
Zubotechnický 
katalóg 
2022

www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk

Katalog je platný do konca roka 2022.



3

obsah

Kavo

optiKa

omec

wassermann

ivoclar vivadent

spotrebný materiál ivoclar vivadent

renfert

yeti

dentalfarm

manfredi reddisH stone 

reddish stone + rotačný program

zHermacK

ugin

sHera

ceKa preci-line

spotrebný materiál spofa

leone

dentaurum + ceramotion

zuby

K-PoWERgRiP
Kde je potrebný absolútny výkon, neexistuje žiadna alter-
natíva ku Kavo K-POWERgrip. Motor je dynamický, silný a má 
výnimočný krútiaci moment do 7 Ncm. To robí K-POWERgrip 
extrémne flexibilný v použití a vhodný pre všetky oblasti prá-
ce a materiály. Prakticky bezhlučný a bezvibračný indukčný 
motor pomáha k zvýšenej koncentrácii. Nový ultratenký kábel 
a znížená váha poskytuje používateľovi dodatočnú slobodu 
pohybu a perfektnú manipuláciu. Jedným z dôležitých prvkov 
je nová povrchová úprava rukoväte, ktorá zabezpečuje väčší 
komfort a pevný úchop v ruke.

1000 - 50 000 ot./min. 
Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.
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K-ERgogRiP
Prevratná ergonómia uchopenia Kavo K-ERGOgrip poskytuje
predĺženú prácu bez únavy. Ľahký a bezvibračný motor 
produkuje veľký krútiaci moment dostupný pri rýchlostnom 
rozmedzí 1000 až 50000 otáčok za minútu.

Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.

vyžiadaJTE si 
aKCiOvÚ CENu

K5Plus
Laboratórny motor vhodný pre prácu so sádrou a plastom 
a pre ľahkú prácu na korunkách. v tomto segmente, K5plus 
presviedča svojim výkonom 4,5 Ncm a maximálnou rýchlos-
ťou 35000 otáčok za minútu. vďaka patentovanému Kavo 
jednohriadeľovému systému, K5plus je odolný, robustný a 
ľahko servisovateľný. Kompaktný, krátky tvar a nízka váha 
zabezpečí, že vaša práca bude menej únavná. 

Prevedenie: nožné, stolové, kolenné.

K-ContRol tlC
univerzálne ovládacie jednotky pre laboratórne motory Kavo
K-POWERgrip, K-ERGOgrip, K5plus. Jedna ovládacia jednotka pre 
rôzne motory - stačí vymeniť motor a kontrolná jednotka ich 
automaticky identifikuje. Je to vaša investícia do budúcnosti! 
Možnosť uložiť si 4 programy. 4-farebný displej pre ľahké 
rozlíšenie. Rýchly prístup k nastaveným rýchlostiam a ku 
krútiacemu momentu jednoduchým stlačením rýchlostného 
ovládača.
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oPtiKa omEC

mobilosKoP s
Jeden mikroskop pre 4 pracovné miesta. Rameno 
má možnosť 3600 pohybu, čo dovoľuje jeho použitie 
pre viac ľudí za pracovným stolom. 5 a 10 násobné 
zväčšenie poskytuje maximálnu precíznosť. Obraz je 
neskreslený, rovnomerný v celom zobrazovacom poli 
a má vysokú hĺbku ostrosti. Ergonomická pozícia pri 
sedení vďaka vysokej pracovnej pozícii 150 mm.
Možnosť LEd-iluminácie s 9,000 Luxami / 18 bielych 
LEd svetiel.

vyžiadaJTE si 
aKCiOvÚ CENu

oPt-on 2.7/3.3 ttl
- štýlové ultra-ľahké lupové okuliare (32g)
- nastaviteľný, ergonomický rám
- zväčšenie 2.7x alebo 3.3x
- patentované skosenie šošoviek - nie je nutné okuliare snímať
- nastaviteľná pracovná vzdialenosť - vario Clips od 25 do 50cm
- možnosť pripevniť LEd svetlo za doplatok
- vhodné aj pre ľudí s dioptriami - dioptrické vložky za doplatok

sPot-on CoRdfREE
- bezdrôtové LEd svetlo s 3 stupňami intenzity: 
   20 000 Lux = 1 hod.; 15 000 Lux = 1,5 hod.; 10 000 Lux = 2 hod.
- nabíjanie trvá 1 hodinu
- hmotnosť len 18g (okuliare + svetlo = 50g)
- CRi (index podania farieb) 90, slnečné svetlo = 100
- magnetické uchytenie
- balenie obsahuje 2 dobíjateľné batérie a nabíjaciu stanicu

Parná čistička 
gP 92.4.00
Parný tlakový čistič. Externé dopĺňa-
nie vody, jednoduchá obsluha, kontro-
la výšky hladiny, pretlakový ventil.

Orezávač sD.84/96
Orezávač sádrových modelov 
s elektromagnetickým ventilom 
na spúšťanie oplachovej vody. 
Obojstranný brúsny kotúč. 
výkon 850 W, otáčky 2800 ot./min.

Leštička PL/3

970 €

vibRátoRy
vibračné stolíky  s plynulou 
reguláciou výkonu.

vibrátory viBR-X-15 (Ø16x13 cm)  272 €
viBR-X-24 (25x15x12h cm) 310 €
viBR-X-34 (35x25x13h cm)  430 €

vákuOvý miešač 
foX.10
automatický mixér na sádru,
zatmelovaciu hmotu a silikóny,
vybavený 
suchou 
vákuovou 
pumpou
a elektronickým 
časovačom.

1 160 €

700 €

Orezávač 
sQ1/Ev/2v
Orezávač sádrových modelov
s elektromagnetickým ventilom
a obojstranným kotúčom.
Otáčky = 1400/2800 ot./min.

1 150 €

hydRauliCKý lis 
Pi.88.00
Hydraulický lis.
Maximálne 
3 kyvety.

tlaKový PolymERi-
zátoR Pl.17
Tlakový polymerizačný prístroj pre
živicové korunky a mostíky. výkonný
mikroporocesor riadi teplotu a
polymerizačný čas. veľkosť 
komory 13x12cm 
(priemer x výška).

1 800 €

Eos.20.00 | Eos.20.a.00
vákuový tvarovač fólií 
vhodný pre štvorcové 
125x125mm aj okrúhle 
fólie Ø 120 alebo 
Ø 125mm. dostupný 
v manuálnom 
alebo automatickom 
prevedení.

EOs.20.00  700 €
EOs.20.a.00  1 600 €

dvojrýchlostná leštička s dvomi 
upínacími trnmi. výkon 350 W.
Otáčky 1400/2800 ot./min. Odsávací box s dvojrýchlostnou 

leštičkou. Ľahká výmena filtrov. výkon 
400 W. Otáčky 1400/2800 ot./min.

Leštička s
odsávaním 
mistRal.17

PolymERizátoR uv.15 aRiEs 10
digitálna programovateľná 
vypalovacia pec.
Pec aRiEs 11 má desať 
4-krokových programov.
aRiEs 10 má jeden 3-krokový 
program. Možnosť nastaviť
oneskorené spustenie. 
Gradient max 30°/min.

malá 120 x 160 x 90  1 300 €
stredná 160 x 160 x 110  1 570 €
veľká 160 x 260 x 110 1 900 €

Prístroj pre polymerizáciu všetkých dru-
hov kompozitov. vyrobený z nehrdzavejú-
cej ocele. vlnová dĺžka 380Nm. 4x9W
uv fluorescentné modro-fialové svetlo.

žiarovky produkujú modré/fialové
chladné svetlo o vlnovej dĺžke
380Nm.

POLymerizačná 
PiECKa uv.11

550 €

3 050 €640 €

1 400 € 330 €
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WassERmann WassERmann

a

b

d
c

vibRátoR
spoľahlivé 
vibračné stolíky  
s možnosťou 
nastavenia 
intenzity 
kmitov 
a frekvencií.

miKRomotoR
vysokovýkonný a spoľahlivý mikromotor pre všestranné použitie, určený pre tie najnáročnejšie podmienky. všetky 
prevedenia sú pripojiteľné na rozvod stlačeného vzduchu, aby sa počas opracovania dali odfúknuť piliny z modelu a 
konštrukcie. HsM 40 = 40 000ot/min., krútiaci moment 5,5 Ncm. HsM 50 = 50 000 ot/min., krútiaci moment 7,8 Ncm.
HsM-40 - stolová digitálna regulácia a vyfukovanie ako voliteľné príslušenstvo.

CEmat nt3

Orezávač
Orezávače sádrových 
modelov dodávané s 
karborundovým alebo 
diamantovým kotúčom 
a elektormagnetickým 
ventilom pre prívod 
vody a výkonným mo-
torom. veľký pracovný 
otvor.  voliteľné príslu-
šenstvo pre ortodonciu.

