
Iroda: +36 1 370 9777    •    +36 70 33 60 994    •    www.pegadent.hu    •    pegadent@gmail.com

1730 €

A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!
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ErMetal M-82
egyszemélyes fém munkaasztal
- fém bútortest és 6 fémfiók

- laminált munkalap felrakható asztalvédő acéllemezzel

- a nemzetközi RAL-színskálából felár nélkül választható széles 

színválaszték

- német fiókrendszer

- fix magasságú LED-es világítás

- beépített, 8 fokozatban állítható elszívómotor teflonbevonatú 

motorvédő filterrel és hepa-filter porzsákkal

- műanyag elszívócsonk

- bükkfa alkartámaszok

- levegőpisztoly (puszter)

- gázcsonk a Bunsen-egő csatlakoztatásához

- extra konnektorok asztali gépekhez

- méretek: 60 cm x 86 cm x 112 cm

- felár ellenében különböző extrákkal - pl. bükkfa elszívócsonk; 

extrakemény “Kompakt” munkalap; állítható, teljes spektrumú lámpa; 

krómozott asztallábak - is választható!

Kiemelt ajánlatunk! Protetika felsőfokon: Ref-Line
kompozittartalmú luxus                           akrilfogak bomba áron!

Cromoron német
CrCo és CrNi

öntőfémek

Pegadent Bt. Akciós AjánlAtAink
 2021. 
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Goldent
Goldent Exclusive

- 4 rétegű műfog

- 44 forma

- 16 VITA-színben

- dupla keresztkötéses

Goldent Classic

- 2 rétegű műfog

- keresztkötéses

- 16 VITA-színben

7200 Ft / garnitúra

Felár nélkül is bontható!

1800 Ft/sín

1390 Ft/sín

Felár nélkül is bontható!

5560 Ft / garnitúra

620 Ft/sín

Felár nélkül is bontható!

2480 Ft / garnitúra

3600 Ft/garnitúra

teljes felső sor: 1975 Ft
teljes alsó sor: 1975 Ft
metsző pár: 2140 Ft
rágó pár: 2240 Ft

Wiedent Estetic

Európa egyik legnépszerűbb műfoga!

Triumph

20 garnitúra felett 
10% kedvezmény

Természetesség és elegancia a 

három rétegben. Egyedi formák, 

kemény, minőségi alapanyag. 

Prémium minőségű műfogak a 

Wiedent gyártól.

- 3 rétegű műfog

- 16 VITA-szín

- versenyképes árak bontva is

- rendkívül széles formaválaszték

a legapróbb fogaktól az óriásiig!

Triumph műfogak

Megdöbbentően jó minőségű 
háromrétegű fog bombaáron!

Acrylic Shell

Triumph carillas  ("Conchas")

Incisivos superiores

Incisivos inferiores
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Triumph héjfogak

Acrylic Shell

Triumph carillas  ("Conchas")

Incisivos superiores

Incisivos inferiores

S
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LM
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Triumph többrétegű héjfogakkal rekord idő alatt ké-
szíthet el ideiglenes fogsorokat és minden olyan mun-
kánál időt spórol, ahol a fogakat el kellene csiszolnia! 
Csupán állítsa fogszínű önkötő anyagba a „sablonsze-
rűen” kialakított fogformákat és kész!

Ehhez ajánljuk a Wiedent Estetic önkötő 
ideiglenes híd- és koronaakrilát szettet, amely 
VITA fogszínekben kapható!

Nagy szett:
7 színben 7 x 12,5 g dentin
+ 1 x 12,5 g enamel
+ 50 ml katalizátor

Kis szett:
1 vásztott színben 70 g dentin
+ 30 g enamel
+ 50 ml katalizátor

650 Ft/sín

6800 Ft 

9600 Ft 

VITA-
fogszínkulcs
a Ref-Line-tól

7500 Ft 

Ref-Line: protetika felsőfokon

• Anatómiailag kidolgozott forma.
• Esztétika magas fokon és természe-

tes színezés.
• Speciálisan megkötött kompozittar-

talma miatt egyedülálló a rugalmas-
sága és a kopásállósága.

