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x5

x4

x2

2825zł 
zestaw

3390zł 
zestaw

1975zł 
zestaw

2260zł 
zestaw

2260zł 
zestaw

1130zł 
zestaw

950zł 
zestaw

1050zł 
zestaw

Przy zakupie  
5 x Empress CAD CEREC/inLab Multi 5szt.  
(kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x Monobond Etch&Prime 5g*  

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
4 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/I12 5szt.  
(MO, LT, MT, HT, kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x Empress CAD CEREC/inLab Multi 5szt.* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
1 x IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-20mm  
otrzymasz : 
1 x ProArt CAD Splint clear 98.5-16mm* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
1 x IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5-16mm  
otrzymasz : 
1 x ProArt CAD Splint clear 98.5-16mm* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

x5

gratis*

gratis*

Przy zakupie  
4 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/I12 5szt.  
(MO, LT, MT, HT, kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x OptraGate Assortment* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

gratis* Przy zakupie  
2 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/I12 5szt.  
(MO, LT, MT, HT, kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x Tetric Prime 3g*  

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

gratis*

gratis*gratis*

Przy zakupie  
5 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/I12 5szt.  
(MO, LT, MT, HT, kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x Monobond Etch&Prime 5g* 
+ 1 x Variolink Esthetic LC 2g*  
(kolor do wyboru)
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

x6

gratis*Przy zakupie  
6 x IPS e.max CAD CEREC/inLab C14/I12 5szt.  
(MO, LT, MT, HT, kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x Monobond Etch&Prime 5g* 
+ 1 x Variolink Esthetic DC 5g*  
(kolor do wyboru)
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

x4

gratis*

Pomocje obowiązują do 31.01.2021 
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6800zł 
zestaw

6800zł 
zestaw

2200zł 
zestaw

IPS e.max Ceram Starter Kit A-D  

1442zł 
zestaw

2460zł 
zestaw

549zł 
zestaw

508zł 
zestaw

Przy zakupie  
4 x IPS InLine Dentin / Incisal 
/ Transpa Incisal 20g  (kolory do wyboru) 
otrzymasz: 1 x IPS InLine Dentin / Incisal 
/ Transpa Incisal 20g  (kolor do wyboru)*  

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

2050zł 
zestaw

gratis*Przy zakupie  
5 x IPS e.max ZirCAD Prime 98.5-25mm  
otrzymasz : 
1 x IPS e.max Ceram Gingiva Kit* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
5 x IPS e.max ZirCAD Prime 98.5-25mm  
otrzymasz : 
1 x IPS Ivocolor Starter Kit* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

gratis*

gratis*
Przy zakupie  
2 x IPS e.max ZirCAD Prime 98.5-16mm  
otrzymasz : 
1 x Telio CAD LT 98.5-16mm* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
2 x IPS e.max ZirCAD Prime 98.5-20mm  
otrzymasz : 
1 x Telio CAD LT 98.5-20mm* 
 
*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

gratis*

Oferta dla  
nowych klientów,  
którzy dotychczas  

nie korzystali  
z produktów IPS 

e.max Ceram

gratis*

Przy zakupie  
6 x IPS e.max Press 5szt.  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

otrzymasz:  
3 x ProArt CAD Wax yellow 98.5-20mm*  

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

gratis*

Przy zakupie  
3 x IPS e.max Ceram Dentin 20g  
(kolory do wyboru) 

otrzymasz:  
1 x IPS e.max Ceram Dentin 20g*  
(kolor do wyboru) 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

x6

gratis*

Pomocje obowiązują do 31.01.2021 Pomocje obowiązują do 31.01.2021 
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Przy zakupie  
6 x IPS e.max Press 5szt.  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

otrzymasz:  
2 x IPS e.max Press 5szt.*  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

640zł 
zestaw

Przy zakupie  
1 x IPS e.max Press Multi 5szt. 
otrzymasz:  
1 x IPS Multi Wax Pattern Form A /80szt. 
+ 1 x IPS Ivocolor Glaze Paste 3g*

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

2448zł 
zestaw

1250zł 
zestaw

1500zł 
zestaw

Przy zakupie  
3 x IPS e.max Press 3szt.  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

otrzymasz:  
3 x IPS e.max Press 3szt.*  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

Przy zakupie  
3 x IPS e.max Press 5szt.  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

otrzymasz:  
3 x IPS e.max Press 5szt.*  
(translucencja i kolory do wyboru bez Multi) 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

przy zwrocie  
konkurencyjnych  

15 pastylek  

przy zwrocie  
konkurencyjnych  

9 pastylek  

gratis*

Przy zakupie 
 pieca Programat P310 200-240V/50-60Hz  

i pompy Vacuum pump VP3 easy 230V/50-60Hz
otrzymasz: 

20 x IPS InLine System Opaquer 3g* 
40 x IPS InLine Dentin 20 g *
20 x IPS InLine Incisal 20 g*  

 
*Produkty promocyjne wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

27000zł

x40 x20

x20

Przy zakupie 
 pieca Programat EP3010 200-240V/50-60Hz  

otrzymasz: 
pompę Vacuum pump VP5 220-240V/50-60Hz*

1 x IPS Muffle Tong*
1 x IPS e.max Press Intro Kit A2

        (Multi, HT, MT, LT ingots, IPS PressVest Premium,  

IPS e.max Ceram, IPS Ivocolor, Akcesoria)*  
 

*Produkty promocyjne wysyłane bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan 

45500zł

x6

x2

gratis*

x3

x3

gratis*

x3

x3

gratis*

Pomocje obowiązują do 31.01.2021 
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Zeta 7 Solution
Koncentrat preparatu do dezynfekcji wycisków. Pozwala na przygotowanie 100 
litrów roztworu. Przeznaczony do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków 
silikonowych, alginatowych, polieterowych i polisiarczkowych..

Opakowanie: 1 litr. 

36zł 
sztuka

75zł 
sztuka

Zeta 7 Spray
Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji wycisków. Przeznaczony do szybkiej 
i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków silikonowych, alginatowych, 
polieterowych i polisiarczkowych..

Opakowanie: 750 ml.

39zł 
sztuka

MEDI-STERIL BIO G
Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji rąk i skóry. Działa 
bakteriobójczo, grzybobójczo, drożdżakobójczo, inaktywuje wirusy otoczkowe, 
bezotoczkowe oraz Rota wirus.
Dostępny w dwóch zapachach: soczysta malina lub purpurowa piwonia

Opakowanie: 500 ml z dozownikiem lub baniak 5 litrów 

DÜRR  MD 520
Bezalkoholowy, gotowy do użytku roztwór do skutecznej i delikatnej dezynfekcji 
i czyszczenia wycisków, prac protetycznych itp. Bakteriobójczy, włącznie z działaniem 
przeciwko prątkom gruźlicy, drożdżakobójczy, wirusobójczy. Zastosowanie do 
alginatów, silikonów, gumy polietylenowej, hydrożeli, polisiarczków itp.

Opakowanie: butelka 2,5 l. 

Rękawice lateksowe i nitrylowe
Diagnostyczne jednorazowego użytku niesterylne rękawice 
lateksowe pudrowane, bezpudrowe i nitrylowe.

Opakowanie: 100 lub 200 szt. w wybranym rozmiarze. 

Hand Sanitizer
• Silny środek bakteriobójczy i wirusobójczy
• Wygodna i szybka aplikacja
• Przyjemny dla skóry
• Dzięki zawartości gliceryny roślinnej, 

ekstraktu z aloesu  
i witaminy E chroni i zapobiega 
przesuszaniu skóry,  
również przy częstej aplikacji 

• Ekonomiczny i wydajny
• Bez spłukiwania

Opakowanie: spray 500 ml

29zł 
500 ml

zapytaj o cenę 

29zł 
sztuka

Przyłbica BLK 
Przyłbica z tworzywa sztucznego typ BLK przeznaczona do ochrony twarzy przed 
odpryskami ciał stałych i rozbryzgami cieczy.
Opakowanie: 1 sztuka. 

Przyłbica okularowa
Przyłbica z tworzywa sztucznego przeznaczona do ochrony twarzy przed  
areozolami, kroplami i zanieczyszczeniami. Rozmiar: 23 x 17,5cm.

Opakowanie: uchwyt + 10 szybek 

45zł 
sztuka

152zł 
sztuka

99zł 
5 litrów

Pomocje obowiązują do 31.01.2021 
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GC CERASMART 270
Bloczek CAD/CAM z ceramiki hybrydowej o podwyższonej  
zdolności absorpcji oddziaływujących sił. 
Odcienie A1, A2, A3, A3,5, B1 w dwóch stopniach przeziernosci:  
HT wysokiej i LT niskiej oraz odcień BL wybielany.  
Dostępne rozmiary: 12, 14, 14L

Opakowanie 5 sztuk. 

405zł 
12

445zł 
14

480zł 
14L

GC Temp PRINT 
Światłoutwardzalny kompozyt klasy IIa do druku 3D tymczasowych koron i mostów.  
Ma doskonałe właściwości mechaniczne oraz pozostaje stabilny podczas 
przechowywania. Dostępne kolory Light, Medium.

Opakowanie 500g.
 
*GRATIS OPTIGLAZE color w odcieniu A-Plus i Clear. 

NOWOŚĆ

915zł 
opk.PROMOCJA 

 1+2*

GC Initial Zirconia Disk ST, HT, UHT 
Dysk o ultra wysokiej przezierności z cyrkonu prasowanego izostatycznie na zimno (CIP)  
- wysoka stabilność podczas frezowania i wypalania. Wskazania: pełnokonturowe korony 
i trzypunktowe mosty z jednym przęsłem w przednim i bocznym odcinku.

Cena (grubość): 12 mm - 638 zł, 14 mm - 680 zł, 18 mm- 790 zł, 25 mm - 985 zł 

od 638zł 
opk.

GC Initial LRF
Bloczek CAD/CAM z ceramiki skaleniowej wzmocnionej leucytem. 
Dotępny w pięciu odcieniach (V-shades) A1, A2, A3, A3,5,  
B1 w dwóch przeziernościach: HT wysokiej i LT niskiej  
oraz odcień BL wybielany. 