Orezávač Hss-99 (diamant)  4 400 €
Orezávač Hss-88 (karborund) 2 200 €

Brúsne kOtúče
a) silikón - korundový brúsny kotúč
b) korundový kotúč
c) kotúč s diamantovými časticami
d) plne diamantový kotúč

ComPaCt iii
Box na opracovávanie konštrukcií 
a modelov. vysoký svetelný výkon 
a jednoduchá údržba.  Box je napoji-
teľný na odsávanie.

850 €

gobi ClassiC
vysoko kvalitný pieskovač s 
dvoma zásobníkmi na piesok. 
Centrálne nastavenie tlaku 
pre obidva zásobníky. sklo je 
chránené proti opieskovaniu, 
spúšťanie pieskovania nož-
ným spúšťačom. Možnosť 
dodania trojzásobníkového 
a štvorzásobníkového 
prevedenia.

Najvyššia trieda pieskovačov, 
súčasťou je ofukovacia tryska a 3 
pieskovacie dýzy, ktoré sa spúšťa-
jú na tele dýzy. Každý zásobník 
má vlastnú reguláciu tlaku. sklo 
má ochranu proti opieskovaniu. 
Celokovová konštrukcia piesko-
vača zabezpečuje dlhú životnosť a 
ľahkú údržbu. Pieskovač sa môže 
dodávať aj v dvojzásobníkovom a 
štvorzásobníkovom prevedení.

WW 33 PolyQuiCK 160
PolyQuiCK 260

Tlakový polymerizátor s veľkým 
objemom tlakovej nádoby Ø 150 
mm / 240mm, hĺbka 285 mm, 
jednoduchá obsluha a vysoká 
spoľahlivosť.

spoľahlivý hydraulický lis s jednodu-
chou obsluhou a údržbou pre max. 4 
kyvety, pracovný tlak > 6000 kg.

1 450 €

touCh 
injECtoR
vákuová miešačka sádry a zatmelova-
cích hmôt s nastaviteľnými otáčkami 
miešacej lopatky (injector) a časom 
miešania. Prevedenie závesné na 
stenu alebo stolové (za príplatok). 
Jednoduchá údržba a obsluha. 
Wamix Touch má vlastný systém 
vákua.

Wasi stEam ClassiC ii
vysokokvalitné tlakové čistiace zariadenie, 
horúca para max. 151 °C, zásobník na destilovanú 
vodu 3,3 l. Nastaviteľný tlak do 5 barov. Kom-
fortné použitie vďaka jednoduchej manipulácii 
s pištolou. Poskytuje perfektné riešenie keď je 
na pracovisku nedostatok miesta a je potrebný 
veľký výkon. Tank a telo je vytvorený s nehrdza-
vejúcej ocele. Kompaktné rozmery prístroja a 
ľahká ovládateľnosť.

WP EX 10 ii

Wasi stEam 
ComPaCt
Parný tlakový čistič, maximálny 
tlak 6 bar., možnosť výberu
suchej alebo mokrej pary. 
Nerezové prevedenie, vysoký 
bezpečnostný štandard.
Jednoduchá obsluha.

1 650 €

WP - EX 2000 ii

vysokovýkonný 
leštiaci prístroj, 
dvojrýchlostný s 
osvetlením. 
výkon 790 W, otáčky 
1500/3000 za min., 
rozmery 
645x430x545mm.

Leštiace zariadenie  s 
osvetlením a odsávacím 
boxom. Otáčky 1500/3000 
za min., výkon motora 500 W, 
rozmery 455 x 485 x 505 mm. 
Ľahká údržba, 
bezpečnostné sklo, 
nízka hlučnosť.

Wsm - 2 lsg 02 dE

Ľahko ovládateľné šuflíkové odsávanie, je vhodné pre nepretržitú činnosť. Zaria-
denie disponuje automatickým zopínamín pri zapnutí laboratórneho mikromo-
tora.  Rozmery 445 x 190 x 505 mm/ 720 mm., hmotnosť 17.5 kg, hlučnosť 61 dB(a), 
odsávacia kapacita 360 m3.

spoľahlivý a tichý leštiaci motor WsM-2, dvojrýchlostný s otáčkami 1500/3000 
za min., výkon 500 W. Možnosť kúpiť samostatne motor, leštiace boxy, 
odsávacie zariadenie a konektorovú skrinku s rozdeľovačom, ľavá a pravá 
komora.

vibrátor Kv - 16  470 €
vibrátor Kv - 26  600 €
vibrátor Kv - 36  710 €

a)  220 €
b)  360 €

c)  1 020 €
d)  1 750 €

HsM 40 1 915 €
HsM 50 2 455 €

Stolové 
prevedenie

HsM 40 1 645 €
HsM 50 2 225 €

Nožné
prevedenie

HsM 40 1 915 €
HsM 50 2 455 €

Kolenné
prevedenie

5 230 € 2 220 €

Polyquick 160  3 300 €
Polyquick 260  4 050 €

3 500€

Touch injector  1 790 €
Touch 1 990 €

3 910 €2 745 €

990 € 2 200 €
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PRogRamill Pm3
Precízny 5-osý proces je kontrolovaný cez integrovaný počítač s dotykovým 
displejom. Plne automatický manažment materiálu kontroluje či nástroje 
korešpondujú so zvoleným procesom. Nezávislý a konzistentný proces 
pomocou výmenníka nástrojov. automatické suché a mokré frézovanie.

PRogRamill Pm5
5-osá fréza so zásobníkom na 8 diskov a výmenníkom na 12 nástrojov 
poskytuje plneautomatický proces, pri ktorom je možné vyrobiť práce z 
rôznych druhov materiálov a indikácií. intuitívne ovládanie prostredníctvom 
dotykovej obrazovky. automatické suché a mokré frézovanie.

PRogRamill Pm7
výkonný prístroj je schopný spracovať množstvo materiálov v suchom alebo 
mokrom režime a je vhodný pre veľa indikácií. Zásobník pre 8 diskov/48 iPs 
e.max bločkov a výmenník 20 nástrojov zabezpečujú správnu, individuálnu 
stratégiu frézovania. integrovaný ionizér znižuje čistiaci čas na minimum po 
frézovaní PMMa.

PRístRojE - ivoClaR vivadEnt PRístRojE - ivoClaR digital

PRogRamat P310
Keramická pec s farebnou dotykovou obrazovkou a osvedčenou klávesnicou 
krytou membránou. Jednoduché ovládanie vďaka veľkým ikonám. Technológia 
šetriaca energiu. 300 individuálnych programov pálenia. 
slovenské menu.

PRogRamat EP3010
duálna lisovacia a napalovacia 
pec s elektronickým režimom 
lisovania so silovým snímačom 
vytvára vysoko kvalitné výsledky. 
systém detekcie prasklín Cds 
zistí praskliny v zatmelova-
com krúžku. Široká ponuka 
programov: 300 individuálnych 
pre pálenie a 20 pre lisovanie. 
slovenské menu, dotykový 
displej.

PRogRamat P510
integrovaná infračervená tepelná kamera zaisťuje optimálny proces predsúša-
nia. automatická dvojsmerná kalibrácia teploty. veľká podložka pre chladenie. 
Multimediálne funkcie (video prehrávač, MP3 prehrávač, prehliadač fotografií). 
integrované časovanie. slovenské menu.

PRogRamat s1 1600 váKuová PumPa vP3 Easy & vP5

Bezolejové vysoko výkonné pumpy vyvinuté špeciálne pre keramické a lisovacie 
pece. Pumpy sa vyznačujú vynikajúcou kapacitou, nízkou hmotnosťou, tichým 
chodom a malými rozmermi.

sintrovacia pec, ktorá 
dosahuje teplotu až 1600 0C. 
sintrovanie jednočlenných 
konštrukcií do 75 min. a mostí-
kových konštrukcií do 90 min. 
Kompaktný dizajn a hmotnosť 
iba 28kg. Možnosť kalibrácie.
diaľkové ovládanie pro-
stredníctvom PC za použitia 
PrograBase3.