• Próbálja ki az új, lekerekített „F” 
őrlőket is!

Akciós ajánlatunk: 

5 sín felett 7620  Ft /sín
25 sín felett 6985  Ft /sín
40 sín feletti vásárlás esetén
Ref-Line fogszínkulcsot adunk ajándékba!

Ára:  8 255  Ft / sín
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• angol gyártmányú miőségi akrilát

• kadmiummentes

• keresztkötéses

• jól folyó akrilát középrózsaszín színben

Impact akrilát fogsoranyagok:     MOST 15%-AL MÉG ALACSONYABB ÁRON!

Impact főzőakril por 

2 x 500g: 13 515 Ft

Impact főzőakril folyadék 

500 ml: 4240 Ft

Kapható színek:
• rózsa
• erezett rózsa
• clear

Kapható színek:
• rózsa
• erezett rózsa

Impact öntőakril por

2x 500g: 22 940 Ft

Impact öntőakril folyadék 

500 ml: 15 215 Ft 

Impact filmizoláló

1 L  2540 Ft

ÚJDONSÁG! Impact Super akrilát fogsoranyag

2910 €

Felár nélkül választhat
színt a nemzetközi
RAL-színskálából
bármelyik
ErMetal minőségi fém
laborbútorához!

- fém bútortest

- 10 fém fiók

- fix magasságú,

teljes spektrumú

LED-lámpa

- 2 db egymástól független

beépített, 8 fokozatú

elszívómotor

- 2 műanyag elszívócsonk

- 4 bükkfa alkartámasz

- 2 puszter

- 2 gázcsonk Bunsen-egők

csatlakoztatásához

- extra konnektorok

asztali gépekhez

- méretek:

60 cm x 86 cm x 175 cm

ErMetal M-93 kétszemélyes munkaasztal

Impact Super főzőakril por 

2 x 500g: 12 720 Ft

Kapható színek:
• rózsa
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1690 €

3269 €
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• Az ErMetal kifejezett célja az volt, hogy olyan kidolgozóállomást 
hozzon létre, amely védi a fogtechnikus szeme épségét és 
tüdeje egészségét a gipsz, kerámia, fém, akril, műgyanta stb. por 
védőburában tartásával és maradéktalan összegyűjtésével.

• 8 mm vastag, erős biztonsági plexiüveg

• megvilágítás: 2 db 18 W fénycső

• 900 Wattos szénkefés elszívómotor

• kétutas elszívócsatorna

• 25 L-es portartály; 0,1 mikronos porfelfogó képesség

• pedállal üzemeltethető puszter

• méretek: 64 x 86 x 126 cm

• rozsdamentes acél mosogató vízcsappal, 35x70x18 cm 
méretben (hosszúság, szélesség, mélység)

• rozsdamentes acél mosogatórács (csöpögtető)

• fém bútortest, kétajtós tárolószekrény

• 20 L-es műanyag ülepítő (rozsdamentes acél 70 L-es,  kerekeken 
guruló ülepítő felár ellenében rendelhető)

• puszter (kompresszor csatlakoztatási lehetőség)

• külön kis vízcsap a gipszcsiszoló csatlakoztatásához

• a szekrény méretei: 60x100x90 cm (mélység, szélesség, magasság)

• elszívóval, tárólófiókkal és szekrényes asztalkával

• a polírmotor fémlemez-szekrénybe van beépítve

• nedves és száraz polírozásra alkalmas

• 2 sebességes motor: 1800 / 2400 rpm

• elszívóerő: 700 m3/h

• LED munkafelület megvilágítás

• biztonsági üveg szemvédő

• a polírozás közben keletkező port zsákba gyűjti

• csendes és rázkódásmentes működés

• méret: 78x55x55 cm (szélesség, magasság, mélység)

ErMetal LAB21-E2 gipszelőszekrény

ErMetal C14 elszívós polírmotor

ErMetal S-Box
védőburás, gipszcsiszolásra és fémlevágásra kialakított munkaállomás
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108 000 Ft
444 500 Ft

Könnyen űríthető porülepítő el-
szívórendszerekhez. Különleges 
dizájnjának köszönhetően a tar-
tály aljára vezeti a proszemcséket. 
Megnöveli az elszívó élettartamát 
és csökkenti a filterek használatát, 
így gazdaságosabbá teszi rend-
szerének működését. A kép illuszt-
ráció, az ajánlat az elszívógépet 
nem foglalja magában!