Opakowanie zawiera 5 bloczków  
w rozmiarze 12, 14 lub 14L 

170zł 
proszek + 
glazura

260zł 
uzupełnienie

670zł 
Glazing Kit

NOWOŚĆ

250zł 
zestaw

1695zł 
zestaw

GC Exaclear
Innowacyjny, transparenty materiał silikonowy. Przezierność zapewnia wizualną kontrolę 
aplikowanego materiału i skuteczne utwardzenie światłem przez silikon. Idealny do 
odbudowy techniką iniekcyjną.

Opakowanie: 2 x nabój (48ml/51g), 6 x końcówka mieszająca 

NOWOŚĆ

GC CERASMART 270 Advanced Kit 
Bloczek CAD/CAM z ceramiki hybrydowej o podwyższonej zdolności absorpcji 
oddziaywujących sił.

Zestaw zawiera: (3 x A2 HT; 3 x A3 HT; 2 x A2 LT; 2 x A3 LT) rozmiar 14;  
Optiglaze Color A Plus, White, Red Brown, Clear, Clear HV, G-Multi Primer. 

PROMOCJA 

 2+1

HIT 
CENOWY
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GC Fujirock EP Classic 
Gips klasy IV o zwiększonej twardości do wszystkich rodzajów prac  
protetycznych. Wysoka precyzja, wyjątkowa twardość krawędzi i stabilność  
w warunkach wysokiego ciśnienia. Bardzo płynny, tiksotropowy, łatwe  
zalewanie bez pęcherzyków powietrza.

Opakowania: Złoty brąz 5kg i 12 kg. 

160zł 
5kg

145zł 
4kg

315zł 
11kg

253zł 
12kg

GC Initial Zr-FS
Ceramika skaleniowa specjalnie przystosowana do 
licowania wytrzymałych konstrukcji z tlenku cyrkonu. 

gratis

GC INITIAL Zr-FS (ZESTAW STARTOWY zawiera kolory: 
A1, A2, A3) + ZESTAW PĘDZELKÓW INITIAL GRATIS!!!

GC Initial MC
Ceramika skaleniowa dostosowana do licowania podbudów ze 
stopów metali szlachetnych oraz nieszlachetnych. 

GC INITIAL MC (ZESTAW STARTOWY Z OPAKEREM 
W PAŚCIE zawiera kolory: A1, A2, A3)  
+ ZESTAW PĘDZELKÓW INITIAL GRATIS!!!

gratis

100zł 
opk.

GC Initial Firing Foam
Pianka do mocowania obiektów na podstawkach do napalania ceramiki. 

Opakowania: strzykawka 10 g. 

NOWOŚĆ

975zł 
zestaw

900zł 
zestaw

GC Initial Spectrum Stains
Uniwersalne farby i glazura do indywidualnego barwienia oraz charakteryzacji  
materiałów ceramicznych. Możliwość dostosowywania konsystencji farb i glazury  
za pomocą płynu Glaze Liquid lub Glaze Paste Liquid. 

Szerokie spektrum kolorów - farby w proszku, dostępne w 16 odcieniach.  

160zł 
uzupełnienie 

3g

3715zł 
zestaw

Zapytaj  
o ofertę 

specjalną

GC Initial IQ Lustre Pastes NF
Uniwersalna ceramika do malowania z efektem 3D - zakres współczynnika rozszerzalności 
cieplnej (CTE) - 6,9 do 13,3 - pozwala na pracę z niemal wszystkimi systemami 
ceramicznymi oraz dwukrzemianem litu i tlenkiem cyrkonu. 

3270zł 
V-Shades

2455zł 
zestaw

200zł 
uzupełnienie

GC OPTIGLAZE Color 
Światłoutwardzalna glazura do charakteryzacji pośrednich uzupełnień 
kompozytowych, z ceramiki hybrydowej, protez akrylowych  
i sztucznych zębów oraz PMMA.  

1810zł 
Gum 

Shades

GC Initial IQ Lustre 
Pastes NF Gum Shades

Do odtwarzania tkanek dziąsłowych.

Zapytaj  
o ofertę 

specjalną

PROMOCJA 

 4+1

KUP 4 DOWOLNE UZUPEŁNIENIA, A PIĄTE  
OTRZYMASZ ZA 1 ZŁ
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GC Initial LiSi PressVest 
Fosforanowa masa osłaniająca do technik ceramiki tłoczonej
Nie wymaga stosowania kwasu fluorowodorowego ani piaskowania tlenkiem  
glinu do usuwania warstwy reakcyjnej.

Opakowanie:  
LiSi PressVest Intro Kit proszek 6 x 100g,  
płyn 135ml, płyn SR 30ml 

305zł 
opk.

GC Initial™ LiSi Press
Dwukrzemowo-litowa ceramika szklana do tłoczenia. Oferuje jasne i ciepłe 
kolory o doskonałej fluorescencji oraz niemal całkowity brak warstwy reakcyjnej.
Dostępne odcienie:  
HT: (Wysoka przezierność) HT-EXW, HT-BLE, HT-E57, HT-E58, HT-E59, HT-E60 
MT: (Średnia przezierność) MT-B00, MT-B0, MT-A1, MT-A2, 
MT-A3, MT-B1, MT-B2, MT-C1, MT-C2, MT-D2 
LT: (Niska przezierność) LT-A, LT-B, LT-C, LT-D 
MO: (Średnia opakerowość) MO-0, MO-1, MO-2 

NOWE KOLORY: LT-B00, LT-B0, LT-A1, LT-A2, LT-A3,  
LT-B1, LT-B2, LT-C1, LT-C2, LT-D2

Opakowanie: 5 pastylek o średnicy 13mm.

PROMOCJA 

3+1

215zł 
zestaw 
INTRO

780zł 
60x100g

GC G-Multi Primer 
Wykorzystuje trzy różne związki chemiczne: silan, MDTP oraz MDP 
dla zapewnienia doskonałej adhezji  do: ceramiki szklanej, ceramiki 
hybrydowej, kompozytów, tlenku  cyrkonu, tlenku glinu, stopów metali 
nieszlachetnych i szlachetnych.

Butelka 5ml. 

240zł 
butelka

236zł 
butelka

470zł 
zestaw

GC Acrylic Primer 
Światłoutwardzalny primer do łączenia kompozytów z akrylami. 
Wskazania: modyfikacja zębów akrylowych i płyt protez  
przy użyciu światłoutwardzalnych kompozytów.

Butelka 5ml. 

GC G-CEM LinkAce
Samoadhezyjny cement kompozytowy, który nie wymaga wcześniejszego przygotowania 
zęba ani stosowania primerów do metalu lub cyrkonu. Nie wymaga przechowywania w 
lodówce.  
Dostępne odcienie: A2, AO3 (nieprzezierny), BO1 (nieprzezierny) i Translucent (przezierny). 

Zestaw zawiera: 2 strzykawki G-CEM LinkAce 4,6g/2,7ml w odcieniu A2, AO3, BO1 lub 
Translucent 15 kaniul mieszających, 5 końcówek endo + 1 strzykawka G-CEM LinkAce 
4,6g/2,7ml w odcieniu A2, 7 kaniul mieszających, 3 końcówki endo 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z biura GC. 

155zł 
płyn 

900ml

Initial Cast NP 
Stop odlewniczy do koron i mostów licowanych ceramiką na metal. Rozszerzalność 
cieplna w zakresie 14,1 x 10-6 K-1 (25-500°C), drobna struktura cząsteczkowa sprawia, 
że odlewy charakteryzują się gładką i zwartą powierzchnią. Zredukowana powłoka 
tlenków nawet po wielokrotnym wypalaniu ceramiki.

Opakowanie: 1kg - 1089 zł, 500g - 605 zł, 250g - 338 zł 

*Produkt wysyłany bezpośrednio z biura GC. 
 

od 338zł 
opk.

+

PROMOCJA 

 2+1* 1000g 
+250g 

GRATIS* 

Opakowanie: LiSi PressVest proszek 100gx60                  LiSi PressVest płyn 900ml 

KUP 3 DOWOLNE OPAKOWANIA,   
A CZWARTE OTRZYMASZ ZA 1zł
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Gradia PLUS  
uzupełnienia

Gradia Plus  
Heavy Body

Gradia Plus  
Lustre Paint

Gradia Plus Light Body

Lampa Labolight Duo + GC GRADIA PLUS Layer Set  
+ GRADIA PLUS Paint Set + GRADIA PLUS Accessory Set GRATIS*

Lampa Labolight DUO
Dwumodułowa lampa LED do polimeryzacji  
świetlnej żywic kompozytowych  
w technice pośredniej.  
Łączy dwa tryby utwardzania:
- utwardzanie wstępne 
- utwardzanie ostateczne

GC GRADIA PLUS Layer-Pro Set
Umożliwia pracę techniką warstwową przy estetycznych koronach i mostach, oferując 
więcej kombinacji kolorów. Zestaw zawiera: HB-ODC, HB-ODD, HB-ODW, HB-DW, 
LB-Base E, LB-Base CLF, LB-Base D, LB-Base OD, LB-Base Opal, LB-DW, LB-ODW, LB-
Orange, LB-Yellow, LB-Red, LB-Grey, B-Blue, LB-Milky, LB-Inlay E, LB-Inlay TD, ampułka 
do mieszania, końcówki dozujące, bloczek do mieszania, szpatułka do mieszania. 

GC GRADIA PLUS One Body Set 
Zapewnia szybkie i łatwe wykonanie monolitycznych odbudów odpowiadających 
standardowym odcieniom VITA (w połączeniu z Paint Set). 
Zestaw zawiera: O-Base, OA, OB, OC, OD, LB-Base OD, LB-A, LB-B, LB-C, LB-D, LB-W, 
końcówki dozujące, bloczek do mieszania, szpatułka do mieszania. 

GC GRADIA PLUS Accessory Set
Primery i akcesoria. 
Zestaw zawiera: Air Barrier, Separator, Die-Hardner, Ceramic Primer II,  
Metal Primer Z, Acrylic Primer, Diaspolisher Paste, Modelling liquid, pędzelki,  
trzonki do pędzelków, kolornik, bloczek do mieszania. 