PRogRamat EP5010
duálna lisovacia a napalovacia 
pec. infračervená technológia. 
Programat rozpozná veľkosť 
a kontroluje teplotu zatmelo-
vacieho krúžku a zabezpečuje 
optimálny proces predsúšania. 
Moderný koncept obsluhy pro-
stredníctvom veľkej dotykovej 
obrazovky. automatická kalib-
rácia teploty, systém detekcie 
prasklín. slovenské menu, 
dotykový displej.

vyžiadajte si
akciovú ponuku 

v POnuke máme veľké mnOžstvO DiskOv a BLOčkOv:

vyžiadajte si ceny u nášho 
obchodného zástupcu

E.max ZirCad Prime (16, 20)
E.max ZirCad MT Multi (16, 20)
E.max ZirCad MT (14, 18)
E.max ZirCad LT (10, 12, 14, 16, 18, 20, 25)
E.max ZirCad MO (10, 14, 18, 20, 25)
Telio Cad LT (16, 20, 25)

Proart Cad Wax yellow (16, 20)
Proart Cad Wax blue (12, 20)
Proart Cad Model beige (25)
Proart Cad Try-in (30)
Proart Cad splint clear (16, 20)

E.max Cad HT (C14, i12, B40)
E.max Cad MT (C14)
E.max Cad LT (C14, i12, C16, a14, a16, B32)
E.max Cad MO (C14, a14)
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sPotREbný matERiál - ivoClaR vivadEnt sPotREbný matERiál - ivoClaR vivadEnt

iPs stylE CERam staRtER Kit a-d (679925)
Patentovaný materiál, ktorý ponúka efektivitu, jednoduchú manipuláciu a pri-
rodzený vzhľad. Je to prvý materiál v histórii dentálnej keramiky, ktorý obsahuje 
oxyapatitové kryštáliky. Tieto kryštáliky odrážajú veľké množstvo svetla, čo 
dáva keramike prirodzený vzhľad.

inlinE staRtER Kit a-d
Základný set overenej kovokeramiky vo vita farbách a dostupný 
aj v chromascop farbách.

iPs E.maX CERam staRtER Kit a-d 

sR nEXCo staRtER Kit (640399)
svetlom tuhnúca živica pre estetické fazetovanie kovových náhrad, zhotovenie 
onlay a inlay, bezkovových koruniek. Možnosť spracovania v akomkoľvek Light 
prístroji.

inlinE onE intRo Kit a-d
Základný set inovovanej inLine kovokeramiky, kde sú zlúčené dentínové 
odtiene a enamelové odtiene pre skupinu farieb. Charakterizácia prác začína 
opakrom vo vita alebo chromascop farbách, pokračuje sa dencizalom. vynikaj-
úci farebný výsledok s menším počtom dentínových a enamelových odtieňov. 
dostupný aj v chromascop farbách.

iPs E.maX CERam PoWER dEntin Kit a-d 
iPs e.max Ceram Power dentin a Power incisal ponúkajú zvýšenú opacitu 
a svetlosť, a preto odrážajú viac svetla.

Excelentná vrstviaca keramika pre zirkónové a litiumdisilikátové konštrukcie. 
Základný set vo vita farbách a dostupný aj 
v chromascop farbách.

E.maX PREss basiC Kit a-d (626300) iPs ivoColoR staRtER Kit (667649)

univerzálny dofarbovací a glazúrovací materiál pre lisovaciu, 
Cad a vrstviacu keramiku.

Najestetickejšie litiumdisilikátové ingoty v rôznych opacitách v základnom 
sete spolu s príslušenstvom na ich spracovanie.

sEPaRating fluid
Excelentné separačné vlastnosti a optimálna 
izolácia tepelne 
a za studena 
spracovaných 
protézových živíc. 
Zaisťuje hladký 
povrch.

disK motyl
disky na separovanie 
kovu, zirkónu, keramiky, 
zliatin, zlata, striebra 
a plastov. Zosilnené sú 
dvojitou vrstvou 
sklovláknovej tkaniny.

mEisingER sCotCh bRitE

iPs PREssvEst PREmium
univerzálny zatmelovací materiál pre ivoclar 
vivadent lisovaciu keramiku:  
iPs e.max Press,
iPs e.max ZirPress, 
iPs inline PoM.

od 3 €/ks

mbh 11300
Leštiace kefky na kov.Brúsne kotúče na opracovanie živice, flexiprotéz.

sWK 28100 sWK 25100
Leštiace kotúče na protézy medium.Leštiace kotúče na protézy.

9,60 €

starter kit  1 170 €
dentin 20g   36 €
dentin 100g  155 €
deep dentin 41 €
Powder opaqer 18g  37,30 €
Powder opaqer 80g  134 €

starter kit    670 €
Promo kit  140 €
dentin 2,5g      21,30 €
Opaqer 2ml           25 €
incisal 2,5g       21,30 €

starter kit         940 €
dentin 20g         31 €
dentin 100g 140 €
deep dentin 20g     33 €
Opaquer 3g             32 €
Opaquer 9g             84 €
Transpa i 20g          34 €
Transpa i 100g      153,60 €

One intro kit    181 €
dentcisal 20g 34 €
dentcisal 100g 154 €

starter kit      743 €
dentin 20g                  55,40 €
dentin 100g 199 €
deep dentin 20g      55,40 €
Transpa i 20g               50 €
Transpa i 100g        200 €

Power dentin kit     470 €
Power dentin 20g     51 €
Power incisal 20g      51 €

Basic Kit  1425 €
Press LT (5ks)      105 €   
Press HT (5ks)        105 €  
Press MO (5ks)      105 €  
Press MT (5ks)     105 €

starter Kit                 500 €
Essence 1,8g          20 €
shade 3g                48 €
Glaze paste 9g          143 €
Glaze paste 3g      49 €
Mix. liquid all.            31 €

superjemné

0,5 l 30 €
1 l  45 €

Prášok 2,5kg         135 €
Prášok 5 kg           240 €
Tekutina 500ml      28 €
Tekutina 1000ml    48 €

a-D fareBný kľúč
univerzálny kľúč na výber farby vo viTa
odtieňoch.

a-d Complete 83 €
a-d Basic 60 €
a-d Bleach 28 €

sPotREbný matERiál 

1,50 €

Rlh 44300
Leštiace kefy na protézy.

2,60 €3 €

jemné
stredne

abrazívne
veľmi

abrazívne

sWK 22300
Leštiace kotúče na protézy soft.

8,70 € 8,70 €
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basiC ClassiC
Kompaktný pieskovač v základ-
nej verzii s dvoma zásobníkmi 
(25/70,  70/250 mikrónov). 
Precízne pieskovanie vďaka 
špeciálnej technológii vírenia 
vzduchu v komore. Možnosť 
rozšíriť o dva tanky. veľkosť 
pieskovacej komory je 14 litrov.

inlinE staRtER Kit a-d
vybavený dvomi veľkoka-
pacitnými zásobníkmi a 
pieskovacou 
komorou, ktorá má objem 20 
litrov, ventilačnými slotmi. 
Zabezpečuje precízne 
pieskovanie bez obmedzenia. 
Je určený pre laboratória s 
veľkým pracovným zaťažením.

basiC QuattRo is

3D tLačiareň simPLex
systém 3d filamentovej tlačiarne 
siMPLEX predstavuje koordino-
vané stomatologické systémové 
riešenie v segmente tlače 
filamentov. vytlačené modely 
nepotrebujú žiadne následné 
spracovanie.

basiC mobil
Mobilný pieskovač, ktorý vyžaduje 
iba pripojenie na stlačený vzduch. 
individuálny pieskovací tlak 1-6 
barov, viditeľný vďaka manome-
tru. dve verzie tanku: 25-70 alebo 
70-250 mikrónov.

iPs E.maX CERam PoWER dEntin Kit a-d 
Prémiový pieskovač s možnosťou 
dvoch až štyroch tankov. 
veľkosť pieskovacej komory 20 
litrov. veľmi jednoduchá a rýchla 
výmena tankov. Farebný kódovací 
systém robí prácu s pieskovačom 
veľmi prehľadnou.

Profesionálny pieskovač s mož-
nosťou dvoch až štyroch tankov. 
Kontrolované a presné pieskova-
nie najjemnejších detailov vďaka 
integrovanej technológii “rýchlého 
zastavenia”. Presné nastavenie 
tlaku a kontrola aktuálneho tlaku
v každom tanku.

vaRio basiC vaRio jEt

ideálny recyklačný pieskovač pre 
ekonomickú prácu. Tryska môže 
byť nastavená v troch rôznych 
vzdialenostiach od pieskovacieho 
koša. v priemere jedna konštrukcia je 
automaticky opieskovaná za 10 minút. 
Prístroj je vybavený inteligentným 
odsávacím systémom.

Kompaktný pieskovač s recyklačnou tryskou. Môže byť vybavený 
až štyrmi tankami. vynikajúci prehľad počas práce vďaka LEd 
technológii. Predné sklo 
je zosilnené pre ešte 
väčšiu výdrž. O 50% 
menšia spotreba vďaka 
inteligentnému 
odsávaciemu systému.

1 200 €

1 380 € 630 €

2 300 €

1 875 € 3 660 €

PoWER Pillo
Pneumatické dláto pomocou ktorého jemne, rýchlo a ľahko dekyvetujete každú 
prácu. Bezúdržbový prístroj vďaka bezolejovému mechanizmu. 
Na výber zo štyroch rôznych koncoviek. Minimálny prenos vibrácii.  

KlEtfiX mt3
Mokrý orezávač vybavený silným 
motorom. Rýchle nastavenie 
sklonu stolíka pre prehľadné 
orezávanie. Rovnomerné rozmie-
stnenie trysiek vody bráni zane-
seniu disku. 100 sklon prístroja 
poskytuje optimálny pohľad na 
orezávanú prácu.

millo PRo

twister vákuOvý miešač
Optimalizovaná technológia 
miešania vákua produkuje 
homogénne výsledky. viac ako 
100 programov. Twister a Twister 
Evolution generuje vákum vďaka 
zabudovanej pumpe. Twister 
venturi generuje vákum pomocou 
stlačeného vzduchu.