• programozható, 6 literes, 210 mm átmérőjű

- a minőségi laborfelszerelés szinonimája

• teljesítmény: 125 Watt

• kapcsolóval választható 2 sebesség: 1500 rpm 

és 3000 rpm (fordulat / perc)

• méretek: magasság 20 cm, hosszúság 27 cm

• a forgótengely 14 cm-es magasságban van

• 2-6 bar nyomásl; evegőfogyasztás: 80L/perc

• 75-250 mikronos szemcsék fúvására

• 2 nagy homoktartály, 2 mozgatható szórófej

• nagy fényerejű LED-megvilágítás

• széles munkakamra, rozsdamentes acéltest

• 2-5 bar nyomás; levegőfogyasztás: 80 L/perc

• 2 homoktartályhoz 2 mozgatható szórófej

• ABS borítású, ellenálló munkakamra, LED-megvilágítás

• kompakt méret: 33x36x45 (mag. x szél. x mélys.)

• acéltest, gumibevonatú acél tálca

• potenciométerrel állítóható vibrálási frekvencia

• világító ki-be kapcsoló; tapadókorongos lábak

• tálcaméret: 22x22 cm

• teljesítmény: 100 W

• keverési tartomány: 100-400 rpm, állítható időtartam: 0-300 s

• két irányba keverés; digitális kijelző héttérmegvilágítással

• 1200 Watt teljesítmény (1,6 LE)

• 3000 rpm-es fordulatszám

• alumínium géptest, méret: 34x45x31 cm, súly: 21 kg

Mestra

169 000 Ft

305 000 Ft305 000 Ft

119 000 Ft 354 000 Ft

339 000 Ft

490 000 Ft

Polírmotor 
R-080160

Plutón 
homokfúvó
R-080253

Eclipse II
homokfúvó
R-080220

Vibrátor 
R-080020 Iris Evolution II

vákuumkeverő
R-080517

Gipszcsiszoló
RH 3000

gránit
tárcsás

gyémánt
tárcsás

Mestra Ciklon-ülepítő Mestra polimerizáló gép
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 1 090 000  Ft

MAD 1300 Deflex
automata injektáló gép

Deflex
gyári küvetta
injektáló gépbe

Deflex
polírpaszta
poliamid fogsorok
kifényesítésére
a legjobb megoldás
200 g

csapozóviasz
előre gyártott
3 ágú Deflex
csapozóviasz
10 db

szilikon
spray

a dugattyú
és a patronok
síkosításához

és tisztán tartásához

polírozó
korong

többrétegű
filcből

csapozóviasz
20 db

helyett most csak:

1 399 000 Ft

• biztonságosan kiválthatjuk vele a fémlemezes munkákat
• kompozit anyaggal leplezhető és hypoallergén
• az emberi csonthoz hasonlóan kemény, rugalmas és kopásálló
• bézs és rózsaszín színben, 20 és 40 grammos tubusokban kapható

és a piacon egyedülállóan teljes körű
injektálható termékcsalád:

Injektálással készülő munkáihoz válogasson
a kiváló minőségű eredeti Deflex kiegészítőkből!

Deflex patronárak:

22x55; 25x50 mm 22x85; 25x70 mm 22x120; 25x90 mm
4290 Ft3490 Ft 4790 Ft

44 450 Ft

3670 Ft
3940 Ft

6555 Ft 2720 Ft
3670 Ft

Deflex újdonság: injektálható PEEK!