GC GRADIA PLUS Paint Set 
Światłoutwadzalny materiał do wewnętrznej i zewnętrznej charakeryzacji.
Zestaw zawiera: LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream,  
LP-Lavender, Lustre Paint Diluting Liquid, końcówki dozujące,  pędzelki, trzonki  
do pędzelków, tacka jednorazowa, bloczek do mieszania.  

GC GRADIA PLUS Gum Shade Set
Estetyczne odtworzenie tkanki dziąsłowej. Zestaw zawiera: O-Base, GO-1, GO-2, LP-CL, 
GLP-Bright Red, GLP-Violet, GLB-1, GLB-2, GLB-3, GLB-CL, GHB-2, Lustre Paint Diluting 
Liquid, ampułka do mieszania, końcówki dozujące, pędzelki, trzonki do pędzelków, 
tacka jednorazowa, bloczek do mieszania, szpatułka do mieszania. 

GC GRADIA PLUS Layer Set
Zaprojektowany do pracy techniką warstwową przy estetycznych koronach i mostach 
w zakresie 16 odcieni wg. VITA (w połączeniu z Paint Set)
Zestaw zawiera: HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, 
HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB, O-Base, OA, OB, OC, OD, 
końcówki dozujące, bloczek do mieszania, szpatułka do mieszania. 

3575zł 
opk.

3240zł 
opk.

2335zł 
opk.

2260zł 
opk.

1995zł 
opk.

2035zł 
opk.

15559zł 
zestaw

HIT 
CENOWY

Gradia Plus Opaker

199zł 
3,3ml

165zł 
2ml

180zł 
0,8ml 160zł 

2ml

gratis

*Produkt wysyłany bezpośrednio z biura GC. 
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Pinarka Auto spin   
Oszczędność czasu i kosztów dzięki zmniejszeniu stosowania gipsów dentystycznych. 
Dzięki zastosowaniu innowacyjnego systemu firmy Renfert – Renfert Level Controller 

bezpieczne pozycjonowanie i ustawianie pinów w wyciskach - nawet w trudnych 
sytuacjach. Elastyczne wykorzystanie płytek o prawie wszystkich kształtach dzięki 

uniwersalnemu nośnikowi płytek z podwójnym fiksowaniem. 

Płytka bazowa z metalowym krążkiem AUTO spin   
Pewne utrzymanie i łatwe wyjmowanie pinów dzięki stabilnej w kształcie plastikowej 

podstawie modelu z metalową płytką.
Opakowanie: 100 szt.

Płytka bazowa standardowa AUTO spin   
Pewne utrzymanie i łatwe wyjmowanie pinów dzięki stabilnej w kształcie plastikowej 

podstawie modelu bez metalowej płytki.
Opakowanie: 100 szt.

Płytka wtórna AUTO spin   
Dokładne dopasowanie płyty bazowej z płytką wtórną.

Opakowanie: 50 szt.

Piny stożkowe AUTO spin 
Piny stożkowe o długości 14 mm  do systemów AUTO spin,  

Giroform®, Zeiser® lub innych systemów modeli dzielonych. 
Opakowanie: 1000 szt.

Masa silikonowa auto spin
Masa silikonowa do ustawiania wycisku,  

fiksowania i blokowania. 
Opakowanie: 1 kg.

4199 zł/szt.

AUTO spin System 6999zł 
zestaw

od 712zł 
sztuka

od 586zł 
sztuka

Elektryczny nożyk do wosku  
Waxlectric light / Waxlectric  
Waxlectric light I (1-kanałowy) - 712 zł

Waxlectric light II (2-kanałowy) - 875 zł

Waxlectric I (1-kanałowy) - 961 zł

Waxlectric II (2-kanałowy) - 1408 zł 

Podgrzewacz do wosku  
Hotty / Hotty LED 
Precyzyjne wykonywanie czapeczek woskowych poprzez nieustanną regulację 
minimalnych wahań temperatury. Wartość temperatury stale widoczna na 
wyświetlaczu LED. 

Podgrzewacz do wosku Hotty - 586 zł
Podgrzewacz do wosku Hotty LED - 728 zł 

GEO Expert Wax Set  
+ GEO Expert cervical A. Bruguera
GEO Expert Wax Set: Łatwa odbudowa naturalnych kolorów i kształtów zębów za po-
mocą przewodnika Augusta Bruguera n GEO Expert cervical: Miękki i lekko elastyczny 
wosk przyszyjkowy do podścieleń,  w kolorze idealnie dobranym do koloru szyjki zęba 

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera. 
Woski modelowe GEO Expert GingivaWoski do wykonywania wax-up’ów dziąseł według 
filozofii Augusta Bruguera. Nadają się do modelowania dziąseł w przedniej i bocznej 
części, szczególnie w przypadku nadbudówek implantów. Spalają się bezresztkowo. 

458zł 
zestaw

211zł 
zestaw
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Obcinarka MT3 pracująca na mokro 
Szybka zmiana kąta przechyłu stolika dzięki praktycznemu mechanizmowi (90°/ 
98°). Bezpieczeństwo: silnik i woda zatrzymują się w momencie otwarcia przedniej 
pokrywy obcinarki. Ustawiona optymalnie rurka spryskująca zapobiega zatykaniu 
się tarczy obcinarki zwilżając ją równomiernie. 

Mieszadło próżniowe 
Twister / Twister Venturi
Mieszadło próżniowe 100-240 V,   
wraz  z 500 ml pojemnikiem do mieszania  
i mieszadłem. Próżnia uzyskiwana  
przy użyciu sprężonego powietrza.

Twister Venturi - 3490 zł
Twister - 4439 zł
Statyw - opcjonalnie 778 zł 

7999zł 
sztuka

od 4005zł 
sztuka

Wyciąg  
SILENT compact / SILENT compact CAM
Bezworkowa technika dokładnych filtrów wraz z mechanicznym czyszczeniem filtra. 
Sterowanie przez inteligentną automatykę włączania. Redukcja hałasu  
przez zastosowanie w pełni szczelnej obudowy turbiny.

SILENT compact - 4005 zł
SILENT compact CAM - 4430 zł 

Wyciąg SILENT Power CAM EC
Do odsysania pyłów w systemach CAM. Sterowany ręcznie lub automatycznie dzięki 
dwukierunkowemu interfejsowi służącemu wymianie poleceń sterujących wyciągiem 
i systemem CAD-CAM. 

Komora do obróbki Dustex Master Plus
Pojemność 17 l, wbudowane oświetlenie LED 4.800 Lux, bezpieczna szyba  
pokryta silikonem, podłączenie do wyciągu. 

Stolik wibracyjny Vibrax 
Dwa zakresy drgań, każdy z 4 poziomami częstotliwości zapewniają wolną  
od pęcherzyków powietrza wibrowaną masę. Niezwykle ciche działanie  
zapewniające przyjazne środowisko pracy. 

1939zł 
sztuka

1968zł 
sztuka

2949zł 
sztuka

od 3490zł 
sztuka

Piaskarka Basic Classic
Piaskarka BASIC CLASSIC to kompaktowe urządzenie w podstawowej 
konfiguracji z maksymalnie 2 zbiornikami.   

Piaskarka Basic eco 
Piaskarki BASIC ECO to doskonałe pole widzenia dzięki dużej szybie i oświetleniu LED. 

1-poj. piaskarka piórkowa - 3081 zł, 
2-poj. piaskarka piórkowa - 3273 zł 

od 3081zł 
sztuka

3829zł 
sztuka
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LAMPA DO POLIMERYZACJI ŁYŻEK ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH UV 

+ 1 OPK. (50SZT.) ŁYŻEK ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH 

+ UCHWYT DO ŁYŻEK ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH

121zł 
sztuka

169zł 
zestaw

+

PROMOCJA

+
Lampa LED do polimeryzacji  
łyżek światłoutwardzalnych
Moc: 36W (12W CCFL + 24W LED), sensor ruchu,  
timer: 10, 30, 60 sekund, wymiary: 17,5 x 15,5 x 8,1 cm,  
zasilanie: 100~240V, 50/60 HZ 

133zł 
opk.

Ceramage Spacer
Warstwa dystansowa do modeli gipsowych.Tworzy gumopodobną membranę 
zapewniającą miejsce na cement.

Opakowanie: 7 ml. 

SuperPeg II
Żaroodporny materiał w postaci gęstego żelu do mocowania prac na płytkach do 
wypalania w piecach do ceramiki.

Opakowanie: strzykawka 12 ml. 

Pasta polerska Plurapolish Diazirkon
Diamentowa pasta polerska, ścierna do polerowania wstępnego i polerowania na 
wysoki połysk: cyrkonu, ceramiki, kompozytów i stopów nieszlachetnych. Pasta 
polerska jest nakładana za pomocą standardowych szczotek z koziego włosia, wstępnie 
polerowana, a następnie polerowana na wysoki połysk za pomocą miękkiej szczoteczki. 

Opakowanie: 40g. 

Silikon Plurasil Dublitec A20
Addycyjny silikon do powielania modeli przy wszystkich pracach protetycznych. Posiada dosko-
nałe właściwości mechaniczne. Odlane formy są całkowicie pozbawione skurczu i odznaczają 
się wysoką stabilnością wymiarową również podczas przechowywania. Silikon pozwala powie-
lać niemal każdy materiał, np. modele gipsowe, modele z tworzyw sztucznych i metale.

Opakowanie: 1kg baza, 1 kg katalizator. PLU 219182 

284zł 
opk.

209zł 
opk.

95zł 
sztuka

87zł 
sztuka

PLU 243002

Plurasil Precitec Soft Scan
Elastomerowy precyzyjny materiał wyciskowy na bazie poliwinylosiloksanu, utwardzany.
Precyzyjny materiał wyciskowy na bazie A-silikonu o wyjątkowej efektywności. Specjalne 
wypełniacze w materiale ułatwiają mieszanie i zapewniają idealnie homogeniczny materiał, 
który charakteryzuje się dokładnym odwzorowaniem szczegółów i jest stosowany  do wyko-
nywania małych modeli i naprawy protez. Może być wykorzystywany w cyfrowej technologii 
CAD / CAM. Twardość w skali Shore’a - A80.