890 €

toP sPin

Pinovací prístroj poskytujúci 
precíznosť, spoľahlivosť a trvác-
nosť. Presnosť vŕtania ≤ 0.01mm. 
silný motor bez straty výkonu 
počas vŕtania, 8000 otáčok/min. 
unikátne ložiská eliminujú aj 
najmenšie vibrácie. Laserové 
navádzanie.

Fréza modelov zubných oblúkov 
vytvára jemný a rovnomerný 
kónický povrch. Kompaktné roz-
mery šetria priestor. Jednoduchá 
výmena frézovacieho nástroja.

vibRaX waxeLectric termOnOže

Waxlectric I a II s presným nastavením stup-
ňa teploty. integrované držiaky zabezpečujú 
ľahkú výmenu koncoviek. digitálne nastave-
nie teploty. Waxlectric Light I a II s ľahkým 
nastavením teploty pomocou potenciomet-
ra. Kompaktný a ergonomický dizajn.  verzie 
označené II majú možnosť práce s dvoma 
nožmi naraz.

vibračný stolík s dvomi vlnovými dĺžkami a so štyrmi úrovňami intenzity, ktoré 
zabezpečujú výsledky bez bubliniek. dlhá životnosť prístroja kvôli bezúdržbové-
mu vibračnému magnetu. Extrémna tichosť a stabilita robí prácu s prístrojom 
veľmi pohodlnou.

1 050 €800 €

575 €

500 €

Twister venturi   1 150 €
Twister    1 410 €
Twister Evolution   1 615 €

KlEtfiX mt Plus
Mokrý alebo suchý orezávač, ktorý 
obrúsi aj najtvrdšiu sádru vďaka 
silnému motoru. Znížená hlučnosť 
prístroja, telo odolné proti poškri-
abaniu, vyrobené z polyuretánu. 
Motor a vodu zastaví 
bezpečnostný vypínač v prípade 
otvorenia dverí.

1 570 €

Waxlectric i 305 €
Waxlectric ii 415 €
Waxlectric Light i 220 €
Waxlectric Light ii 280 €

3 950 €

1 640 €
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hotty & hotty lEd
Tavička vosku pre rýchlu 
výrobu voskových čiapočiek 
v rovnomernej hrúbke. vari-
abilné nastavenie teploty od 
60 0C do 110 0C. Ergonomicky 
tvarované telo prístroja posky-
tuje výbornú oporu pre prsty. 
vrchný kryt zabezpečí ochranu 
pred prachom a nečistotami.

bijou 90
dve trubice poskytujú výber 
intenzity plameňa. veľká 
základňa poskytuje stabilitu. 
Možnosť nakloniť horák o 30 
0C. výber kahana: zemný plyn 
alebo propan-butan.

odsávania silEnt ComPaCt

WaXPRofi
Tavička vosku, ktorá šetrí 50% 
času vďaka predhrievacej funkcii. 
individuálne nastavenie konzisten-
cie vosku - od krémovej 
po tekutú. 
Teplotná škála 40 0C - 110 0C. 
až 120 ml objem.

safEty buRnER ECo
Horák pre použitie zemného plynu 
alebo propan-butanu. vysoký 
stupeň bezpečnosti vďaka auto-
matickému odpojeniu plynu, keď 
plameň náhodne zhasne.

silent Compact je 
odsávanie pre jedno 
pracovné miesto. Nie 
je nutná výmena sáčku 
s prachom, pretože 
technológia jemného 
filtru funguje bez 
sáčku a s mechanic-
kým čistením filtru. 
silent CompactCaM je 
odsávanie pre dentálne 
CaM prístroje.

magma EasyClEan
ultrazvuková čistička s výbornými 
výsledkami dosiahnutými optimá-
lne koordinovaným vysokovýkon-
ným ultrazvukovým meničom (37 
kHz). Funkcia odplynenia čistiacej 
tekutiny. Objem 2,75 litra.
Nastaviteľný ohrev, 5 0C nárast 
teploty. Rozsah od 30°C do 80°C.

Predhrievacia pec so štvorstranným 
ohrevom zabezpečujúcim rovno-
merné ohrievanie v celej komore. 
Rýchly nárast teploty: 
900 0C za 60 minút. Možnosť ulože-
nia 99 programov + 1 program pre 
rýchle vypalovanie. Rozmery komory 
160 x 120 x 180 mm.

Hotty            190 €
Hotty LEd    245 € 320 €

155 € 155 €

2 750 € 760 €

Easy WaXER
Termonôž s vynikajúcim pomerom výkon cena. Široký rozsah teploty
až do 190 °C. Kábel odolný voči prepáleniu.

PRo WaXER
Termonôž s analógovou techno-
lógiou za výbornú cenu. veľmi 
efektívne nastavenie teploty: 
50°C - 225°C. veľký displej zobra-
zujúci nastavenú teplotu. Rúčka 
je extrémne ľahká a tepelne 
rezistentná, taktiež kábel od 
rúčky je flexibilný a odolný voči 
prepáleniu.

diPPy Easy

duo WaXER nt
Prvý digitálne ovládaný termonôž s dvojriadkovým digitálnym displejom. 
Presná kontrola teploty 50°C - 225°C. displej zobrazuje nastavenú teplotu 
pre obidva nožíky. automatické 
zapamätanie si posledných 
nastavených 
parametrov. 
Kábel odolný voči 
prepáleniu.

280 €

diPPy nt digital

Prvá procesorom riadená tavička 
vosku s dvojriadkovým displejom.
Zobrazuje naraz nastavenú a ak-
tuálnu teplotu. Precízna kontrola 
teploty: 55 0C - 105 0C.

Malá tavička vosku za vynikajúcu 
cenu. analógová technológia.
Rozsah teploty: 65 0C - 105 0C. 
Ľahko sa odstraňujú zvyšky vos-
ku, rýchle vytvorenie voskovej 
čiapočky.

diPPy PRo digital diPPy nt shuttlE ii / iv

uva prístroj na polymerizáciu svetlom 
tuhnúceho materiálu a syntetického 
materiálu. Optický a akustický signál 
pri ukončení polymerizácie. Preci NT 
shuttle ii disponuje dvomi svetelnými 
trubicami a Preci NT shuttle iv má 
štyri svetelné trubice.

Tavička vosku s kontrolou teploty 
65 0C - 105 0C. Presnosť teploty 
± 0,10 °C. Zvýšená ventilácia cez 
ventilačné škáry.

320 €130 €

245 €

185 €

iQ WaXER nt light
Termonôž s dotykovou kontrolou 
teploty. Koncovka sa zohreje 
alebo vychladne v priebehu pár 
sekúnd. Rúčka je extrémne ľahká 
a má priemer iba 11mm, je tepelne 
rezistentná ako aj kábel. Ten je 
navyše veľmi flexibilný. Teplotné 
rozmedzie: 50°C - 230°C.

395 €

Preci NT shuttle ii 260 € 
Preci NT shuttle iv 310 €

silent EC2 je silné odsávanie 
vhodné pre dve pracovné 
miesta. Prístroj disponuje 
automatickým čistiacim 
filtrom a EC technológiou 
motora, vďaka ktorej odsá-
vanie vydrží viac ako 5000 
prevádzkových hodín. žiadne 
dodatočné náklady vďaka 
bezsáčkovému systému. 
silent PowerCaM EC je 
odsávanie pre CaM systémy 
s EC motorom.

Compact           1 300 €
CompactCaM   1 390 €

odsávania silEnt

silent EC2         2 875 €
silent PowerCaM EC   2 600 €

390 €
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diE sPaCER
dištančné laky rôznych farieb s rozlišnými dištančnými hrúbkami

od 0,5 - 13 μ. 
Balenie 20ml.

saKuRa CERuzKa
Ceruzka určená na zvýraznenie okrajov schodíka. Nezafarbuje 
vosk, je bez grafitu.

vOskOvé PreDtvary

finalE
vyrovnávač nerovností na 
sádrovom pahýle. Balenie 20ml.

fóliový vosK
Rastrovaný vosk, rôzne hrúbky.
Hrúbky: 0,35 mm; 0,40 mm; 0,45 mm; 
0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm

voskové predtvary premolárové, molárové, bonyhardové.
Jedno balenie obsahuje 10 plátkov = 200 spôn

bitE REgistRation WaX bitE REgistRation WaX - PodKova
Predtvarované, voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach:
žltá - mäkká (citrónová príchuť) 96ks.
zelená - stredne tvrdá (jablková príchuť) 96ks.
červená - tvrdá (jahodová príchuť) 96ks.

voskové, záhryzové valy v 3 rôznych tvrdostiach:
žltá - mäkká (citrónová príchuť)
zelená - stredne tvrdá (jablková príchuť)
červená - tvrdá (jahodová príchuť) 

31 €

43 €

Elasto - diP
veľmi elastický vosk do tavičky vosku. Pridaná živica pre zvýšenie elasticity. 
vypáli sa bez zvyškov. Rôzne farby. Balenie 150g.

iQ ComPaCt
Špeciálny modelovací vosk s vysokou tvrdosťou vhodný na všetky 
aplikácie. Nie je krehký. Teplota tavenia pri 62 °C. ideálny vosk na letné obdobie. 
Presná reprodukcia okluzálnych plôch. Ľahko vyrezávateľný. Balenie 45g. 
dve opacity. Rôzne farby. 

bitE REgistRation WaX

duo diP
vosk do tavičky vosku. Presné a 
jednoduché dávkovanie.
Ľahko zateká. 
Balenie 80g.