• a Deflex termékek a termoplasztikus injektálható anyagok prémi-
um minőségét képviselik, mivel könnyen polírozhatók, jó tartást 
biztosítanak és hypoallergének

• Acetal: színtartó, alacsony folyadékabszorpciójú polimer, kapcsos 
és részleges lemezmunkákhoz (patron: 22 mm, 13 g és 26 g; 25 
mm,  17,4 g és 34,8 g)

• Classic: erős tartású poliamid rugalmas fogsorokhoz
• Fluence: erős, az előzőnél rugalmasabb poliamid részleges fog-

sorokhoz
• Supra: extra rugalmas poliamid részleges fogsorokhoz
• Acrilato: monomermentes, injektálható akrilát
• M10: extra erős és merev, monomermentes ijektálható akrilát tel-

jes fogsorokhoz
• a poliamid és akril termékek 22 mm és 25 mm-es átmérőjű patro-

nokban, kis, közepes és nagy méretben, valamint  500 g-os öm-
lesztett kivitelben is kaphatók
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Egyrétegű (monolayer) tömbökből rendelhető méretek:

Discblock 1 step: egylépcsős tömb: 98*14mm;    98*20mm

Discblock 2 step: kétlépcsős tömb : 98*10mm;    98*14mm;    98*18mm;    98*20mm;    98*25mm

Discblock 0 step: sima tömb:               98*14mm;    98*20mm;    104*20mm;  108*20mm

Színek: VITA 16 árnyalata (A-D) + Clear-C, 2S (rózsa), A0

Többrétegű (multilayer) tömbökből rendelhető méretek és árak:

12-20 mm:

25 mm:    Színek: VITA 16 árnyalata (A-D)

8 A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

4590 Ft 

14 500 Ft 
15 500 Ft 

PMMA-tömbök
A Huge dental PMMA-
tömbjei kifejezetten fogászati 
célra készültek a CadCam 
faragórendszerekhez.

20 mm alatti
monolayer tömbök ára  csak  5900  Ft

Zirking: Tosoh minőségű cirkónium
most 15% kedvezménnyel!

• magas minőségű cirkóniumtömbök a 
piacvezető japán Tosoh alapanyagból

• Koronák, hidak és körhidak előállításához
• biokompatibilis
• jól faragható
• kiváló áttetszőség

Rendszer-
kompatibilitás

Méretek
mm-ben Egység  HT 

Open System,Wieland 98*10 1 diszk 24 900 Ft

Open System,Wieland 98*12 1 diszk 27 900 Ft

Open System,Wieland 98*14 1 diszk 33 500 Ft

Open System,Wieland 98*16 1 diszk 35 900 Ft

Open System,Wieland 98*18 1 diszk 38 900 Ft

Open System,Wieland 98*20 1 diszk 41 900 Ft

Open System,Wieland 98*25 1 diszk 48 900 Ft

Zirkonzahn System 95*16 1 diszk 36 220 Ft

Zirkonzahn System 95*18 1 diszk 39 775 Ft

AG 89*71*10 1 diszk 26 630 Ft

AG 89*71*12 1 diszk 31 610 Ft

AG 89*71*14 1 diszk 36 575 Ft

AG 89*71*16 1 diszk 41 555 Ft

10 vagy több tömb
vásárlása esetén

további
10%

extra kedvezményt 
adunk!

Ha több mint 10 db PMMA-tömböt vásárol,

akkor 10% kedvezményt adunk azok árából!

100%-ban a japán Tosoh alapanyagból készül.
Prémium minőség megfizethető áron.

Kiégethető

Wax-tömbök
CadCam-hez

 98x14 mm és 98x16 mm
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Hinrimill R5

67 690 €

Páratlan megbízhatóság:
- 100%-ban Németországban tervezett és készített gép
- befogadóképesség: 10 diszk vagy 60 blokk
- 60 előre gyártott abutment
- 5 tengely, 16 különböző fréz belehelyezhető
- ionizátor
Abszolút szabadság:
- 98mm formátumú diszken belül 30 féle blokkanyag, 140 előre gyártott 
platform titániumból és CrCo-ból
- faragás +-35 fokos szögben, 40 mm-es tömbig, 3 mikronos precizitással
- nedves és száraz faragás
Nagyon gazdaságos és az egyik leggyorsabb gép a világpiacon. A „Direct 
Clean” segítségével munka közben, újraprogramozás vagy diszkcsere 
nélkül váltható a nedves és a száraz technológia.

