síťované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

1.189 Kč
Cross Linked 2 

4 × 28 ks jednotlivé tvary a odstíny

INTERACRYL HOT
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, 
bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), 
růžový žilkovaný opákní (5), 
růžový žilkovaný (10N), světle 
růžový jemně žilkovaný (15) 
a růžový (16).

SUPERACRYL / DURACRYL / PREMACRYL / DURACROL

1.099 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 

1 kg prášku + 500 ml tekutiny

ZUBY SPOFADENT PLUS
Síťované třívrstvé zuby s přísadou fl uorescenční látky. Odstíny blízké vzorníku Vita.

279 Kč
Spofadent Plus frontální zuby 
6 × 6 ks různé tvary a odstíny

249 Kč
Spofadent Plus diatorické zuby 

4×8 ks různé tvary a odstíny

219 Kč
Spofadent Plus kombinace 

1 × 28 ks různé tvary a odstíny

INTERACRYL CAST
Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, která je určena pro zhotovování 

sedel kovových snímacích náhrad, rebaze, doplňo vání parciálních náhrad 
a zhotovení náhrad licí technikou. Odstíny: světle růžový (3), růžový žilkovaný 

opákní (5), růžový žilkovaný (10), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

899 Kč
Interacryl Cast

500 ml tekutina

1.099 Kč
Interacryl Cast sada různé odstíny 

350 g prášku + 250 ml tekutiny

1.649 Kč
Interacryl Cast různé odstíny 

1000 g prášek

628 Kč
Superacryl Plus 500 g 

odstíny O, U, V, X, Z 871 Kč
Premacryl Plus 500 g 

odstíny O a V

667 Kč
Duracryl Plus 500 g 

odstíny O, U, V, Z 925 KčDuracrol 500 g

ZDARMA+ 250 ml 
tekutiny ZDARMA+ 250 ml 

tekutiny (Do vyprodání zásob)
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MOSAZNÉ KYVETY A TŘMENY
Čtyřdílná mosazná kyveta Silfradent s vnitřními rozměry 

10 × 8,5 cm umožnuje použití větších modelů. Kyveta 
Interdent s vnitřními rozměry 8,3 × 7,3 cm má dostatečně 

velký prostor pro použití běžných modelů.
Hladký vnitřní povrch umožnuje snadné odstranění sádry. 

Třmeny se dodávají v provedení na jednu nebo dvě kyvety. 
Kyvety se vkládají do lisu společně se třmenem.

 VYZTUŽOVACÍ  MŘÍŽKA
Pozlacená mřížka síly 0,4 mm pro zpevnění a vyztužení báze snímacích náhrad.

219 Kč
 Vyztužovací 

mřížka

Průměr 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
Délka 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Cena 109 Kč 109 Kč 109 Kč 109 Kč 119 Kč 119 Kč 119 Kč

Délka 40 m 30 m 20 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Cena 469 Kč 399 Kč 399 Kč 289 Kč 289 Kč 299 Kč 339 Kč

DRÁT KULATÝ TVRDÝ
Kulatý sponový drát je vyroben 
z nerezavějícího materiálu. 
Je určen pro ortodoncii a snímací 
náhrady, dobře drží tvar 
a nepraská. Dodává se v sílách 
a délkách podle tabulky.

2.999 Kč
Mosazná kyveta 

Silfradent

FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S1 
Inovovaný jednoduchý frézovací přistroj 
s podstavcem pro komfortnější práci. Lze u něj 
velmi jednoduše měnit frézovací a analyzační 
vřeteno. Dodává se v kompletu s novým 
výkonným bezuhlíkovým mikromotorem 
řady Q a se stolkem na modely. Jako jedno 
z příslušenství je možné dokoupit dynamický 
nožní spínač nebo spínač typu start / stop. 
Lze koupit i bez motoru jako paralelometr 
s inovovaným vřetenem s rozsahem upínání 
0,5 až 3 mm. Standardní součástí je kleština 
2,35 mm, na přání 3,00 mm.

72.990 Kč
S1 Basic Frézovací 

přístroj komplet

37.990 Kč
S1 Basic 

Paralelometr

1.999 Kč
Mosazná kyveta 

Interdent 

INTERLABOSIL
Extra pevná kondenzační silikonová hmota 
pro přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 
po 24 hod.).