19 €

sPEzial

Letný a zimný vosk strednej tvrdosti. 
Rozmer platne: 175x80 mm
Hrúbka: 1,5 alebo 1,25 mm
Balenie 500 alebo 2500g.

veľmi tvrdý vosk na registráciu 
zhryzu. veľmi stabilný aj pri 
vysokých teplotách. Príjemná 
pomarančová príchuť.
Hrúbka 2mm. 
Balenie 75ks.

suRfaCE maRKER sEt KontaKtný sPREj

Farebný sprej na zvýraznenie 
kontaktných bodov. Farby: 
zelená, modrá, červená, biela. 
Balenie 75ml.

Prášok zlatej farby na zvýraznenie 
povrchovej štruktúry modelovaného 
zuba. Ľahko sa odstraňuje.
set obsahuje prášok, tekutinu 
a štetec na nanášanie.

70 €

62 €

38 €

thoWaX vosK
Modelovacie vosky rôznych farieb. Balenie 70g.

voskový drôt stredne tvrdý. 
Balenie 250g.
Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm; 
4mm; 5mm.

dEton

22 €od 23 €

haRdEnER
vytvrdzovač sádrových pahýlov.
Nezanecháva žiadnu dištančnú 
hrúbku.

19 €

Ceruzka          23€
Náhradná náplň  16 € od 22 €

iQ stiCKs
Tvrdé voskové tyčinky na 
štiftovanie voskového modelu.
Hrúbky: 2,5mm; 3mm; 3,5mm;
4mm.

35 €

26 € 17 €

voskový drôt tvrdý.
Balenie 250g.
Hrúbky: 2mm; 2,5mm; 3mm; 
3,5mm; 4mm; 5mm.

dEton

17 €

490 g         26 €
1 850 g  74 €

Magnetický držiak určený pre 
produkty yeti z radu “excellence line”.

voskové predtvary na kovokeramiku.

set 6 x 10 plátov        75 €
25 plátkov                53 €

20 €

500g 13 €
2500g 47 €

18 €

vaRio magnEtiC 
holdER

242 €
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sintRovaný diamant

sintRovaný 
diamant

od 20 €

fréza

diamantový obojstranný disk určený na vyhľadenie povrchu keramiky, zlata, 
kovu, všetkých chrómkobaltových zliatín vrátane vitalia. 

sintrOvaný Disk jemnej / väčšej 
abRáziE

SH 393 190SH 394 F 190

rOtačný PrOGram - sunsHine

od 30 €

od 18 €

PRístRojE - manfREdi REddish stonE

soláRna 
stolová lamPa

E-bunsEn

miCRoblastER

RotojEt
Najkompaktnejšia stolová odstre-
divka na trhu, mimoriadne jed-
noduchá na používanie a zároveň 
zaisťujúca dokonalú stabilitu počas 
prevádzky, vyvinutá pre všetky 
zliatiny tavené horákom.

PiEsKovaCí boX s odsávaním 
BOX z metakrylátu s ľahko vyme-
niteľným priehľadným ochranným 
sitkom, mriežka na dne umožňujú-
ca oddeliť mleté nečistoty + nádrž 
na mikrotryskanie namontovaná na 
podstavci z nehrdzavejúcej ocele,  
pneumatické nožné ovládanie.

BOX z metakrylátu s ľahko vyme-
niteľným priehľadným ochranným 
sitkom, mriežka na dne + nádrž 
na mikrotryskanie namontovaná 
na podstavci z nehrdzavejúcej 
ocele, okamžité zastavenie, filter, 
reduktor tlaku a manometer, 
pneumatické nožné ovládanie + 
systém konštantného pneumatic-
kého OdsÁvaNia na odstránenie 
jemného prachu.

modEl tRimmER PieskOvač
Kompaktný a praktický ručný 
devestingový pieskovač 
ideálny na odstraňovanie 
investícií a oxidácie odliatkov 
s recirkuláciou agresívneho 
korundu. Štandardná 
konfigurácia jednotky nie 
je rozšíriteľná. Prevádzka 
prostredníctvom manuálneho 
progresívneho ventilu.

2 350 €

vibračný prístroj na omietky a investície s obdĺžnikovou doskou.
vibrácie sú dokonale vertikálne bez rozptylu vďaka 4 tlmičom. dokonalú 
stabilitu zaisťujú špeciálne prísavné nožičky. Možno ho fintegrovať k stolovej 
podpere pre vákuové miešačky MiX aj MiX-R PROGRaM.

vibRátoR miniEXPoRt 

126 €

330 €

Okamžitý systém ohrevu pre modelovací nástroj bez plynu a otvoreného 
plameňa. snímač rozpozná prítomnosť voskovacieho nástroja v indukč-
nom horáku a začne ho zahrievať v priebehu niekoľkých sekúnd.

382 €

375 € 355 €

Model orezávača navrhnutý na 
prácu pri stredne nízkych otáčkach, 
aby sa zabezpečila hladká úprava 
povrchu a znížilo riziko vzniku gumy 
na brúsnom kotúči. diamantom 
potiahnutý kotúč sa vyznačuje 
vyšším rezným výkonom a dlhšou 
životnosťou. Predná časť je naklo-
nená pod uhlom 10°.

1 020 € 625 €

tuRbína miXER 
spoľahlivý, výkonný a kompaktný 
vákuový mixér. vhodný na 
miešanie omietky, investícií, 
alginátu a silikónových zmesí 
(v tomto prípade sa ideálne 
hodí voliteľná miešacia misa s 
objemom 200 cm3).
Zabudovaný elektronický časo-
vač s alarmom na konci cyklu.

1 070 €1 565 €

výkonná, vzduchová vysokorýchlostná turbína, 
ktorá bola preskúmaná na presné modelovanie a 
dokončovacie operácie na estetických 
dielach z keramiky, disilikátu 
lítia alebo zirkónu.
Pohon 4-5 BaR dosahuje 
rýchlosť 300 000 otáčok 
za minútu.
Kliešte skľučovadla 
sú vhodné pre vrtáky 
s hriadeľom Ø 1,6 mm.
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ElitE doublE
silikónová hmota typu a pre zhotovenie modelov. vysoko elastická hmota odolná voči roztrhaniu. Elite double poskytuje presnú reprodukciu detailov a excelentnú 
rozmerovú stabilitu. Produkt sa vyrába v 4 rôznych tvrdostiach (8, 16, 22, 32) a 3 časoch tuhnutia (normal, fast, extra fast). 
Balenie: 1kg báza + 1kg katalyst; 5kg báza + 5kg katalyst.

zEtalaboR
+ 2 Ks aKtivátoR gRátis

ElitE mastER / RoCK

Extra tvrdá sádra 4 triedy určená na skenovanie master modelov. 
Rock: Nízka expanzia aj po 48 hodinách. Je tixotropná pre zjednodušenie výroby 
modelov. Možnosť objednať si aj Fast verziu, ktorá urýchli čas práce. Farby: 
pieskovo-hnedá, krémová, biela, svetlo jantárová, strieborno šedá. 
Balenie: 3kg; 25kg

silikónová hmota typu C 
charakteristická svojou 
vysokou tvrdosťou a 
výbornými mechanickými 
vlastnosťami. Hmota sa 
mieša s katalyzátorom - 
indurent Gel 60ml. vhodná 
pre použitie za tepla aj za 
studena.
Balenie obsahuje: 
5kg Zetalabor.

zEta 7 sPRay gingifast Rigid / ElastiC
a-silikón určený na reprodukciu gingiválnej morfológie na mode-loch vo fixnej 
protetike a implantátoch. Gingifast Rigid je určený na priamu techniku, shore 
a70. Elastic shore a40.  Balenie 2x50ml, 
1x separátor 10ml, zmiešavacie kanyly a koncovky.

dezinfekčný prostriedok určený na 
rýchlu dezinfekciu otlačkov. 
dezinfektant rešpektuje dimenzionál-
nu stabilitu otlačkov a ich kompa-
tibilitu so sádrou. Navyše zvyšuje 
presnosť pri reprodukcii sádrových 
modelov. Balenie 750ml.