Opakowanie: 2x420 ml. Data waznosci: marzec 2021.

Plurasil Precitec Medium
Elastomerowy precyzyjny materiał wyciskowy na bazie poliwinylosiloksanu, utwardzany.
Plurasil Precitec Medium to precyzyjny materiał wyciskowy na bazie A-silikonu. Specjalne 
wypełniacze w materiale ułatwiają mieszanie i zapewniają idealnie homogeniczny 
materiał. Zastosowanie:przedlewy, małe modele, naprawy protez oraz do izolacji i ochrony 
zębów podczas puszkowania i polimeryzacji protez. Twardość w skali Shore’a - A85.

Opakowanie: 2x420 ml. Data waznosci: maj 2021.PLU 243608 PLU 243606 

NOWOŚĆ

98zł 
opk.
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1350zł 
sztuka

NOWOŚĆ

119zł 
opk.

399zł 
opk.

25zł 
opk.

od 640zł 
sztuka

Łyżki światłoutwardzalne Suntray
Światłoutwardzalny materiał w płytkach do łyżek indywidualnych. Łatwy w obróbce, 
długi czas modelowania i formowania. Polimeryzacja odbywa się we wszystkich 
dostępnych na rynku urządzeniach laboratoryjnych emitujących światło.  
Grubość: 2 mm. Zakres spektralny: 350 - 500 nm. Kolor: różowy. 

Opakowanie: 50 sztuk. 

Żywica modelowa Pluracryl Pattern
Samoutwardzalna żywica do modelowania koron teleskopowych i stożkowych, 
łączników implantów, konstrukcji wtórnych, a także zaczepów i elementów 
retencyjnych w technice pędzelkowej.

Opakowanie: 100 g proszku, 100 ml płynu, pipeta,  
2 kubki do mieszania, pędzel. 

PLU 235996 PLU 245956

Tarcza zbrojona
Tarcza wzmacniana siatką z włókna szklanego. Brak nieprzyjemnego 
zapachu podczas szlifowania. Wyjątkowo odporna na pękanie.  
Bardzo wysoka wydajność cięcia i długa żywotność.  
Ochrona materiału poprzez niższe wydzielanie ciepła.

Dostępne rozmiary:  
40 x 0,5 mm - 7,60 zł;  
40 x 1,0 mm - 7,20 zł;  
22 x 0,2 mm - 6,80 zł;  
22 x 0,3 mm - 6,40 zł. 

Opakowanie: 1 sztuka 
PLU 215427, PLU 89367, PLU 215428, PLU 215429 

Plurabond Metallprimer
Preparat adhezyjny zapewniający bezpieczne i trwałe łączenie między metalami 
/ dwutlenkiem cyrkonu i tworzywami sztucznymi. Materiał pozwala na szybką 
i łatwą aplikację bez dodatkowych akcesoriów. Odznacza się doskonałą 
przyczepnością, może być stosowany poza- i wewnątrzustnie.

Opakowanie: buteleczka 5 ml. 

Kalka Plurasol Okklupro spray
Wysokiej jakości spray do okluzji (kalka artykulacyjna w spray-u). Produkt 
przeznaczony do znakowania punktów kontaktowych oraz dokładności dopasowania 
prac protetycznych w gabinecie stomatologicznym i laboratorium protetycznym.

Opakowanie: spray 75 ml. Kolory: czerwony lub zielony. PLU 219767, PLU 219768 PLU 236309 

Pudełka na prace protetyczne
Wykonane z odpornego na uderzenia polistyrenu  
w 100% nadającego się do recyklingu.  
Ergonomicznie zaprojektowane, przeznaczone  
do przechowywania max. 5 modeli. Specjalne nóżki  
i zaczepy umożliwiają składowanie pojemników  
na ograniczonej przestrzeni. Praktyczny system  
etykiet pozwala na opisywanie i łatwą ich wymianę.

Wymiary: szerokość 85mm, wysokość 70mm, długość 308mm.

 
Dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, turkusowy, miętowy, fioletowy i ciemnoszary.

229zł 
opk.
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900zł 
opk.

Signum Zirconia Bond Set
System łączący powierzchnie podbudowy ZrO2  
z kompozytem do licowania oraz do napraw uszkodzeń  
prac protetycznych.

Opakowanie: Signum zirconia bond I 4ml,  
Signum zirconia bond II 4ml,  
podkładka do mieszania.

Signum Ceramic Bond Set
System łączący powierzchnie ceramiki dentystycznej  
z kompozytem do licowania oraz do napraw uszkodzeń  
prac protetycznych. 

Opakowanie: Signum ceramic bond I 4ml, 
Signum cerami bond II 4ml ,  
podkładka do mieszania,  
szczoteczki 25 sztuk, 

Metal HERAENIUM PW
Stop chromokobaltowy do wykonywania koron  
i mostów, licowanych ceramiką lub kompozytem.

Opakowanie: 1 kg.

Metal HERANIUM NA 
Stop metali nieszlachetnych do wykonywania koron  
i mostów, licowanych ceramiką lub kompozytem.

Opakowanie: 1 kg.

Metal HERAENIUM P
Bezniklowy stop metali nieszlachetnych na bazie CoCr 
do licowania ceramiką. 
Skład: Co 59%, Cr 25%, Mo 4%, W 10%, Mn 0,8%, Si 1%, 
N 0,2% Gęstość: 8,8 g/cm3 
Współczynnik rozszerzalności termicznej: 
25-500° C – 13,8 μm/m*K

Opakowanie:  1 kg. 

840zł 
opk.

1025zł 
opk.

465zł 
opk.

425zł 
opk.

Signum Metal Bond Set
System łączący powierzchnie stopów metali 
z kompozytem (stopy szlachetne, stopy 
nieszlachetne, tytan).

Opakowanie: Signum metal bond I 4ml,  
Signum metal bond II 4ml,  
podkładka do mieszania.

465zł 
opk.

MOLDAVEST Master + PŁYN 
INVESTMENT BS1
Kontrolowany proces wygrzewania. Precyzyjna masa 
osłaniająca przeznaczona do wykonywania modeli 
(powielanych silikonem i agarem) i form odlewniczych 
stosowanych w technice wykonywania protez szkieletowych. 
Do zastosowania z metalami szlachetnymi i nieszlachetnymi.

Opakowanie: Proszek 45 x 450 g (20,25 kg).

Płyn Investment BS1 900 ml.
Płyn standardowy do mas osłaniających. 

HERAVEST SPEED + PŁYN 
INVESTMENT BS1
Bezgrafitowa masa osłaniająca do szybkiego 
procesu wygrzewania koron  
i mostów wykonywanych z metali szlachetnych i 
nieszlachetnych.

Opakowanie: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg).

Płyn Investment BS1 900 ml.
Płyn standardowy do mas osłaniających. 

MOLDAVEST EXACT + PŁYN 
INVESTMENT BS1
Bezgrafitowa z fosforanowym czynnikiem wiążącym, 
precyzyjna masa osłaniająca do szybkiego i 
kontrolowanego procesu wygrzewania koron  
i mostów wykonywanych z metali nieszlachetnych.

Opakowanie: Proszek 35 szt x 160 g (5,6 kg).

Płyn Investment BS1 900 ml.
Płyn standardowy do mas osłaniających. 

310zł 
zestaw

310zł 
zestaw

435zł 
zestaw

KOMPOZYT SIGNUM KULZER
SIGNUM Composit 
SIGNUM Ceramis

CERAMIKA HERACERAM KULZER
HeraCeram METAL 
HeraCeram ZIRKONIA 
HeraCeram SAPHIR

Zapytaj  
o atrakcyjne 

RABATY

Zapytaj  
o atrakcyjne 

RABATY
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Sebond bond opaquer dentin A3
Bond w kolorze A3 do pokrywania klamer  
w protezach szkieletowych.

Opakowanie: 2g. 

159zł 
opk.

Sebond bond opaquer pink 
Opaker różowy z dodatkiem kleju utwardzany 
światłem do pokrywania metalu. 

Opakowanie: 5g.

252zł 
opk.

Metal Micronium Exclusiv 
Bezniklowy, bardzo twardy i sprężysty stop CoCrMo  
do wykonywania protez szkieletowych. Spełnia  
najwyższe wymagania jakościowe. 

Opakowanie: 1 kg.

745zł 
1kg

Metal pod porcelanę Nicor  
Metal NICOR-stop CrNi na podbudowy koron i mostów licowanych ceramiką.

Pakiet promocyjny 2 x 500g + 500g.  

Bezniklowy metal pod porcelanę Microlit isi 
Skład: Co 61,1%; Cr 27,8%; W 8,5%. Przedział topnienia: 1320-1420°C.

Pakiet promocyjny 1 x 1kg + 1 x 0,5kg. 