529 Kč
Interlabosil 

1,5 kg 1.149 Kč
Interlabosil 

4 kg

219 Kč
Katalyzátor 

40 g

1.799 Kč
Třmen

pro dvě kyvety

1.649 Kč
Třmen

pro jednu kyvetu
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EDR1020 EDR1030 EDR1040 EDR1520 EDR1530 EDR1540 EDR2020 EDR2030 EDR2040

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

639 Kč
StarGloss 
EDR10xx 219 Kč

StarGloss 
EDR20xx839 Kč

StarGloss 
EDR15xx

CERAPRO / CERASTAR
Cerapro jsou speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování 

keramiky. Velmi vhodné pro opracování ZrO2. Cerastar jsou kameny s hybridním 
typem zrna pro opracování všech keramických materiálů. 

Doporučené otáčky 15 000 ot./min.

FRÉZY EDENTA
Tyto a ostatní tvrdokovové frézy Edenta z katalogu INTERDENT (str. 246–255)

ED0726.023

8,0

ED0826.023

8,0

ED1226.016

8,0
023 023 016

ED1726.023

8,0
023

ED6926.040

13,0
040

 Obj. číslo

 L mm 
 Průměr ∅ 1/10 mm

378,- 378,- 378,- 378,- 496,-Cena Kč
 Dřík 104 HP ∅ 2,35 mm

Typ břitu 26
Titanový břit hrubý

ZDARMA5 + 1 ks

STARGLOSS
Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové 
keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré 
nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

Označení:
standard
hrubé

499 Kč
CeraPro
tvar 3, 4399 Kč

CeraPro
tvar 1, 2, 5, 6, 7 339 Kč

CeraStar
tvar 1, 2

BT1130.1 BT1131.1 BT1132.1 BT1133.1 BT1134.1
velmi hrubý hrubý střední jemný velmi jemný

SCOTCH BRITE
Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů 

na individuální otiskovací lžíce a měkkých podkladových 
materiálů. Doporučené otáčky: 5 000 – 15 000 ot./min.

289 Kč
Scotch Brite 6 ks 

různé hrubosti

 ED8001  ED8002 ED8003 ED8004 ED8005 ED8006 ED8007 ED901 ED902
       ED8001G        ED8002G
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Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní 

práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment 
mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 

v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.
Q Profi  – inovovaný bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní 

práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním provedení. Krouticí 
moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 

1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 1 000–50 000 ot./min.

QUBE II
Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor s krouticím 
momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné práce a pro 
práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. Mikromotory se 
standardně dodávají s novým krátkým násadcem ve verzi kolenní, 
nožní nebo stolní. Nové je také řídicí ovládání, kterým lze mikromotor 
snadno obsluhovat. Dynamický pedál nebo pedál Start / Stop 
pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. 
K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

SEPARAČNÍ A BRUSNÉ DISKY DYNEX
Dynex Brillant: diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené 
skelným vláknem, určené speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení 
obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvojkřemičitanu lithia. 
Dynex Titanium: pružné a stabilní separační a brusné disky vyztužené skelným 
vláknem, určené speciálně na suprakonstrukce implantátů, jako jsou podpěry, 
můstky a konstrukce z titanu nebo titanových slitin.
Dynex: pružné a stabilní separační a brusné disky dvojitě vyztužené skelným 
vláknem pro kovové slitiny.

práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním provedení. Krouticí 
moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 

1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 1 000–50 000 ot./min.

29.990 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní

34.990 Kč
Q Profi  kolenní 

nebo nožní

35.990 KčQ Profi  stolní

snadno obsluhovat. Dynamický pedál nebo pedál Start / Stop 
pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. 

6.490 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

43.990 Kč
QUBE II kolenní, 
stolní nebo nožní

NOVINKA

Typ Dynex Brillant 10 ks Titanium 20 ks Dynex 20 ks
Síla mm 0,20 0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,50 0,70 1,00
Průměr ∅  mm 20 20 20 26 26 22 40 40 40
Obj. č. RE560220 RE562520 RE560320 RE580326 RE572526 RE570322 RE570540 RE570740 RE571040
Cena Kč 1.029,- 1.099,- 1.139,- 989,- 969,- 629,- 1.139,- 1.279,- 1.279,-

Průměr ∅ mm 22 19 25 22 22
Materiál plátno kůže jelenice umělá kůže bavlna
Obj. č. BT290.1 (12 ks) IN0830-2 (6 ks) IN0809 (6 ks) BT296.1 (12 ks) BT292.1 (12 ks)
Cena Kč 559,- 249,- 699,- 649,- 449,-

 LEŠTICÍ KOTOUČE  PRO MIKROMOTOR
Plátěné,  kožené  a  bavlněné  kotouče pro vysoký lesk kovů a pryskyřic. Doporučené otáčky: 1 500 – 5 000 ot./min.