14 €

3 kg 19,50 €
25 kg 110 €

43 €

1+1kg       78 €
5+5kg     275 €

Master: Obsahuje 
živicové čiastočky, čo 
zabezpečuje, že sa sádra 
neštiepi. Je tixotropná 
pre zjednodušenie výroby 
modelov.
Farby: piesková, piesko-
vo-hnedá, bledo-sivá. 
Balenie: 3 kg; 25 kg

82 €

PRístRojE - ugin

duCatRon QuattRo
indukčný, odstredivý liaci prístroj pre vysoko presné 
odlievanie všetkých zliatin. vďaka patentovanému 
liacemu kelímku je možné sledovať proces odlievania 
okienkom. Prístroj má vstavaný chladiaci okruh a 
vákuovú pumpu. 
Maximálna odlievacia teplota 1600 °C, maximálna 
hmotnosť kovu je 60g, rozmery liacieho krúžku mini 
(30x55mm), maxi (100x70mm).

ugisab PRogRamiX PEC

vypalovacia pec pre všetky 
typy odliatkov. Zredukovaná 
spotreba energie. Prehľadný 
programovací panel. Nere-
zové dvere pece. Keramická 
mufla, maximálna teplota 
1150 °C. 
Programovateľný čas 
oneskoreného štartu 
od 0 do 100h. 
Počet liacich krúžkov 
od 4 do 6. 

Obehový pieskovač 
s nožným spínačom. 
Neónové osvetlenie,
ochranná fólia na skle-
nené okienko, prípojka 
na odsávanie. 
Tlak od 3 do 6 bar, 
hmotnosť 9,2kg.

PREssojEt + intEgRal 2
Elektrolytická leštička druhej generácie v novom dizajne. Zredukovaný čas 
leštenia (5-15min). Nerezová anóda aj katóda. vyberateľná nádržka, plastový kryt 
(žiadna korózia). Maximálny prúd 10a, kapacita 2L, rozmery prístroja: 
175 x 330 x 215 mm, hmotnosť: 6kg.

Parný tlakový čistič s nádržkou s nehrdzavejúcej ocele s kapacitou 4,5l. 
voliteľný tlak na pištoli. Pracovný tlak 5 barov, váha 12kg.
Rozmery 320 x 300 x 320 mm.

50 2 480 €
100 3 350 €1 200 €

kelímok pre
duccatron = 14 €

CRE03aLR0038

rozmery komory v mm
Programix 50      120 x 170 x 210
Programix 100    150 x 220 x 300

vyžiadajte si
akciovú ponuku 

1 870 € 950 €
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sPotREbný matERiál - shERa

shERa alPin
Tvrdá sádra 3. triedy pre všetky protetické práce. skrátený čas 
spracovania. Hladký a homogénny povrch. Balenie: 20kg.
Farby: modrá, biela, žltá

shERa alabastER
alabastrová sádra 2. triedy 
pre precíznu reprodukciu 
každého detailu voskového 
modelu. Balenie: 20 kg. 
Biela farba.

26 € 26 €

shERa PuRE
super tvrdá sádra 4. triedy, ktorá je dostupnáv 2 farbách: 
svetlo sivá a krémovo-biela. Balenie 18kg (6x3kg). Je vhodná pre 
zhotovenie estetických fotografií.

shERa aRti
artikulačná sádra s vysokým 
adhezívnym efektom. veľmi nízka 
expanzia. Balenie 20kg. 
Biela farba.

135 € 50 €

shERa Kfo-giPs
veľmi tvrdá ortodontická sádra s hustou homogénnou 
konzistenciou. veľmi ľahko sa leptá. 
Balenie: 20 kg. 
Biela farba. 

shERa haRd-RoCK
skenovateľná sádra 4. triedy s vysokou tvrdosťou, tixotropnou 
kvalitou a vynikajúcou zatekavosťou. Balenie: 18 kg.
Farby: zlato-hnedá, zlato-žltá, svetlo-zelená, svetlo-žltá.

33 €

shERa favoRit
sádra 4. triedy obohatená o živicu s výnimočnou tvrdosťou 
vhodná na presné modely so špeciálnymi podbiehavými miestami. 
Balenie: 5 kg  alebo 20 kg. 
Farby: zlato-hnedá, slonová kosť

shERa soCKEl flussig
soklovacia sádra pre tvorbu 
modelov. Nízka expanzia, presné 
okraje a hustá konzistencia. 
vynikajúca zatekavosť. 
Balenie: 20 kg.
Farby: biela, tyrkysová, 
modrá, terra, 
tmavo žltá, 
svetlo-zelená

57 €

130 €

5 kg     32 €
20 kg    100 €

sPotREbný matERiál - shERa

shERa PREmium
sádra 4. triedy s vynikajúcim pomerom cena/kvalita. Zredukovaný čas 
spracovania. Balenie: 5 kg alebo 20 kg.
Farby: slonová kosť, sivá, marhuľa, 
žltá, zlato-hnedá, 
svetlo-zelená,
biela.

shERa maXimum 2000
skenovateľná sádra 4. triedy s výnimočnou tvrdosťou a jednoduchým 
spracovaním. vysoká tixotropná kvalita. 
Balenie: 18 kg; 4,5 kg.
Farby: sivá, biela, zlato-hnedá, svetlo-žltá, tmavo-žltá.

4,5 kg  31 €

shERa magiC gREEn
Špeciálna, rýchla zátmelovacia hmota pre náhradné kovy. veľmi 
jednoduché pieskovanie. Balenie: 4,5 kg ( 25 x 180 g ).
indikácia času - farebná zmena

shERafina RaPid
Obľúbená zatmelovacia hmota na výrobu koruniek a mostíkov. 
vhodná pre odlievanie veľmi hladkých povrchov. 
vhodná na šokové ale aj postupné nahrievanie.
Balenie: 6 kg.

61 € 83 €

shERa Cast
Robustná zatmelovacia hmota pre skeletové náhrady s vynikajúcimi 
vlastnosťami. viaže oxidy, vhodná pre veľmi jemné 
povrchy, pre silikónovú 
a gélovú duplikáciu. 
Balenie: 20 kg.

shERa EXPansion liQuid
Špeciálna expanzná tekutina pre 
všetky sHERa zatmelovacie hmoty. 
Môže sa miešať s destilovanou 
vodou na základe odporúčaní pre 
zatmelovaciu hmotu, s ktorou sa 
kombinuje. 
Balenie:  1 l alebo 5 l.

112 €

shERa duosil h
silikónový duplikačný 
materiál s tvrdosťou a17. 
Bledomodrá farba. veľmi 
jemný a elastický materiál 
s časom tuhnutia 20 minút. 
Balenie: 1 + 1 kg, 
alebo 5 + 5 kg.

shERa duosil s
silikónový duplikačný materiál 
s tvrdosťou a9. Bledomodrá 
farba. veľmi jemný a elastický 
materiál s časom tuhnutia 
20 minút.
Balenie: 2 x 1 kg. 

106 €
1 + 1    78 €
5 + 5    373 €

5 kg     30 €
20 kg    66 €

1 l    25 €
5 l    96 €
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sPotREbný matERiál - shERa

shERa duosil d
silikónový materiál na duplikovanie. 
Tvrdosť a22. Tyrkysová farba.
Balenie: 1 + 1 kg, alebo 5 + 5 kg.

shERa duEt soft
Rozmerovo stabilný silikón 
s tvrdosťou a85. ideálny 
pre registráciu zhryzu a pre 
modely na opravu protéz. 
Balenie: 2 x 1,5 kg.

90 €

shERa dublE
duplikačný gél pre chróm-kobal-
tové práce. vynikajúci pomer 
cena/kvalita. Zelená farba. 
Balenie: 6 kg.

shERa gEl
duplikačný gél pre techniku od-
lievania protézovej živice. vhodný 
pre chróm-kobaltové práce a 
protézy. Ružová farba. 
Balenie: 6 kg.

76 € 98 €

shERa foRm
duplikačný gél pre chróm-kobal-
tové práce. Excelentná elasticita. 
Biela farba. Balenie: 6 kg.

shERa hydRoKol
Špeciálny duplikačný gél pre 
sádrové modely. Rýchly a 
ekonomický materiál bielej farby. 
vhodný pre flexi protézy. 
Balenie: 6 kg.

116 €

shERa gingival
silikón pre prirodzený vzhľad. Pre priamu aj nepriamu aplikáciu. 
Balenie obsahuje 2 x 50 ml kartušu, 12 zmiešavacích hrotov a shera 
separat.

shERa EXaCt 85
silikónová odtlačková hmota s 
tvrdosťou a85. Jemná a nelepivá 
konzistencia. Ľahko sa mieša 
s aktivátorom. 
Balenie: 1,8 kg alebo 10 kg.

123 €

1 + 1    92 €
5 + 5    413 €

53 €
1,8 kg     31 €
10 kg    110 €

sPotREbný matERiál - shERa

shERa mastER
shERa RElaXa

shERa sEPal-u
separačný agent na báze vosku v spreji. 
separuje sádru od sádry, prípadne polyéterové 
odtlačky a modelovaciu živicu. 
Balenie: 500 ml.

shERa PastEnhaRtER
univerzálny katalyzátor pre silikónové 
odtlačkové hmoty. Balenie plastická 
40 ml tuba.

15 €

Master 1 l 44 €
Relaxa 500 ml      30 €
Relaxa 50 ml         9 €

Tekutina na uvoľňovanie pnutia povrchu ma-
teriálov ako silikón, polyéter a vosk. Zabra-
ňuje tvorbe bublín okolo vosku. Bez obsahu 
alkoholu, formaldehydu a rozpúšťadiel. 
Neutrálna vôňa. 