+

735zł 
1,5kg

979zł 
1,5kg

PROMOCJA

+
PROMOCJA

WŁÓKNO PODWIĄZKA:
2 mm plecione 10 cm - 139 zł
3 mm plecione 10 cm - 139 zł
4 mm plecione 10 cm - 139 zł

• podparcie prac kompozytowychtakich jak: wypełnienia, korony,  
endokorony, wkłady, nakłady, mosty

• szynowanie rozchwianych zębów
• szynowanie z odbudową brakujących zębów
• retainery ortodontyczne

WŁÓKNO KOMPOZYTOWE JEST PRODUKTEM GOTOWYM DO UŻYCIA

WSKAZANIA

- błyskawiczy i samodzielny zabieg, bez pomocy asysty

- wysoka plastyczność: modelowanie proste jak wykonanie wypełnienia

- brak problemu sprężynowania: włókno uformowane nie odkształca się, 
pozostaje w miejscu położenia

- zastosowanie we wszystkich typach prac kompozytowych

- modelowanie intuicyjne, nie wymaga szkoleń

- dostępne dla każdego pacjenta ze względu na niski koszt zabiegu

PROSTE DLA WSZYSTKICH

WŁÓKNO GĄSIENICA:
wewnętrzne 2 szt. - 139 zł
zewnętrzne 2 szt. - 139 zł
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Dyski CAD/CAM
cyrkonowe

Produkty ZIRKING to 100% proszku cyrkonowego TOSOH (Japonia)

Cechy dysków ZIRKING firmy HUGE:
• Estetyka zbliżona do zębów naturalnych.
• Wysoka transparentność (40%) dysków PAT do zębów przednich.
• Doskonały efekt wstępnego podbarwienia według skali VITA - 16 kolorów A-D.
• Wielowarstwowe, barwione dyski PHT Multi to wydajność i oszczędność czasu.
• Wysoka wytrzymałość mechaniczna (700 Mpa dla PAT , 1.100 Mpa dla PHT Multi ora 1.200 Mpa dla PHT).
• Doskonałe wyniki w teście starzenia.
• Radioaktywność 0,019 czyli ponad 10 razy mniej niż wymagane normy!
• Nawet 1200 koron wyciętych z dysków ZIRKING bez zmiany frezów! - to dzięki wysokiej jakości  

japońskiego cyrkonu TOSOH.
• Produkowane w wersji do systemów otwartych 98 mm i zamkniętych 95 mm. 

Przezierność PAT PHT PHT Multi LIGHT

Kolor A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1/A2/A3

W
ys

o
ko

ść
 i 

śr
ed

n
ic

a

10 mm/98 327 zł 327 zł 327 zł 346 zł 346 zł 346 zł 470 zł

12 mm/98 364 zł 364 zł 364 zł 386 zł 386 zł 386 zł 504 zł

14 mm/98 407 zł 407 zł 407 zł 424 zł 424 zł 424 zł 540 zł

16 mm/98 463 zł 463 zł 463 zł 478 zł 478 zł 478 zł 602 zł

18 mm/98 494 zł 494 zł 494 zł 501 zł 501 zł 501 zł 663 zł

20 mm/98 548 zł 548 zł 548 zł 555 zł 555 zł 555 zł 725 zł

Dyski cyrkonowe 98 mm do systemów OTWARTYCH

Przezierność PAT PHT PHT Multi LIGHT

Kolor A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1/A2/A3

W
ys

o
ko

ść
 i 

śr
ed

n
ic

a

12 mm/95 364 zł 364 zł 364 zł 386 zł 386 zł 386 zł 504 zł

14 mm/95 407 zł 407 zł 407 zł 424 zł 424 zł 424 zł 540 zł

16 mm/95 463 zł 463 zł 463 zł 478 zł 478 zł 478 zł 602 zł

Dyski cyrkonowe 95 mm do systemów ZAMKNIĘTYCH

Przezierność PAT - doskonała przezierność 40%, wytrzymałość 700 Mpa, do zębów przednich.
Przezierność PHT - wysoka przezierność - 34%, wytrzymałość 1200 Mpa, na korony, mosty i mosty Maryland, inlay.
Przezierność PHT Multi - wysoka przezierność 34 - 36%, wytrzymałość 1100 Mpa,.

MEDITRANS jest wyłącznym dystrybutorem dysków HUGE

ZAPYTAJ 
O AKTUALNE 
PROMOCJE

ZAPYTAJ 
O AKTUALNE 
PROMOCJE
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Dyski CAD/CAM
PMMA

HUGE pierwszy na świecie wprowadził wielowarstwowe PMMA

Cechy dysków PMMA firmy HUGE:
• Wierne odwzorowanie naturalnego koloru zęba.
• Wielowarstwowość w dyskach MULTI kolor tworzy 12 płynnie przenikających się odcieni.
• Wysoka estetyka z długotrwałą stabilnością 16 odcieni według skali VITA oraz odcieni wybielanych.
• Dobra polerowalność po frezowaniu.
• Doskonała odporność na ścieranie.
• Przeznaczenie na pełne lub częściowe tymczasowe korony i mosty.
• Wytrzymałość na zginanie 50 MPa.
• Produkowane w wersji do systemów otwartych 98 mm i zamkniętych 95 mm. 

PMMA MONOkolor  95 mm i 98 mm
PMMA MULTIkolor wielowarstwowe 95 mm i 98 mm

Dostępne rozmiary:
• System 98 mm - 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm,
• System 95 mm - 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm.

PMMA przezroczyste
Do produkcji szyn ochronnych oraz szablonów do zabiegów implantologicznych:
• Gęsta struktura i niska absorpcja wody
• Pełne wypalanie
• Krystaliczna przezierność

Dostępne rozmiary:
• System 98 mm - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 30 mm,
• System 95 mm - 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm.

Dostępne rozmiary:
• System 98 mm - 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm,
• System 95 mm - 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm.

Dysk woskowy
• Łatwy w obróbce
• Wysoka temp. topnienia
• Pełne wypalanie

Zamów bezpłatny katalog HUGE  
lub pobierz skanując kod QR

Materiały CAD/CAM
Huge Dental Material Corporation

Materiały CAD-CAM 

z dwutlenku cyrkonu

100% z proszku TOSOH (Japonia)

Do 1200 koron bez zmiany frezów

Materiały CAD-CAM 

z dwutlenku cyrkonu

100% z proszku TOSOH (Japonia)

Do 1200 koron bez zmiany frezów

100% cyrkonu 
TOSOH

74zł 
MONOkolor

280zł 
MULTIkolor

74zł 
przezroczyste

50zł 
sztuka
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Triplex HOT 
Akryl na płyty protez polimeryzujący na gorąco. 

Proszek 500g kolory: różowy z żyłkami.

Płyn: 500ml 

ProBase HOT 
Akryl na płyty protez polimeryzujący na goraco. 

Proszek: 500g; kolory: różowy z żyłkami.  
Płyn: 500ml 

ProBase COLD 
Akryl na płyty protez polimeryzujący na zimno. 

Proszek: 500g; kolory: różowy z żyłkami P-V.  
Płyn: 500ml 

212zł 
zestaw

372zł 
zestaw

125zł 
zestaw

224zł 
zestaw

Triplex COLD  
Akryl na płyty protez polimeryzujący na zimno.  

Proszek: 500g; kolory: różowy, różowy z żyłkami.  

Płyn: 500ml 

FuturAcryl 2000 zestaw 1kg + 500ml
Akryl na płyty protez polimeryzujący na gorąco. 

Kolory: różowy, różowy transparentny z żyłkami, różowy opakerowy, różowy z żyłkami, 
bezbarwny, różowy transparentny. 

Solo: 164 zł/kg, 69 zł/500ml. 

FuturaGen zestaw 1kg + 1l
Akryl najwyższej jakości polimeryzujący na zimno. Przeznaczony do wykonywania 
protez całkowitych, częściowych, napraw i podścieleń. Bardzo mała kurczliwość – 2%. 

Kolory: Różowy, różowy przezierny, różowy opakerowy, bezbarwny.

+ żyłki do FuturaGen 1kg GRATIS 

499zł 
zestaw

249zł 
zestaw

PROMOCJA ++
gratis

PROMOCJA

FuturaSelf 
Akryl polimeryzyjący na zimno do napraw protez zębowych.

Kolory: różowy z żyłkami, różowy transparent z żyłkami, bezbarwny.

Opakowania: proszek 500g, płyn 500ml. 

Superacryl Plus – proszek / płyn
Akryl – polimer / monomer – na płyty protez polimeryzujący na gorąco. 

Kolory: różowy Z, różowy z żyłkami X i bezbarwny O. 

Opakowania: 500g, 250ml. 

74zł 
proszek

27zł 
płyn

199zł 
zestaw
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Palapress Vario
Chemoutwardzalna żywica akrylowa na protezy 
dentystyczne wykonywane techniką odlewania.

Opakowanie: Proszek 1000g, Płyn 500 ml 

Villacryl SP
Tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji do 
wykonywania protez całkowitych i częściowych, 
akrylowych części w protezach szkieletowych 
techniką wlewową. Przydatne również do napraw 
i pośrednich podścieleń. 

179zł 
500g + 300ml

747zł 
4kg

Vertex RS – proszek 4kg
Akryl – polimer – na płyty protez polimeryzujący  
na gorąco. 

Kolory: różowy z żyłkami 10, bezbarwny 4.

Opakowania: 4kg 

Vertex SC proszek + płyn  
Samopolimeryzujące tworzywo nadające się zarówno do 
naprawy, jak i licowania całkowitych i częściowych protez 
oraz do uzupełniania protez. Polimeryzuje  
w ciągu 10 minut przy zastosowaniu ciśnienia i ciepła.

Opakowania: 500g + 250g 

227zł 
500g + 250ml

Meliodent HC 
Akryl – polimer – na płyty protez  
polimeryzujacy na gorąco.  
Kolory: 26 i 27.

Opakowanie: proszek 1kg, płyn 500ml. 

185zł 
zestaw

Meliodent RR 
Akryl – polimer – do wykonywania części akrylowych 
protez szkieletowych, napraw oraz podścieleń protez. 
Kolory: 26 i 27.

Opakowanie: proszek 1kg, płyn 500ml. 

299zł 
zestaw

Paladent 20
Żywica akrylanowa do wykonywania protez 
dentystycznych. Polimeryzacja na gorąco.

Opakowanie:  
Proszek 1kg w kolorze: różowy żyłkowany, Płyn 500 ml 

269zł 
zestaw

PalaXpress
Uniwersalny materiał na protezy o wysokiej 
dokładności dopasowania. Może być odlewany  
lub wtryskiwany za pomocą urządzenia Palajet.

Opakowanie: Proszek 1000g, Płyn 500 ml. 

799zł 
zestaw

779zł 
zestaw

Villacryl H Plus
Tworzywo akrylowe polimeryzowane na gorąco  
do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych. 

142zł 
750g + 400ml

60zł 
100g + 50ml

Villacryl S
Samopolimeryzujące tworzywo akrylowe do napraw. 

Vertex RS – proszek 1kg
Akryl – polimer – na płyty protez polimeryzujący  
na gorąco. 

Kolory: różowy z żyłkami 10, bezbarwny 4.