9A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

Zirking: Tosoh minőségű cirkónium
most 15% kedvezménnyel!

Hinrimill T5
- 5 tengely, 1 diszk (tömb), 16 faragószerszám
- 30 faragószerszámhoz szoftveres nyilvántartású tárolófiók
- száraz faragás
- faragható: cirkon (ZrO2), PMMA, CrCO, PEEK, kompozitok, gipsz
- A DentalCAM driver árát a gép alapára magában foglalja!
- ExoCad tervezőprogramra kérjen ajánlatot területi képviselőinktől!

Masszív géptest, pontos faragás: E minőségi német faragógép 
lemezborítása alatt egy öt oldalról zárt öntött alumínium testet találunk, 
amely hatékonyal elnyeli a rezgéseket és pontos faragást tesz lehetővé.

Alkalmazkodóképesség és teljesítmény: A +-35 fokban elforogni 
képes B tengely a munkák széles skáláján teszi lehetővé a faragást. A 
gép egészen 40 mm vastagságig képes befogadni a különféle anyagú 
töböket, amelyekkel 300 W teljesítményű orsója könnyen megbírkózik.

Széleskörű felhasználhatóság: 16 szerszámos tartójából a gép az Ön 
által előre megadott program szerint váltogatja a faragóeszközöket. 
A gép egy 30 tárhelyes frézfiókkal rendelkezik, amelynek tartalmát a 
DentalCAM driverben is folyamatosan látja és ellenőrizheti.

Kiemelt biztonság és tartósság: A gép biztonsági funkciója, hogy a faragás indításkator ajtaja bezáródik, így 
védve körenyezetét a portól. A gép alkatrészeit (pl. az orsót) gumiköpeny védi a szennyeződésektől.

Fejlesztések: A Hinrimill T5 Edition változata ionizátorral és a faragást figyelő webkamerával is rendelkezik. Az 
Edition változatra képviselőinktől kérhet ajánlatot!

31 115 €

HinriPrint LCD 3D nyomtató

- LCD technológiával dolgozó nyomtató, amely a munka egy-egy rétegét 
egyben nyomtatja ki

- az LCD nyomtatási technológia nagy sebességet és pontosságot tesz 
lehetővé

- nagy felbontás; pontosság; érintőképernyős, egyszerű kezelőfelület
- aktívszenes szűrőn átáramló levegővel öntisztításra képes
- a Dental 3D driver árát az alapár tartalmazza
- klinikailag tesztelt, hiperallergén anyagokból nyomtat, amelyekeből az 

elkészült munka 100%-os biztonsággal helyezhető a páciens szájába
- verhetetlen ár/érték arány!

4430 €
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HinriScan-spray
- kontaktpontok jelölésére
- protetikai munkákhoz
- koronákhoz
- pontos és vékony rétegben használható

Basic 400 ml Plus 200 ml
8910 Ft 6550 Ft

10 A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

cAd/cAM

A Viny és ScanBox 3D-s fogtechnikai szkennerek gyártója a németországi smart optics vállalat.

- 1,3 MP-es kamera
- 6 µm pontosság
- sebesség:
   teljes fogsor 35 mp
- fehér fényű LED
   szkenner
- kis méret:
   mindössze
   36x31x39 cm

- 1,3 MP-es kamera
- 6 µm pontosság
- teljes artikulátor
   is beszkennelhető
- sebesség:
   teljes fogsor 29 mp
- fehér fényű LED
   szkenner
- méret:
   80x60x85 mm

Tabeo
1/S/Zircon 100” 

szinterkályha

6160 €

Vinyl Open Air 

13 335 €

ScanBOX

10 035 €

98x16 mm 51 900 Ft 98x18 mm 57 785 Ft98x12 mm 41 999 Ft 98x20 mm 63 375 Ft

Újdonság: Bloomden 3D Pro cirkónium VITA-színekben!