42 €

shERatEC  |  shERasEP-g
SheraTec je separátor na báze alginátu a 
sherasep-G je na báze vosku a silikónu. she-
raTec separuje sádru od akrylu. Sherasep-G 
separuje sádru od sádry. Balenie: 500 ml.

sheraTec         22 €
sherasep-G    23 €

shERa stumPflaCK
dištančný lak v rôznych hrúbkach. Balenie 
16ml. Farby: číra (3um) , červená (8um), 
modrá (10um), strieborná (13um)

19 €

shERa isolEX
izolačná hmota medzi sádru a 
vosk, prípadne kov a vosk. 
veľmi homogénna izolačná vrstva. 
Jednoduchá aplikácia. 
Balenie: 30 ml. 

22 €

shERa dEnt
vysokokvalitný chróm-kobalt kov na napalo-
vanie keramiky vhodný pre zváranie laserom. 
Balenie: 1 000 g. 
Minimálne množstvo 250 g.

1 kg    340 €

shERalit-imPERial
CoCr zliatina ideálna pre snímateľné, kombi-
nované náhrady. Zvárateľná laserom. 
Balenie : 1 000 g. 
Minimálne množstvo 250 g.

1 kg    366 €

shERa alloy-nP
Kvalitná a ekonomicky výhodná, ľahko 
spracovateľná chróm-kobaltová zlatina pre 
napalovanie keramiky. WaK 14x10-6K-1. 
Tvrdosť 280 (Hv 10). Balenie: 1 000 g. 
Minimálne množstvo 250 g.

413 €

shERa aluminiumoXid
99,7% aluminium oxide bielej farby. Rôzne 
zrnitosti vhodné na chrómové odliatky, 
vzácne aj nevzácne kovy a keramiku. 
Balenie: 25 kg. 
Zrnitosti: 50, 110, 
150, 250 um

110 €

shERa glamouR
diamantová leštiaca pasta pre keramické, 
živicové a zirkónové protetické práce. 
Po vyleštení zabezpečí excelentný lesk.
Balenie: 20 g.

54 €

shERabio-muffElvliEs
Expanzná páska, ktorá riadi 
expanziu zatmelovacej hmoty. 
Extra tenká a jemná. 
Balenie: 50 x 1 mm. 

26 €
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sPotREbný matERiál - CEKa PRECi-linE

3C-bond

PRECi sEP

3C-bond
adhezívum, ktoré zamädzuje 
svojvoľnému uvoľneniu 
závitových patríc. 5ml.

PRECi sagiX intRo Kit P (1301)
Balenie obsahuje 4 patrice, 12 matríc (4x nízke, 4x stredné, 4x vysoké trenie), 
4 dublovacie matrice, 1 univerzálny zavádzač, 1 univerzálny paralelizačný 
mandrel.

Preci sagix dublovacia Matrica
veľkosť: MiNi Ø 1,7 
a sTaNdaRd Ø 2,2.  Balenie: 6ks

PRECi vERtiX standaRd Kit (1801) PRECi 
vERtiX
matRiCa
výška 5mm - Ø 3,3mm.
Balenie: Normálne, nízke 
alebo vysoké trenie = 6ks/bal. 
Mix matríc s rôznym trením 
2+2+2 ks.

84 €

29 €

Latexový separátor a separačný 
lak pre zásuvné spoje, ľahko 
odstrániteľný. 15ml.

111 €

Balenie obsahuje 6 patríc so zásuv-
nou paralelnou mandrelou, 6 žltých 
matríc, 1 nástroj na zavádzanie.

46 € 32 €

Prvá väzobná vrstva na vyrovnanie pnutia 
medzi kovovou konštrukciou 
a keramikou.

17 €

CEKa sitE
anaeróbne lepidlo, používa sa na 
nalepenie kovových matríc do 
kovového lôžka.

79 €

Preci sagix Matrica
veľkosť: Mini Ø 1,7 a standard Ø 2,2
Balenie: Normálne, nízke 
alebo vysoké trenie= 6 ks/bal; 
Možnosť objednať aj mix matríc 
s rôznym trením 2+2+2 ks/bal.

Preci sagix Patrica P
Plastová patrica pre privoskovanie 
k telu mostíka.

PRECi hoRiX 
standaRd 
Kit (1701)
Horizontálny zásuvný spoj.
Balenie: Plastová koľajnica 2ks;
žltá matrica 6ks; Pracovná 
matrica 6ks; Nástroj na zavádzanie 
1ks.

57 €

od 30 €

sPotREbný matERiál sPofa

duRaCRyl Plus

duRaCRol

siliKan

suPERaCRyl Plus liQuid
Teplom polymerizujúca bazálna 
živica na zhotovenie celkových a 
čiastočných snímateľných náhrad, 
ortodontických aparátov, na opravy 
snímateľných náhrad a nepriame 
rebazácie. Pevnosť v ohybe, nízka 
rozpustnosť vo vode, farebná stá-
losť, ľahké opracovanie a leštenie.

Fosfátová formovacia hmota na 
vysokotaviteľné zliatiny. Na zhoto-
vovanie liacich modelov a liacich 
foriem na kovové konštrukcie 
snímateľných náhrad, adhezív-
nych mostíkov a strmeňových 
konštrukcií.

tEssEX

Fosfátová zatmelovacia hmota 
pre vysokotaviteľné zliatiny. 
vhodná pre zhotovenie lícnych 
modelov a lícnych foriem pre 
kovové konštrukcie snímateľných 
náhrad a mostíkov.

silisan n 1l

dvojzložková metakrylátová živica 
pre zhotovovanie individuálnych 
lyžíc. Tuhne na bázi chemickej 
inicializácie bez prívodu tepla.

Šelakové doštičky so striebrom na zhotovovanie individuálnych odtlačkových 
lyžíc na odtlačky bezzubých čeľustí a pod.

samopolymerizujúca sieťovaná bazálna živica vyznačujúca sa vysokou 
pevnosťou v ohybe, pevným spojením s bazálnou živicou, nízkou 
rozpustnosťou vo vode a dobrou absorbciou vody a vysokou farebnou 
stálosťou.

tekutina  12,50 €
prášok 32 €

9,60 € 9,60 €

tekutina  24,60 €
prášok 10,20 €

5 kg  30,10 €
10 kg 57,90 € 12 €

tekutina  8,40 €
prášok  30,50 €
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sPotREbný matERiál - lEonE

ŠtandaRdná sKRutKa
Pre HOrné PLatne
Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm
Max. posuv: 7mm. obj.č. a0805-95
Max. posuv: 9mm. obj.č. a0805-96

super mikro skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm
Max. posuv: 6mm. obj.č. a0890-95

stREdná sKRutKa 
Pre HOrné PLatne

Posuv na jedno otočenie: 0,7 mm
Max. posuv: 6mm. obj.č. a0800-95
Max. posuv: 8mm. obj.č. a0800-96

Mikro sekcionálna skrutka pre dolné platne
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 4mm. obj.č. a0801-95

3-stRanná sKRutKa
(bERtonE)

lEoWiRE
Nerezový pružnotvrdý drôt v priemeroch od 0,5 až 
po 1,4 mm.Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm

Max. posuv: 3mm. obj.č. a0930-14
Max. posuv: 4mm. obj.č. a0930-16

univERzálna sKRutKa 
Pre DOLné PLatne

Posuv na jedno otočenie: 0,8 mm
Max. posuv: 7mm. obj.č. a0803-95
Max. posuv: 9mm. obj.č. a0803-96

Rôznofarebná vysokokvalitná 
živica určená na sypaciu metódu 
pre zhotovenie ortodontických aparátov.

1,70 € 1,70 €

3,30 € 2,50 €

Mikro sekcionálna skrutka s rovným 
u-tvarovaným vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Krátka- Max. posuv: 4mm = a0801-96
Normálna- Max. posuv: 6mm. obj.č. a0801-98
Normálna- Max. posuv: 4mm. obj.č. a0801-97

Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým 
u-tvarovaným vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,35 mm
Krátka- Max. posuv: 3mm. obj.č. a0891-95
Normálna- Max. posuv: 3mm. obj.č. a0891-96

Mikro sekcionálna skrutka s ohnutým u-tvarovaným 
vodiacim čapom
Posuv na jedno otočenie: 0,4 mm
Max. posuv: 4mm. obj.č. a0802-95
Max. posuv: 4mm. obj.č. a0802-96

2,50 € 2,50 € 3,20 €

drôty 0,5 až 1,4 mm:
10 - 50m  20 €
500g  53 €

17 €

Leocryl 1 kg prášok  85 €
0,5 l tekutina   55 €
250 ml koncentrát  26 €

1,70 €

sPotREbný matERiál - dEntauRum a CERamotion

REma EXaKt f
Zatmelovacia hmota 
pre detailné odlievanie 
modelov. vhodná na 
skeletové náhrady. 
Neobsahuje sádru 
ani grafit. 
Balenie: 50 x 400 g. 
Tekutina 1 l.