Opakowania: 1kg 

225zł 
1kg

Vertex RS – płyn
Akryl-monomer- na płyty protez polimeryzujący  
na gorąco. 

Opakowanie: 250ml, 1l. 

47zł 
250ml

133zł 
1l

Oferta do wyczerpania  
zapasów magazynowych
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71zł 
opk.

Wosk Wiedent 
Wosk modelowy twardy lub miękki firmy Wiedent.

Opakowanie: 500g. 

Wosk modelowy PluLine
Mocne i elastyczne woski do modelowania. Nie 
pozostawiają plam. Po podgrzaniu łatwo formowalne, 
po ostygnięciu twarde i stabilne wymiarowo.

Kolor: różowy. Wymiary płytki: 83 x 186 mm.  
Grubość płytki: 1,5 mm. 
Dostępne rodzaje: miękki, standard, twardy.

Opakowanie: 500 g. 

Wosk twardy/miękki 
Wosk modelowy twardy/miękki firmy CHEMA.

Opakowanie: 500g. 

Wosk twardy/miękki 
Wosk modelowy twardy/miękki firmy Zhermack.

Opakowanie: 500g. 

Divosep blue
Uniwersalny preparat do izolacji. Izoluje gips od 
gipsu i gips od tworzywa akrylowego.

Opakowanie 1 litr. 

Divosep red
Izolit na gorąco w technice formowania, do 
izolowania gipsu od gipsu i tworzywa sztucznego. 

Opakowanie 1 litr. 

Izolit Izo-Sol
Preparat błonkotwórczy służy do izolacji akrylu od 
gipsu oraz gipsu od gipsu.

Opakowanie: 250ml - 12,60zł, 1 litr - 40zł. 

71zł 
opk.

od 1260zł 
sztuka

34zł 
opk.

29zł 
opk.

72zł 
opk.

54zł 
opk.

38zł 
opk.

Wosk twardy S
Wosk Modelowy twardy firmy CHEMA.

Opakowanie: 500g. 

41zł 
opk.

Wosk Vertex REGULAR/HARD
Wosk modelowy różowy o średniej/dużej twardości  
i grubości 1.6mm. 

Opakowanie: 1 kg. 

Izolit FuturaSep Plus 
Jednoskładnikowy środek izolacyjny na podstawie 
alginianu. Do izolacji gipsu od akrylu i żywic. 

Opakowanie: 1 litr. 

Izolit-Separat 
Płyn izolujący gips-akryl , gips-gips oraz formy 
gipsowe od ciasta akrylowego.  

Opakowanie: 1 litr. 

Isolit SL
Płyn izolujący na bazie soli kwasu alginowego. Izoluje 
gips od akrylu.

Opakowanie: 1 litr. 
 

30zł 
opk.

26zł 
opk.

59zł 
opk.

PLU 85931, PLU 43195, PLU 85932 
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Zapytaj o pełną ofertę na gipsy linii Stodent! 

GIPSY STODENT
Przemyślany wybór  
techników dentystycznych.

59zł 
Stodent II 

25kg 132zł 
Stodent III 

żółty 
25kg 153zł 

Stodent III 
Ortho 
25kg

245zł 
Stodent IV 

25kg

149zł 
750g + 200ml

Villacryl IT
Samopolimeryzujące tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania 
indywidualnych łyżek wyciskowych. 

Dostępne kolory: zielony, różowy. 

zł
za1

Villacryl Thermo Press 250g
Tworzywo termoplastyczne na protezy zębowe.
Villacryl Thermo Press to najwyższej jakości mikrokrystaliczne tworzywo na bazie 
poliamidu zapewniające idealne dopasowanie protez, stabilność barw, łatwą obróbkę 
oraz idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię protezy.

Dostępne kolory: 0, T2, T3, T4

+ Villacryl Thermo Iso-Clear 30 ml 
 za 1 zł
Odporny na wysoką temperaturę izolator światłoutwardzalny  
(do wszystkich typów tworzyw termoplastycznych)

+

441zł 
zestaw

Zhermapol Sp. z o.o.
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SPAWARKA TIG PUK D5  
dla pracowni protetycznych

Spawarka protetyczna PUK D5 znajdzie  
zastosowanie, do wytwarzania protez i napraw  
w zakresie techniki dentystycznej, protetycznej 
i ortodoncji. Przy pomocy urządzenia możliwe 
jest spawanie wszystkich stopów powszechnie 

stosowanych w protetyce w otoczeniu gazu 
ochronnego (argon). Specjalne tryby spawania 
sztyftem, do nadtapiania retencji oraz specjali-
styczny tryb do spawania precyzyjnego. Prosta 

i intuicyjna obsługa za pośrednictwem ekra-
nu dotykowego. Ustawienia charakterystyki 

spawania przy pomocy krzywych. Możliwość 
wytworzenia w każdej chwili powtarzalnych 

i jakościowo wysokowartościowych wyników 
spawania na wszystkich materiałach.  

Wieloletnia bezawaryjna obsługa.

Koncepcja działania spawarki protetycznej PUK D5 jest prosta i intuicyjna. Korekta ustawień jest możliwa w dwóch 
krokach. Rekomendowany zakres pracy urządzenia jest ciągle pokazywany w niebieskich liniach po bokach. Usta-
wienia domyślne programów można łatwo przywrócić przy pomocy dotykowego menu. Wpierw wybieramy spa-

wany stop metalu, następnie ustawiamy geometrie spawania. Cienki materiał, spawanie pod kątem oraz wypełnia-
nie filigranowych konstrukcji i inne opcje stosowane w protetyce możemy dostosowywać prosto z menu PUKa D5.

Tryb spawania retencyjnego 
Dzięki trybowi spawania retencyjnego możemy oszczędzić czas i materiał. W ułamku sekundy możemy stworzyć wytrzymałe połączenie 
strunowe za pomocą specjalnego programu bez wytwarzania żadnego ciepła i negatywnych konsekwencji dla obrabianego przedmiotu. 
Stworzony dzięki temu spaw nie wymaga ponownego obrabiania. Pozwala to na bardziej zaawansowane modelowanie i szybszą pracę 

niż za pomocą konwencjonalnych technik. 

BIO-Kompatybilność
Dzięki zastosowaniu mikro-spawarek PUK unikniemy zbędnego mieszania metali co jest wielką zaletą spawania urządzeniami PUK 

w porównaniu z tradycyjnym lutowaniem. Przylutowanie może prowadzić do różnicy w stopie metalu, a tym samym do korozji - 
szczególnie w środowisku jamy ustnej. Jest to szczególnie widoczne w przypadku lutowania starszych protez zębowych - może to 
spowodować znaczne przebarwienia i porowatość powierzchni, co jednocześnie zwiększa prawdopodobieństwo powstania płytki 

nazębnej. W przeciwieństwie do tradycyjnego lutowania PUK wykorzystuje druty spawalnicze z tego samego rodzaju materiału, unikając 
mieszania się metali. W ten sposób mogą być produkowane protezy kompatybilne biologicznie bez żadnych zagrożeń dla zdrowia  

- z korzyścią dla pacjenta.

Dane techniczne mikrospawarki dentystycznej PUK D5:
Moc (TIG) min./max. 9 - 400 A

Czas trwania impulsu (WIG) min./max. 0,5 - 34 ms

Prędkość spawania do 2Hz

Maksymalny czas pomiędzy impulsami: 0,8 sec

Liczba pre-definiowanych przez producenta krzywych do spawania metali: 10 

Liczba własnych krzywych spawalniczych: 20

Zużycie gazu: Około 2-3 l/min

Gaz osłonowy: Argon > 99,9% / Argon 4.6

Zużycie energii podczas spawania: 400VA

Zużycie energii elektrycznej podczas pracy bez obciążenia: 7W

Waga: 7,8 kg

22490zł
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Mikrosilnik protetyczny 
szczotkowy  
Saeshin STRONG 209B 
• Max. 35.000 obr/min.

• Moc 65 W

• Moment obrotowy 2.8 Ncm

• Frezarka posiada zamek typu TWIST-LOCK. 

• Wersja zasilacza STRONG 209B posiada możliwość 
uruchamiania silnika za pomocą pedału lub obsługi 
całkowicie ręcznej. 

• Regulacja obrotów odbywa się zawsze za pomocą 
pokrętła na obudowie zasilacza.  

Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

630zł 
sztuka

Mikrosilnik protetyczny 
szczotkowy  
Saeshin STRONG 207S 
• Max. 45.000 obr/min.

• Moc 80 W

• Moment obrotowy 4.5 Ncm

• Płynna regulacja obrotów od 1000 do 45000 obr. /min

• Zamek typu TWIST-LOCK. 

• System sprzężenia zwrotnego oraz automatycznego 
wyłączania w przypadku przeciążenia zapobiega 
uszkodzeniu urządzenia. 

• Wybór kierunku obrotów mikrosilnika. 

• Płynne sterowanie za pomocą nożnego regulatora 
obrotów. 

• Praca silnika kontrolowana za pomocą mikroprocesora.

1300zł 
sztuka

Mikrosilnik protetyczny 
bezszczotkowyy  
Saeshin FORTE 400P 
• Max 50.000 obr/min.

• Moc 230 W.

• Moment obrotowy 7,8 Ncm.

• Płynna regulacja prędkości  
w zakresie od 0 do 50.000 obr. /min.

• Wyświetlacz ilości obrotów i przełącznik 
kierunków obrotów.

• Przełącznik obrotów PRZÓD / TYŁ.

• Mała, poręczna i cicha prostnica.

• Bardzo słabo wyczuwalne wibracje zapewniają 
komfort pracy.

• Zamek w prostnicy typu TWIST-LOCK.

• Pedał do nożnej, płynnej regulacji prędkości 
obrotowej mikrosilnika.

• Możliwość zamocowania sterownika nożnego  
na ściance lub nodze biurka i używania jako 
sterownika kolanowego.

2520zł 
sztuka

VOUCHER

500 zł

Voucher do wykorzystania  
na dowolne produkty protetyczne.  
Należy wykorzystać w momencie  
zakupu mikrosilnika.