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)
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ERKOFORM 3D
Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování 
fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládání 
dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 
čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti 
přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou 
pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. 
Erkoform 3d+ vydává akustický i optický signál pro 
zahájení adaptování fólie. Erkoform 3d motion provede 
nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez 
přítomnosti obsluhy.

 SPLINTBOX / ERKOBOX
Splintbox – nižší pouzdro pro uchovávání 
forem na bělení, dlah proti bruxismu apod.
Erkobox – pro uchovávání ortodontických 
aparátků, chráničů pro sportovce, 
Silensoru apod.

LISKOSIL S, M, L
LiskoSil je jemný abrazivní lešticí kotouč. Při větším přítlaku odstraňuje větší 
množství materiálu a naopak při lehčím přítlaku jemně leští. Výsledkem je vždy 
hladký a mírně matný povrch. K dispozici jsou tři velikosti: 
LiskoSil S ∅ 16 mm, tloušťka 2 mm, 
LiskoSil M 28 mm / 2 mm, LiskoSil L 28 mm / 4 mm.

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování 

dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 
čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti 

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování 

dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 

46.990 KčErkoform 3d motion

11.990 KčOccluform 3

41.490 KčErkoform 3d+

449 Kč
LiskoSil S, M, L 

sada

(à 1 ks LiskoSil S, M, L + 3 ks mandrel)

869 Kč
LiskoSil S 6 ks 

+ 1 ks mandrel

999 Kč
LiskoSil M 6 ks 
+ 1 ks mandrel

1.199 Kč
LiskoSil L 6 ks 

+ 1 ks mandrel

LISKO / LISKOID 
Lisko-B – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií. 

Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.
Lisko-S – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko. 

Pro všechny druhy prací se používá jedna hrubost. Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.
Liskoid – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem 

tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

739 KčLisko-B

(10× disky, 4 podp. kotoučky, 1 mandrel)

739 KčLisko-S

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

699 KčLiskoid

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, 
páska smirkového papíru)

ERKOLOC-PRO
Dvouvrstvá fólie měkká / tvrdá pro výrobu nosičů 

na bělení, stabilizačních dlah a dlah proti bruxismu. 
Dodává se v barvě transparentní, modré, zelené a růžové 
v tloušťce 2, 3, 4 a 5 mm. Transparentní fólie se dodávají 

také v tloušťce 1 a 1.3  mm. Dodává se v rozměrech: 
∅ 120 mm, ∅ 125 mm, 125 × 125 mm.

-10 %Erkoloc-pro
všechna balení

999 KčSplintbox / Erkobox 20 ks

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/ErkodentVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent
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  BASIC ECO
Malý pískovač s maximálním zorným 
polem a LED osvětlením. Je osazen 
dvěma zásobníky na písek v rozsahu 
zrnitosti 25–70 µm a 70–250 µm. 
Díky technologii Venturi vytváří 
pískovač ideální směs písku a vzduchu, 
což zajišťuje optimální spotřebu písku.

19.890 Kč
  Basic ECO 

25–70 µm / 70–250 µm

INTERALOX
Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových 
i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 µm.

579 KčInteralox 7 kg 1.899 KčInteralox 28 kg

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

  BASIC CLASSIC
  Kompaktní pískovač, který je možné použít pro všechny dentální technologie vyžadující 

pískování. Je osazen dvěma zásobníky na písek v rozsahu zrnitostí 25–70 µm nebo 70–
250 µm a je možné zvolit různé kombinace. Pískovač je osazen integrovaným osvětlením 

o výkonu 2 400 Luxů. Díky technologii Venturi vytváří pískovač ideální směs písku 
a vzduchu, což zajišťuje optimální spotřebu písku.

21.890 Kč
  Basic Classic 

25–70 µm / 70–250 µm

DUOSTAR
Kombinovaný pískovač pro hrubé pískovaní v komoře 
s oběhem písku a jemné pískovaní pomocí dvou 
trysek s pískem na jedno použití. V násadkách trysek 
je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak 
ideálně osvětleno přímo a beze stínů. V pevné trysce 
je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně 
umístit a pískovaní je tak velmi rychlé a efektivní. LED 
technologie navíc umožňuje detekovat během pískovaní 
praskliny v keramice, a tak předejít případným 
pozdějším reklamacím. Duostar Plus se dodává včetně 
odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. 
Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.