• 3 dimenzós, 4 rétegű cirkondiszk
• Anatómikus koronák, hidak és körhidak kifaragására is 

alkalmas, egészen 14 tagig
• a VITA-színskála minden színében kapható
• anyagszerkezete megegyezik a TOSOH cirkóniuméval
• az áttetszőség és a szilárdság tökéletes párosítása
• az él, illetve a rágófelület felé nő az áttetszősége és 

csökken a hajlítószílárdsága, így élethű hatást kelt és 
kevésbé koptatja a belőle készült koronákkal szem-
ben álló temészetes fogakat

Cromoron FARAGHATÓ CrCo-tömbök: a megszokott német minőség új formába öntve!

A Cromoron fémeket Dr. Hans-Werner 

Gundlach (1949-2018) vegyész, a bré-

mai BEGO gyár egykori főmérnöke, a 

nagy hírű Wiron fémek kifejlesztője 

alkotta meg saját cége termékeként. 

A Cromoron fémek minősége a Wiron 

fémekével vetekszik, árfekvésük 

azonban azokénál jóval kedvezőbb!

98x12 mm

55 880 Ft98x15 mm

49 530 Ft

98x10 mm 47 625 Ft

98x18 mm 59 565 Ft
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Hinrivest Liquid
Minőségi német folyadék

a Hinrivest beágyazókhoz. 

1 l

Cromoron ÖNTŐFÉMEK: német megbízhatóság sok év tapasztalatával ötvözve.

Cromoron “Easy”
Króm-nikkel alapú, berilliummentes fémötvözet kerámiához. 41 910 Ft / kg

Cromoron Premium C   Prémium minőségű króm-kobalt fémötvözet

kerámiához – berillium- és nikkelmentes!

Cromoron Classic   Magas minőségű króm-kobalt fémötvözet

kerámiához – berillium- és nikkelmentes!

59 900 Ft / kg

59 900 Ft / kg

ára csak 

ára csak 

ára csak 

ÚJ! Cromoron MG   magas minőségű, rugalmas és erős CoCr ötvözetű 
lemezfém, kifejezetten kapcsos megoldásokhoz fejlesztve.

ÚJ! Cromoron FH   prémium minőségű,
CoCr ötvözetű extra erős lemezfém.

Hinrivest CoCr 
Megbízható, jól bevált német 
lemezbeágyazó. Gazdaságos 
felhasználás. Hagyományos 
beágyazási sebességhez.

Most 3 L ajándék folyadékkal!

20 kg (50 db x 400 g) + 3 L

33 000 Ft 

3990 Ft

Hinrivest KB beágyazó
Gyors és hagyományos

beágyazóként is használható.

Kiváló pontosság.

5 Kg  (32 x 160 g)

17 500 Ft 

3990 Ft 

FÉMEk, bEáGYAZók

Hinrivest Press 
préskerámia beágyazó 

- Minden rendszerhez 
kiválóan alkalmazható
(pl. Ivoclar)

- Teljesen sima felületet ad
- A gyors kitüzelés miatt 

időtakarékos
- Finoman folyó tejfölös állag

5 kg (50 db x 100 g)

11A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

63 375 Ft

WAK-érték: 14,3 x10-6 (25-500°C)
WAK-érték: 14,5 x10-6 (20-600°C)

WAK-érték: 13,9 x10-6 (25-500°C)
WAK-érték: 14,0 x10-6 (20-600°C)

ára csak       39 900 Ft / kg

ára csak       6340 Ft / 5 g

              ára csak       46 990 Ft  / kg

Hinrivest RP 
Minőségi német lemezbe-
ágyazó gyorsbeágyazáshoz.

Krémes állag, szuperfinom 
szemcseméret, amely az 
öntvényen nagyon sima 
felületet ad!

20 kg (50 db x 400 g)

47 900 Ft 

Hinrivest SG 
Kifejezetten 
gyorsbeágyazáshoz 
kifejlesztett minőségi 
német lemezbeágyazó. 
Foszfátalapú, grafitmentes, 
jól bírja a gyors hevítést, nem 
reped és sima felületet ad!

20 kg (50 db x 400 g)

37 020 Ft 

35 990 Ft

ÚJ! Cromoron LOT 
CrCo univerzális forrasztófém, 5 g = 4 pálca.  
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Artikulation Natur gipsz
Ernst Hinrichs

Nagyon pontos 2. osztályú 
természetes artikulációs gipsz.