4199 zł/szt.

Pędzelki Rotmarder-Kolinsky 
Pędzelki do porcelany z naturalnego włosia – połączenie jakości i estetyki pracy. 

Rozmiary: 
1/0 – 29zł, 1 – 34zł, 2 – 37zł, 4 – 48zł, 6 – 66zł, 8 – 86zł 

Pędzelki Lay:art style 
Najwyższa jakość naturalnego włosia przy niezmiennie wysokiej jakości wykonania. 
Stabilny kształt i trwałość końcówki pędzelka. Ergonomiczna i doskonale wyważona 
rękojeść. 

Rozmiary: 6 wąski - 264 zł lub pogrubiony - 261 zł, 8 wąski - 375 zł lub pogrubiony - 372 zł. 

Pędzelki CERAMICUS 
Pędzelki do nakładania ceramiki. Syntetyczne włosie, bardzo duża sprężystość, bardzo 
duża gęstość włosów. Po nałożeniu ceramiki włosy z wachlarzowego przybierają swój 
pierwotny kształt.

Rozmiary: 1/0 – 36 zł, 2 – 39 zł, 4 – 49 zł, 6 – 69 zł, 8 – 79 zł. 

od 29zł 
sztuka

od 261zł 
sztuka

od 36zł 
sztuka

259zł 
sztuka

Płytka do mieszania Lay:art color 
Płytka do mieszania ceramiki i farbek.

Rozmiar: 159 x11x90mm
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A K A D E M I A

E X P E R T I S E

Vinyl HR + Dental Scan
Ultra dokładny skaner - 4μm, 2,8MP, skanowanie 
modelu 18 sekund, pasowanie  17 sekund. 
Wysoka precyzja i wydajność dla ambitnych 
laboratoriów dentystycznych oraz praktyk 
implantologicznych.

Vinyl Open Air + Dental Scan
Nowoczesny wygląd i szybka praca dzięki 
ukierunkowanej łatwości obsługi. Szeroki zakres 
funkcji przy umiarkowanej cenie i wysokiej 
dokładności 6 μm, 1,4MP. Skanowanie modelu  
16 sekund, pasowanie 13 sekund.

ScanBox + Dental Scan
Podstawowa wersja  serii nowoczesnych 
skanerów Smart Optics. Odpowiedni dla 
początkujących, jak i profesjonalnych 
użytkowników, którzy chcą skanować szybko, 
łatwo i niedrogo, z dokładnością 6 μm.

HinriMill N4 
Kompaktowa 4-osiowa frezarka, z magazynkiem 
na  3 bloczki, frezowanie z dokładnością 3μm  
na mokro w tytanie, LiSi2, ZrO2, PMMA, PEEK  
i kompozycie. Solidna konstrukcja w rozsądnej 
cenie dla małych gabinetów oraz laboratoriów 
dentystycznych.

HinriMill R5
Najnowsze osiągnięcie firmy VHF - potężna  
i wszechstronna frezarka 5-osiowa  
z opatentowanym rozwiązaniem samoczyszczenia 
„Direct Clean“ umożliwiającym szybką zmianę  
frezowania z mokrego na suche „w locie“. 
Rewolucyjne rozwiązanie magazynu na 10 blanków, 
60 bloczków lub 60 prefab. Frezuje wszystkie 
materiały dostępne na rynku z dokładnością 3μm.

HinriMill T5 Edition
Najpopularniejsza  5-osiowa  frezarka  
z uchwytem na blanki  98mm. Frezuje  
z dokładnością 3μm na sucho w ZrO2, 
CoCr, PMMA, PEEK, kompozycie oraz gipsie. 
Automatyczna zmieniarka na 16 narzędzi.

29000zł 45000zł 59000zł

109000zł 279000zł 139000zł

39900zł

Formlabs Form 3B
Drukarka 3D stworzona specjalnie do zastosowań stomatologicznych. 
Wysoka precyzja druku została osiągnięta dzięki udoskonalonej wersji 
stereolitografii (SLA). Plamka lasera wynosi zaledwie 0,085 mm, co daje 
ultra dokładność wymiarową. 

Technologia LFS umożliwia szybkie, wydajne i niezawodne drukowanie 
(25 mikrometrów). Dostępność 20 materiałów do druku, w tym 
materiały dentystyczne i biokompatybilne przekłada się na szerokie 
zastosowanie w ortodoncji, implantologii i protetyce.

HinriPrint 125Ultra
Perfekcyjne rozwiązanie dla laboratoriów 
dentystycznych, którym zależy na wydajności  
i stabilnej parcy drukarki 3D, za rozsądne pieniądze. 
Drukarka HinriPrint wykorzystuje technologię DLP 
do durku modeli roboczych, szyn i szablonów,  
jak również koron i mostów. Otwarty system  
na żywice różnych producentów.

23862zł

NOWOŚĆ
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szkolenia@meditrans.pl 41 34 82 571 25

Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata na konto: 
Bank Spółdzielczy o/Kielce 34 8493 0004 0000 0062 3443 0001
W tytule przelewu proszę podać: 
datę kursu, imię i nazwisko uczestnika, NIP i telefon kontaktowy.

O uczestnictwie decyduje kolejność wpłat.

Więcej informacji i pełny program szkoleń na naszej  
stronie internetowej: http://www.meditrans.pl/szkolenia.php

Szczegółowe informacje i zapisy:

Karolina Pilipczuk
tel. 784 956 720
e-mail: 
szkolenia@meditrans.pl

Monika Rajkowska
tel. 504 288 647
e-mail: 
szkolenia@meditrans.pl

SZKOLENIA DLA TECHNIKÓW 
Szanowni Państwo, powracamy do organizacji szkoleń stacjonarnych na terenie całego kraju. 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów na stronie: www.meditrans.pl/szkolenia 
oraz do kontaktu z Działem Szkoleń.

Lampa bakteriobójcza  
CARE LIGHT 15W/30W
Zadbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników  
i klientów, stosując lampę UV-C.
Czyste powietrze i powierzchnie w Twojej pracowni  
bez potrzeby używania produktów chemicznych.

Wymiary:  
(AxBxhxH)15W:472x143x83x196mm,  
(AxBxhxH) 30W: 929x143x83x196mm.

Lampa ścienna/sufitowa 15W - 425 zł
Lampa ścienna/sufitowa 30W - 525 zł
Lampa na statywie z kółkami 15W - 765 zł
Lampa na statywie z kółkami 30W - 865 zł
Lampa na statywie z kółkami 2 x 30W - 1115 zł 
 
 

obudowa metalowa malowana proszkowo

(w standardzie kolor biały)

źródło światła: TUV 15W/30W

trzon źródła: G13

moc: 15W/30W

napięcie: 230V

żywotność źródła: 8000h-9000h

rodzaj montażu: nastropowy/naścienny

strumień światła: szeroki, kierunek światła: dół/stały

rozsył światła: bezpośredni symetryczny

położenie źródła: poziome

klasa szczelności: IP20

znak certyfikacji CE

klasa ochrony ppoż: klasa I

znak F

od 765zł 
na statywie

od 425zł 
sufitowa/ 
ścienna
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Gips HINRIDUR III klasa
Gips klasy III wyprodukowany przy użyciu specjalnej procedury na bazie wysokiej  
jakości czystego naturalnego gipsu. Ekstremalna twardość i stabilność krawędziowa  
o niskiej rozszerzalności i doskonałej płynności.

Zastosowanie: modele robocze, modele przeciwstawne, prace protetyczne, modele  
przy naprawach, podścielenia, uzupełnienia protetyczne, modele poglądowe.

Opakowanie: 5 kg, 25 kg; kolor: żółty.

Gips ALAMO S II klasa
Szybkowiążący gips modelowy klasy II wykonany z wysokogatunkowego alabastru. Zawiera 20% gipsu 
twardego. Kontrolowana ekspansja, optymalne odwzorowanie detali, łatwy w użyciu.

Zastosowanie: modele szkoleniowe, modele do planowania, modele diagnostyczne.

Opakowanie: 25 kg; kolor: biały.

Gips Hinrizit Ortho III klasa
Twardy gips klasy III o dużej ziarnistości do szerokiego zakresu zastosowań w technice dentystycznej. 
Wykonany ze specjalnie wyselekcjonowanego naturalnego gipsu o trwałej stabilności objętościowej. 
Materiał ma wysoką wytrzymałość na ściskanie i bardzo gładką powierzchnię. Używany w celu 
zapewnienia wysokiego stopnia bieli do prac ortodontycznych.

Zastosowanie: modele robocze, modele przeciwstawne, prace protetyczne, modele przy naprawach, 
podścielenia, uzupełnienia protetyczne, prace ortodontyczne, modele poglądowe

Opakowanie: 25 kg; kolor: super biały.

Gips HINRISTONE 20 IV klasa
Super twardy gips klasy IV o optymalnej płynności i właściwościach tiksotropowych.  
Znakomita stabilność krawędzi i wytrzymałość na ściskanie, bardzo dobra odporność  
na zarysowania i pęknięcia przy minimalnej rozszerzalności.

Zastosowanie: modele pod implanty, modele dzielone, modele diagnostyczne  
w technice koron i mostów, modele przeciwzgryzowe.

Opakowanie: 5 kg, 25 kg; kolor: złoto-brązowy.

GIPSY · PIASEK · PUMEKS
DLA TWOJEJ PRACOWNI

53zł 
25 kg

153zł 
25 kg

300zł 
25 kg

64zł 
5 kg

118zł 
25 kg

40zł 
5 kg
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Kolekcja zębów HINRICHS 
Zabawne figurki w kształcie zębów 
wykonane z gipsu. Pakowane w wysokiej 
jakości pudełka prezentowe.

Wysokość figurki: od 11,5 cm do 14 cm

Gips artykulacyjny
Gips artykulacyjny, syntetyczny przeznaczony do precyzyjnego montażu modeli 
w artykulatorze, rejestracji zgryzu, pracy przy modelach ortodontycznych, 
na przedlewy i bazy do frezowania. Mała rozszerzalność liniowa i doskonała 
stabilność materiału oraz wysoka siła wiązania.