78.990 Kč
Duostar 

Plus

58.990 KčDuostar Z

  KOROSTAR
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. 
Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED 

osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje 
optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání 

s vícestupňovou fi ltrací Filter Module H. Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez 
odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

58.990 KčKorostar Plus38.990 KčKorostar Z

(Do vyprodání zásob)

(Do vyprodání zásob)

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)
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MIKROSKOP ASM
Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci 
v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se vyznačuje 
HD rozlišením, vysokou hloubkou ostrosti, širokým úhlem 
záběru a optimální pracovní vzdáleností, což umožňuje 
přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci 
nebo k pantografickému rameni, je vybaven ochrannými 
čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické 
soustavy. Osvětlení pracovního pole zajišťuje kruhové světlo 
se 77 LED diodami, dodává se s dvoustupňovým zvětšením 
10× / 20× nebo zoom 7×– 45×.

 SILENT COMPACT,  SILENT EC2
Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy je 
odsátý prach odváděn do plastové nádoby. Přístroje se 
ovládají prostřednictvím inteligentního automatického 
ovládání. Díky plně zapouzdřenému motoru mají 
přístroje sníženou hlučnost. Silent compact je odsávací 
zařízení pro jedno pracovní místo nebo jeden přístroj. 
Silent EC2 má velmi výkonný motor s pětinásobnou 
životností a je určen pro dvě pracovní místa s možností 
automatického spouštění. 

24.490 Kč
Silent 

Compact

59.890 KčSilent EC2

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se vyznačuje 

přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci 

čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické 

se 77 LED diodami, dodává se s dvoustupňovým zvětšením 

v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se vyznačuje 

přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci 

čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické 

16.990 Kč
Mikroskop ASM s podstavcem 

se zvětšením 10 / 20×25.990 Kč
Mikroskop ASM s ramenem 

se zvětšením zoom

ELTROPOL 300
Nový typ galvanické leštičky pro dva 
skelety s možností nastavení času leštění 
pro různě velké práce. Ovládací panel 
s přehledným displejem, bezpečné 
a snadné vypouštění nádrže. Leštička se 
dodává s katodou pro hluboké patro.

PARNÍ ČISTIČKA EV1
Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l 

se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.

NITRILOVÉ RUKAVICE
Modré rukavice s mikrotexturovaným povrchem 

pro lepší manipulaci s nástroji. 
Jsou hypoalergenní, určeny zejména pro osoby 

alergické na latex. Velikosti XS, S, M, L, XL.

25.990 KčParní čistička EV1

66.990 KčEltropol 300

169 Kč
Nitrilové rukavice 

nepudrované 100 ks
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SCHICK QUBE
Bezuhlíkové mikromotory Schick jsou k dispozici ve třech variantách. 

Nejjednodušší QUBE je určen pro jednoduché laboratorní práce, QUBE Plus 
je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 

a sílu motoru je určen QUBE Premium. Mikromotory se dodávají s krátkým 
nebo dlouhým násadcem. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek 

a můstků, pro atraumatické korunky, fazetování snímatelných 
částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro 

individualizaci umělých zubů. 
Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní 

sklokeramický kompozit pro bezkovové korunky, fazety, 
inleje, onleje a individualizaci umělých zubů. 

34.990 Kč
QUBE Premium kolenní 

s krátkým nebo s dlouhým násadcem

Původní cena: 53.960 Kč

DENTASUN GR CLASSIC
Plnospektrální závěsné svítidlo. 

16.990 Kč
Dentasun GR Classic 

4 × 80 W

Původní cena: 22.800,- Kč

DENTASUN GR CLASSICDENTASUN GR CLASSIC
Plnospektrální závěsné svítidlo. 

32.990 Kč
QUBE Plus kolenní 

s krátkým nebo s dlouhým násadcem

Původní cena: 48.843 Kč

HERAENIUM S
Chromniklová slitina k napalování keramiky. 
Složení: Ni 62.9%, Cr 23%, Mo 10%, Si 2%, Fe 1.5%, Ce < 1%, barva kovu bílá.

1.399 Kč
Heraenium S

250 g

Původní cena: 2.116 Kč

299 Kč
Signum Ceramis ET2 4 g 

(exp. 12/2018)

Původní cena: 938 Kč

699 Kč
Signum Matrix OTIce, VL2 

(exp. 6/2019)

Původní cena: 949 Kč

4.999 Kč
Heraenium S

1000 g

Původní cena: 8.466 Kč

MIKROVIBRAČNÍ NÁSTROJ
Bateriový mikrovibrační nástroj pro kondenzaci keramické hmoty v mezizubních prostorách po prvním dentinovém pálení, 
kondenzaci keramické hmoty na mukózních ploškách, míchání keramiky apod. Varianta se zirkoniovou kuličkou je určena pro 
nanášení opakeru.

1.999 KčMikrovibrační nástroj

Původní cena: 4.382 Kč

3.999 Kč
Signum Composite fi rst touch Set 

(exp. 7/2019)

Původní cena: 5.698 Kč
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