CastoRit suPER C
Perfektná, rokmi 
overená zatmelo-
vacia hmota, ktorá 
neobsahuje sádru ani 
grafit. Je vhodná pre 
CoCr, NiCr zliatiny na 
korunky a mostíky. 
Balenie :40 x 150 g. 
Tekutina 1 l.

REmanium CsE

REma dynamiC s

REmanium 800
výnimočne pružno-tvrdý kov pre 
čiastočné náhrady a skelety. 
vďaka výborným fyzikálnym vlast-
nostiam odoláva zlomeniu. vysoká 
elasticita. Po elektrolytickom leštení 
krásny briliantový povrch.
Balenie: 1 000 g
Minimálne
 množstvo 250 g.

NiCr kov pre odlievanie koruniek a 
mostíkov. Jednoduchá práca vďaka 
redukovanej povrchovej tvrdosti. 
Nie je nutné pomalé chladenie pri 
napalovaní keramiky. 
Biokompatibilný, 
bez obsahu berília, 
rýchlo a ľahko sa taví. 
Balenie: 1 000 g
Minimálne 
množstvo 250 g. 

REmanium g-WEiCh REmanium 280
skeletový kov s nízkou tvrdos-
ťou, ktorý sa ľahko opracováva a 
leští. vysoká elasticita zabezpečuje 
odolnosť materiálu voči zlomeniu. 
Elektrolytickým leštením sa dosahuje 
vysokého lesku.
Balenie: 1 000g 
Minimálne 
množstvo 250 g. 

NiCr kov pre odlievanie koruniek, 
mostíkov a kompozitných faziet. 
dobré odlievacie a tavné vlastnosti. 
Jednoduché leštenie. vysoká odol-
nosť proti korózii. ideálne pre tavenie 
plameňom a indukciu.
Balenie: 1 000 g
Minimálne 
množstvo 250 g.

REmanium dRôt
Pružno-tvrdý drôt guľatý v priemeroch 
od 0,4 až po 1,5 mm. Tvrdý drôt guľaty 
v priemeroch od 0,7 až po 1,5 mm. 
Tvrdý drôt poľgulatý v priemeroch 
od 1,3 až po 2 mm.

Rokmi overená za-
tmelovacia hmota pre 
skeletové náhrady, 
ktorá sa dá použiť 
konvenčnou pred-
hrievacou metódou 
alebo šokovo. 
Balenie: 40 x 500 g.
Tekutina 1 l.

plv 117 €
liq 30 € od 27 €

1 kg      221 € 1 kg      221 €1 kg      221 € 1 kg      221 €

CERamotion 
Šesť rôznych polotovarov ceraMotion® Z pokrýva 
všetky indikácie na báze oxidu zirkoničitého. 
Najmodernejšia technológia materiálov z neho robí 
inteligentnú voľbu pre prirodzené celokeramické 
náhrady. Najmä viacvrstvový oxid zirkoničitý 
ceraMotion® Z Hybrid jednom blanku spája estetiku 
1000 MPa oxidu zirkónia s pevnosťou vysoko prie-
svitného oxidu zirkónia. Je čisto estetický a vhodný 
na všetky práce v oblasti predných a zadných zubov. od 170 €

plv 63 €
liq 28 €

plv 161 €
liq 26 €

Flexural strength 
1300 - 1020 MPa
Sintering temperature 
1480°C
Translucency 
44% – 47%
Available colors
Bleach 1, Bleach 2, a1, a2, a3, a3,5, 
a4, B1, B2, C2
Diameter ø 
98,3
Available heights (mm) 
14, 18, 22
Zirconium oxide type 
strong
ultra-highly translucent
multi-shaded
Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z Hybrid

Flexural strength
600 MPa
Sintering temperature
1450°C
Translucency
49%
Available colors
a1, a2, a3, a3,5, a4, B1, B2, C2, d2
 Diameter ø
98,3
Available heights (mm)
14, 18, 22
Zirconium oxide type
ultra-highly translucent
multi-shaded
 Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 3 units

ceraMotion® Z 
Cubic Multishade

Flexural strength
1100 MPa
Sintering temperature
1530°C
Translucency
44% – 47%
Available colors
a1, a2, a3 a3,5, a4, B1, B2, C2, d2
Diameter ø
98,3
Available heights (mm)
14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type
strong
highly translucent
multi-shaded
Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z
HT Multishade

Flexural strength
1100 MPa
Sintering temperature
1530°C
Translucency
43%
Available colors
a1, a2, a3, a3,5, a4, B1, B2, B3, B4, C1, 
C2,C3, C4, d2, d3, d4
Diameter ø
98,3
Available heights (mm)
14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type
strong
highly translucent
shaded
Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z HT Shade

Flexural strength
1200 MPa
Sintering temperature
1530°C
Translucency
43%
Available colors
white
Diameter ø
98,3
Available heights (mm)
14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type
strong
highly translucent
white
Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z HT White

Flexural strength
1200 MPa
Sintering temperature
1530°C
Translucency
39%
Available colors
white
Diameter ø
98,3
Available heights (mm)
14, 18, 22, 25
Zirconium oxide type
strong
highly translucent
multi-shaded
Indications
inlay
veneer
single crown
Bridges up to 14 units

ceraMotion® Z White

CERamotion
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zuby

kOmBinačná taBuľka wieDent

vyžiadaJTE si 
KaTaLóG TvaROv

tRibos
Trojvrstvové zuby od nemeckého výrobcu 
vyrobené kondenzačnou metódou vstrekovania, čo zabezpečuje 
dokonalú hustotu a tvrdosť morfologicky tvarovaných zubov.

Frontálne (6ks/1pásik)        14,90 €
diatorické (8ks/1pásik)       14,90 €

Frontálne (6ks/1pásik)              2,90 € 
diatorické (8ks/1pásik)     3,60 €
Frontálne 10 a viac pásikov 2,90 € 
diatorické 10 a viac pásikov    3 €
Celá garnitúra (1x28)              13 €

zuby

ivostaR & gnathostaR
Trojvrstvové zuby od ivoclar vivadent sú zárukou kvality. 
dostupné sú v chromaskopových a viTa (a-d) farebných odtieňoch. 
Frontálne zuby ponúkajú 15 (horných) a 6 (dolných) tvarov, 
zatiaľ čo diatorické zuby majú 5 tvarov.

PhonaREs ii
Prirodzene vyzerajúce zuby s výnimočným estetickým vzhľadom
a vysokou odolnosťou voči abrázii.
dostupné sú vo viTa (a-d) farebných odtieňoch.
Frontálne zuby ponúkajú 18 (horných) a 6 (dolných) tvarov, zatiaľ čo diatorické 
zuby sú rozdelené do dvoch línií a majú spolu 6 tvarov: 
Typ (pre kompletné alebo parciálne protézy),
Lingual (ideálne pre protézy nesené na implantátoch)

Frontálne (6 ks / 1 pásik)        4,70 €
diatorické (8 ks / 1 pásik)      4,70 € 

Frontálne (6 ks / 1 pásik)        37 €
diatorické (8 ks / 1 pásik)      37 € 

vyžiadaJTE si 
KaTaLóG TvaROv



Na všetky prístroje poskytujeme záručný aj pozáručný servis vlastnými servisnými technikmi.
Vzhľadom na turbulenciu doby sa môžu ceny počas platnosti katalógu líšiť. Preto Vás prosíme, overte si ich pred nákupom. 

Vyhradzujeme si právo na úpravu cien. Ceny sú vrátane DPH. Použité obrázky môžu byť ilustračné. Katalóg neprešiel jazykovou úpravou.

BEZPLATNÁ LINKA
0800 160 555

KOHO MÔŽETE KONTAKTOVAŤ VO SVOJOM REGIÓNE

CENTRÁLA SANUS
Široká 9, 949 01 Nitra

Tel.: 037 655 40 83

Mobil: 0911 473 504, 0911 066 034,

0901 778 800

Bezplatná linka: 0800 160 555

sanus@sanusdental.sk

POBOČKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Školská 1138/3

Tel.: 044 5514 063

Mobil: 0911 473 505

sanuslm@sanusdental.sk

SERVIS
Roman Pudelka  
Mobil: 0911 279 380

Email: servis@sanusdental.sk

Tibor Tóth   
Mobil: 0904 033 033

service@sanusdental.sk

POBOČKA BRATISLAVA
Koprivnická 9/A

Tel.: 02 6428 2093

Mobil: 0904 066 034

sanusba@sanusdental.sk

www.sanusdental.sk
www.zubarskepotreby.sk
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MIROSLAV KASANA
0903 473 505

DUŠAN ŠKULTÉTY
0903 437 472

RÓBERT TRELA 
0903 747 760

RADOVAN NEŠTINA
0903 687 368

ALENA KROČANOVÁ
0905 264 915

ERICH KNAPP
0905 443 124

JAROSLAV MELNA
0911 473 503

RADOMÍR ROMANČÍK
0918 112 199


