3499 PLN

MX-300

Przy zakupie mieszalnika do alginatów MX-300
GRATIS: 12x Hydrogum 5

+GRATIS

Hydrogum 5

12x

Szybkowiążąca masa alginatowa
o jednorodnej konsystencji
i dokładnym odtwarzaniu szczegółów.

MX-300
Charakterystyka
• Kompaktowy mieszalnik zajmujący niewiele miejsca na
blacie roboczym.
• Wysokie obroty – 3600 obr./min.
Podwójny ruch obrotowy.
• Nowoczesny design, z dotykowymi elementami
sterowania i zaokrąglonymi krawędziami.
• Cyfrowy, kolorowy wyświetlacz z ikonami
wskazującymi poszczególne etapy mieszania.
• Obudowa z lakierowanego metalu.

• Zabezpieczenie przed otworzeniem podczas
pracy urządzenia.
• Możliwość zaprogramowania własnego czasu
mieszania (od 1 do 20 sek.).
• Wyposażenie standardowe: 1 szpatułka, 4 pojemniki
do mieszania, 1 patyczek do mieszania, 1 butelka do
dozowania wody, 1 magnetyczny uchwyt na szpatułki,
z możliwością mocowania do urządzenia.

Zalety
• Automatyczne mieszanie minimalizuje liczbę
pęcherzyków i pozwala uzyskać jednolitą konsystencję.
• Powtarzalne rezultaty niezależnie od operatora
i jego doświadczenia.
• Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja zajmująca mało
miejsca.
• Specjalnie zaprojektowany wyświetlacz oraz przyciski
umożliwiające zachowanie prawidłowej higieny
i czystości urządzenia.

3990 PLN

Sympress

Przy zakupie mieszalnika Sympress
GRATIS: masy wyciskowe Hydrorise I i II warstwa
Hydrorise Maxi Putty 2x 380 ml oraz
Hydrorise Light 2x 50 ml
Hydrorise
Wysoka skuteczność Hydrorise, hiperhydrofilnego
silikonu addycyjnego do bardzo precyzyjnego wycisku,
dostosowującego się do wszystkich technik pobierania
wycisków (wycisk dwuczasowy, wycisk jednoczasowy
dwuwarstwowy i wycisk jednoczasowy jednowarstwowy)
w każdej sytuacji klinicznej.

+GRATIS

Sympress
Automatyczny mieszalnik do mas wyciskowych
w nabojach 5:1, zapewnia wysoką wydajność, doskonałą
jakość i funkcjonalność. Służy do mieszania wszystkich
produktów Zhermack w proporcji 5:1 (materiały typu
Putty, Heavy Body i Monophase), a jednocześnie pasuje
do najpopularniejszych na rynku systemów 5:1.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za błędy
w publikacji. Ceny brutto w PLN podane są do celów orientacyjnych. Przelicznik według kursu 1 EUR = 4,6 PLN. Oferta ważna jest w okresie: 1 września – 31 października 2021 lub
do wyczerpania zapasów.

620 PLN

139 PLN

Elite HD+

Zetaplus Intro Kit

Przy zakupie Elite HD+ 2x (450+450 ml)
GRATIS: II warstwa Elite HD+ Light/Regular

ZESTAW Zetaplus Putty 900 ml,
Oranwash L 140 ml,
Indurent Gel 60 ml

Elite HD +

Gwarancja
jakości

Zetaplus

Silikon addycyjny, który łączy efekty nanotechnologii
z hydro-kompatybilnością, co gwarantuje wysoką wydajność
w różnych, nawet najtrudniejszych warunkach klinicznych.

Masa wyciskowa należąca do grupy mas C-silikonowych.
W swym składzie zawiera specjalny stereoidowy
wypełniacz, który ułatwia zapływanie do trudno
dostępnych miejsc. Posiada podwyższoną twardość
i odporność na odkształcanie. Dodatkową zaletą jest
możliwość wpływania na czas wiązania poprzez ilość
użytego katalizatora.
Wysokowydajne silikony kondensacyjne
do wycisku w protezach stałych i ruchomych.

+GRATIS

170 PLN

Zeta 3 POP UP
Kup 5 opakowań Zeta 3 POP UP po 34 PLN,
a jedno opakowanie otrzymasz GRATIS
(1 opakowanie = 100 chusteczek)

PROMOCJA

5+1

Zhermack
od ponad 35 lat

49 PLN

Zeta 7 Spray
Spray Zetaplus Putty
butelka 750 ml

Zeta 3 POP UP
Duże chusteczki impregnowane
roztworem o zmniejszonej
zawartości alkoholu, umożliwiające
szybką dezynfekcję i czyszczenie
powierzchni najbardziej delikatnych
urządzeń medycznych

5x

Skuteczne
w walce
z
koronawirusem*

+GRATIS

Zeta 7 Spray
Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji
wycisków w sprayu.
Charakterystyka
• Szerokie spektrum działania zgodne
z najnowszymi normami europejskimi
w zakresie dezynfekcji
• Kompatybilność z wszystkimi materiałami
do wycisków (silikon addycyjny
i kondensacyjny, alginian, polieter,
polisiarczek oraz polieter winylu)
Zalety
• Skuteczność: pełna ochrona profesjonalistów
w praktykach dentystycznych i pracowniach
techniczno-dentystycznych
• Doskonała wydajność: zachowuje
stabilność wymiarową wycisków i ich
zgodność z modelami gipsowymi, poprawia
dokładność odwzorowania szczegółów
na modelach gipsowych

* Więcej informacji na stronach:
https://www.zhermack.com/public/uploads/WIFU_20_12_Zeta_3_Wipes_Pop_Up.pdf
https://www.zhermack.com/public/uploads/F230029_19-06_Brochure_Zeta_Hygiene_PL_low.pdf

Ze względu na dostępność materiałów gratisowych realizacja promocji jest gwarantowana dla faktury przesłanej nie później niż 2 tygodnie od daty jej wystawienia. Oferta dostępna
poprzez dystrybutorów Dentsply Sirona. Materiały gratisowe są przesyłane z biura Dentsply Sirona w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących
w skład promocji.