25 kg

18 290 Ft 

GiPsZEk, ViAsZOk

Hinristone gipsz Ernst Hinrichs 
4. osztályú minőségi 
természetes gipsz 
aranybarna színben.

20 kg (4 x 5 kg)

3. osztályú német minőségi 
természetes protetikai mo-
dellgipsz, kék vagy sárga 
színben. Kivételesen sima fe-
lületű és nagy nyomást bír el.

       25 kg 

Hinristone Saphir gipsz
Ernst Hinrichs

Die-Keen gipsz
Ernst Hinrichs

Hinridur / Siladent
                     Modelit gipsz

Extra kemény, 4. osztályú szin-
tetikus gipsz, hosszú megmun-
kálhatósági idővel! A Saphir jól 
folyó, krémes állagú és alacsony 
az expanziója. Szakítószilárdsága 
egy óra után: 65 Mpa, szárazon: 
90 Mpa. 

               Fehér, sárga, zöld
                és elefántcsont színben.
              5 kg

Prémium minőségű 5. osztályú 
gipsz Németországból. Kőke-
mény, de nem törékeny, sima 
felületű és extrém pontos: híd- 
és koronamunkákhoz kiváló.

22,7  kg

29 900 Ft 

8765 Ft 

36 990 Ft 

10 500 Ft 

LiWa viasz
Fényrekötő, kiégethető viasz 
koronák és hidak modellezé-
sére. Gyorsaság és pontosság.
20 g

12 990 Ft

12 A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

BMS minőségi olasz

modellviasz
- 10 doboz vásárlása után
   +1 dobozt ajándékba adunk! 
- kemény vagy puha kivitelben
  450 g

2690 Ft

4990 Ft

Harapási
sáncviasz BMS,

puha sárga / kemény piros

50 db-os kiszerelés

3990 Ft

3990 Ft

3990 Ft

BMS minőségi olasz

modelláló viasz
koronákhoz és hidakhoz
- a maximális pontosságért

- 100g

BMS minőségi olasz puha

modelláló viasz
- lemezmunkákhoz, fémvázakhoz

- kapcsos megoldásokhoz

- 100g

BMS minőségi olasz kemény

modelláló viasz
- lemezmunkákhoz, fémvázakhoz

- kapcsos megoldásokhoz

- 100g
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LiWa Flow
Megkönnyíti munkáját! Fényre 
kötő modellező anyag, köny-
nyen formázható, frézelhető 
és kiégethető!  Ajánljuk sze-
kunder, primer munkákhoz.

3 db  18 990 Ft

13A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

BMS minőségi olasz

modellviasz

Fényrekötő
egyéni kanál
WP dental

- Színek: rózsa, kék, natúr
- 50 db–os kiszerelés.

14 390 Ft

Az eredeti német 
minőség!

2490 Ft / db

• mentolos ízű, színváltós
• 100 óra alaktartás
• verhetetlen ár/érték arány!

Triumph
alginát 450 g

Hinrigel 6 kg

Hinrisil szilikondublír

Alga alapú,

többször felhasználható

duplikáló anyag.

Gipszhez és beágyazóhoz

is kiválóan alkalmas.

1+1 kg duplikáló szilikon:

shore keménység 24-26

vagy

shore keménység 16-18.

Kiváló német minőség!

Zhermack Zetalabor
kondenzációs szilikon szett

blokkoló szilikon 5 kg

+ 2 db katalizátor 

27 690 Ft

Zhermack Zetaplus
Intro kit L

- 900 ml putty

- 1 x 140 ml Orangwash L

-  1 x 60 ml  Indurent gel 

- 1 db keverőpad

23 090 Ft

Zhermack Oranwash L
szilikon lenyomatanyag

- 140 ml

- hidrokompatibilis

- narancs illatú

5340 Ft

20 990 Ft

Zhermack Gingifast
Elastic / Rigid

- 2 x 50 ml  (1 tubus szilikon,

1 tubus katalizátor)

- 12 db csőr

- 12 db görbe csőrvég

- 10 ml szeparátor folyadék

14 990 Ft

Alphasil Perfect
Light

- hígan folyó C-szilikon

- színe: sötétkék

- kiszerelés: 150 ml

   (1 tubus)