Zastosowanie: prace artykulacyjne, bazy do frezowania.
Opakowanie: 25 kg; kolor: super biały.

Piasek protetyczny
Piasek na bazie tlenku glinu do piaskowania uzupełnień wykonanych z 
dowolnego stopu. Wysokogatunkowy korund firmy HINRICHS nie powoduje 
krzemicy i jest zgodny z przepisami BHP. Ziarna o ostrych krawędziach  
i ekstremalna twardość gwarantują bardzo wydajne piaskowanie.

Dostępne wielkości ziaren: 250 μm, 110 μm, 50 μm.
Opakowanie: 5 kg lub 25 kg; kolor: biały.

Pumeks protetyczny
Proszek do polerowania bez kwarcu. Doskonałe właściwości robocze. Brak ryzyka 
krzemicy. Nieprzetworzony i przyjazny dla środowiska produkt naturalny, który po 
użyciu można łatwo zutylizować.

Dostępne wielkości ziaren: drobne, średnie, grube.

Opakowanie: 5 kg.

226zł 
25 kg

274zł 
25 kg

72zł 
5 kg

62zł 
5 kg

46zł 
sztuka

PROMOCJA
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Frez do szlifowania stali chrom-nikiel, chrom-kobalt i innych rodzajów stopów metali. 
Powierzchnie frezów są wyposażone w dodatkowe krawędzie tnące, które pozwalają  
na wydajniejsze i szybsze szlifowanie. Bardzo dobrze nadają się też do obrabiania  
tworzyw sztucznych i termoplastycznych.

Frez z węglika wolframowego  
o standardowym cięciu krzyżowym

Średnica 1/10 mm 023 023 023 040 060 060

Długość robocza, mm 8 14 14 15 14 15

Kod 11180 11130 11230 11240 11236 11360

Średnica 1/10 mm 023 023 023 023 023 023 031 060 040 040

Długość robocza, mm 15 14 14 14 14 14 13 15 14 15

Kod 31013 31131 31023 31230 31130 31123 31231 31160 31234 31240

Średnica 1/10 mm 050 060 050 060 060 050 060 050 050

Długość robocza, mm 13,5 15 13,5 14 12 13,5 12 13,5 12,5

Kod 31350 31360 31235 31236 31365 31550 31646 31054 31055

Frez do szlifowania stopów metali szlachetnych, złota oraz materiałów ceramicznych i kompozytów. 
Powierzchnia frezu ukształtowana jest z bardzo drobno naciętych krawędzi pozwalająca na deli-
katne i dokładne szlifowanie obrabianego metalu. Ostrza wyprofilowane są w systemie Criss-Cross, 
który pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania. Znakomicie nadaje się 
do obróbki złota, pozostawiając idealnie gładką powierzchnię.

Frez z węglika wolframu  
o bardzo drobnym cięciu krzyżowym

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka

Frezy z węglików spiekanych dla laboratoriów dentystycznych. Produkowane w ultranowoczesnym szwajcarskim  
parku maszynowym CNC z najlepszych surowców wiodących producentów materiału węglikowego z Rosji.
Różnorodność kształtów i rozmiarów umożliwia ich zastosowanie do szerokiej gamy materiałów.  
Sprawdzone i doceniane przez najbardziej wymagających techników dentystycznych.

FREZY dla techników dentystycznych
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Frezy do szybkiej obróbki chromu-kobaltu, chromu-niklu i innych stopów. Posiadają  
wysoką odporność na zużycie. Ostre krawędzie tnące zaprojektowane tak, aby wióry  
odpadały jak najszybciej od powierzchni tnącej frezu. Wysoka efektywność tnąca.

Frez do szlifowania stali chrom-nikiel, chrom-kobalt i innych rodzajów stopów metali  
i tworzyw sztucznych. Powierzchnie frezu są wyposażone w duże ostre krawędzie  
pozwalające na szybkie obrabianie materiału. Ostrza ułożone są w systemie krzyżowym, 
który pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania.

Frez z węglika wolframowego  
o równoległym cięciu

Frez z węglika wolframu 
o grubym krzyżowym cięciu 

Frez do szlifowania mas ogniotrwałych. Grube nacięcia pozwalają na bardzo wydajne  
i szybkie szlifowanie wszystkich rodzajów gipsu. Ostrza wyprofilowane są w systemie 
krzyżowym, który pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania.

Frez z węglika wolframu  
o bardzo grubym krzyżowym cięciu 

Średnica 1/10 mm 010 016 023 040 050 060

Długość robocza, mm 1,0 1,6 2,3 4,0 5,0 6,0

Kod 17510 17516 17523 17540 17550 17560

Średnica 1/10 mm 040 040 060 060 060 060 050

Długość robocza, mm 15 14 15 14 12 12 13,5

Kod 41240 41234 41360 41236 41365 41646 41550

Średnica 1/10 mm 023 060 060 060

Długość robocza, mm 15 14 12 14

Kod 51023 51360 51660 51236

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka



www.meditrans.pl41 34 31 80030

MEDITRANS EXPRESS   | styczeń – marzec 2021 |   PROTETYKA

Frez do obróbki stali chrom-nikiel, chrom-kobalt i innych rodzajów stopów metali.  
Frezem tym można szlifować zgrubnie materiały ceramiczne. Powierzchnie frezu  
są wyposażone w ostre krawędzie pozwalające na szybkie obrabianie materiału.  
Konstrukcja ich krawędzi tnących wymaga niewielkiego nacisku na powierzchnię  
obrabianego materiału. Ostrza wyprofilowane są w systemie CrissCross, który  
pozwala na odpowiednie łamanie wióra podczas procesu szlifowania.

Frez z węglika wolframu  
o drobnym cięciu krzyżowym

Średnica 1/10 mm 023 031 050 050 060 040 050 060 040 050

Długość robocza, mm 8 13 12,5 14 15 15 14 14 14 13,5

Kod 22230 21231 21055 21350 21360 21240 21235 21236 21234 21054

Średnica 1/10 mm 023 023 023 023 023 023 023 023 023 023

Długość robocza, mm 14 6,5 8 8 14 14 14 6,5 6,5 15

Kod 21230 21015 21180 22123 21023 21123 21130 21210 21021 21013

Frez do obróbki złota, metali i akrylowych tworzyw sztucznych. Powierzchnie tnące frezu 
są równoległe i służą do wykonania prac wykończeniowych. Idealnie nadaje się do frez-
techniki, gdzie gładka powierzchnia obrabianego metalu ma najważniejsze znaczenie.

Średnica 1/10 mm 023 023 023 023 040 050 050

Długość robocza, mm 14 14 14 15 15 14 13,5

Kod 60230 60130 60123 60013 60240 60235 60054

Frez z węglika wolframu  
o równoległym cięciu 

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka
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Frez do szlifowania mas termoplastycznych o różnych twardościach.  
Odpowiednie nacięcia nadają gładką powierzchnię szlifowanego materiału.

Frezy z drobnymi, krzyżowymi nacięciami. Przeznaczone do obróbki stopów metali. 
Obrabiana powierzchnia pozostaje gładka.

Frez z węglika wolframu 
 o drobnym cięciu spiralnym

Średnica 1/10 mm 050 060 050

Długość robocza, mm 14 14 13,5

Kod 80235 80360 80550

Frez z węglika wolframu 
 do materiałów miękkich

Frez zaprojektowany do cięcia materiałów miękkich takich jak silikony, akryle, masy 
termoplastyczne. Dzięki zastosowaniu ostrzy o układzie spiralnym pozostawia gładką 
powierzchnię obrabianego materiału.

Frez z węglika wolframu  
o standardowym cięciu krzyżowym

Średnica 1/10 mm 023 023 023 023 023 023 040

Długość robocza, mm 6,5 8 15 14 14 14 15

Kod 73210 73180 73013 73123 73130 73230 73240

Średnica 1/10 mm 023 023 023 040 060 050 060

Długość robocza, mm 14 14 14 15 14 14 14

Kod 23130 23123 23230 23240 23360 23235 23236

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka

36zł 
sztuka



Dział protetyki w siedzibie firmy:

25-108 Kielce, ul. Podlasie 16c
www.meditrans.pl

Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów, przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.  
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksy Cywilnego.

Promocje zawarte w niniejszej ulotce trwają do 31.03.2021 lub do wyczerpania zapasów magazynowych. Firma Meditrans nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wydruku.

41 34 48 101
41 34 32 452

41 34 31 800 

41 34 44 886

Regionalni 
 przedstawiciele handlowi:

Leszek Szczepański
Kierownik Działu Protetyki

tel. kom. 606 968 266
tel. 41 348 25 69
ls@meditrans.pl

Mateusz Mazur
Specjalista d/s protetyki
tel. kom. 515 366 972

tel. 41 348 25 61
mateusz.mazur@meditrans.pl

Tomasz Kaleta
Małopolskie 

tel. kom. 515 366 980
tomasz.kaleta@meditrans.pl
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Agnieszka Etmańska
Specjalista d/s protetyki
tel. kom. 502 918 666

tel. 41 348 25 59
agnieszka.etmanska@meditrans.pl

Więcej informacji pod nr tel. 606 968 266.

Mikroskop stereoskopowy
Eschenbach model 33263
Posiada powiększenie 10x i 20x z możliwością 
powiększenia 40x. Wyposażony w stabilne  
metalowe ramię przegubowe dł. 850 mm  
z 3 śrubami do regulacji nachylenia, które 
można ustawić w dowolnej pozycji.  
Dedykowany do pracowni protetycznych.

PROMOCJA

Dane techniczne lupy:
Powiększenie: 10x, 20x – możliwość rozbudowy do 40x.
Głowica: stereoskopowa z regulacją rozstawu źrenic  
54-74 mm nachylenie 45°, obrót o 360°.
Okulary: szerokokątne 10x, korekcja dioptrii ±5 dpt,  
elastyczne muszle oczne.
Regulacja ostrości: obustronne pokrętło.
Oświetlenie: LED 15000 lux przy odległości 80mm,  
pierścieniowe, bezcieniowe, płynna regulacja.

2450zł