5800 Ft

21 990 Ft 

BMS minőségi olasz

modelláló viasz
koronákhoz és hidakhoz
- a maximális pontosságért

- 100g

BMS minőségi olasz puha

modelláló viasz
- lemezmunkákhoz, fémvázakhoz

- kapcsos megoldásokhoz

- 100g

BMS minőségi olasz kemény

modelláló viasz
- lemezmunkákhoz, fémvázakhoz

- kapcsos megoldásokhoz

- 100g

Triumph occlu-spray
- kontaktpontok jelölésére
- protetikai munkákhoz
- koronákhoz
- pontos és vékony rétegben használható

3990 Ft
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Marathon Multi-600
mikromotor

Marathon Mat-300
vizes turbina

+ pótfejjel együtt:

- 38x0,6 mm

- 100 db / doboz

- darabra is kapható!

Mestra nagy levágó (szeparáló) DK-9

16 900 Ft

Bredent VKS
csúsztató rendszer
1,7 sárga vagy piros betét 8 db  ............13 590 Ft
1,7 kék patrix 8 db  ...........................................17 690 Ft
2,2 sárga vagy piros betét 8 db .............13 590 Ft
2,2 kék patrix 8 db............................................17 690 Ft 
Bredent Vario Soft 3
Matrix sárga 1db  ......................................................1450 Ft
Patrix  kék 1db  ...........................................................1735 Ft

Árajánlatunkat
kérje boltunkban
vagy képviselőinktől!

VITA kerámiák

14 A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

259 000 Ft 304 800 Ft

289 000 Ft

• 1-50 000 RPM; nyomaték: 7.8 Ncm
• lépcsőzetes sebességváltás
• variálható vezérlés (asztali, láb, térd)
• öndiagnosztikus hibakód kijelzés
• tempomat; két forgásirány
• szénkefementes motor

• 300W teljesítmény
• fordulatszám: 300 000 rpm
• könnyű víz- és légmennyiség beállítás
• egyszerű, tokmányos szerszámcsere
• alacsony zaj- és vibrációszint

Több száz féle minőségi német és angol

gyémánt kidolgozó, fréz és polírkő
akrilhoz, fémhez, porcelánhoz és 
gipszhez.

A választékról,
árakról
kérjen tájékoztatást
képviselőinktől
vagy hívja boltunkat!

Stoddard minőségi angol
polírkefék széles választéka!

1390 Ft/db 4990 Ft/db

Dentaurum
fogsorhálók

Aluoxid /„Meteorszemcse”  5 kg

4445 Ft

- 44-74 mikron (220-as)
- 88-125 mikron (120-as)
- 105-149 mikron (100-as)
- 125-177 mikron (90-as)
- 210-297 mikron (60-as)
- 250-354 mikron (54-es)
- 420-590 mikron (36-os)
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3 rétegű maszk 

FFP2-es / KN95-ös maszk

Automata kézfertőtlenítő állvány

15A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!

304 800 Ft • a kórokozók 95%-át kiszűri
• cseppálló, véd a testnedvek ellen
• 3 rétegű, fúvással készült

nem szövet anyag
• hajlítható, az orrhoz igazítható

felső perem
• latex- és üveggyapotmentes
• egy doboz 50 maszkot tartalmaz
• ISO 9001 és CE (EN 149: 2001 + A1: 2009)

minősítéssel rendelkezik

• kiszűri a kórokozók 95%-át
• cseppálló, véd a testnedvek ellen
• 5 rétegű, fúvással készült nem szövet anyag
• hajlítható orrcsipesszel rendelkezik
• higiénikus tasakokban érkezik
• 1 tasak 5 maszkot tartalmaz
• 1 doboz 4 tasakot (20 maszkot) tartalmaz
• CE minősítéssel rendelkezik (EN 149: 2001 + A1: 2009)

• automatikus, szenzoros adagoló
• nem igényel hálózati áramot, elemről működik
• festett fémállvány
• kitűnő eszköz praxislaborokba és fogászatokba, 

ahol sokan megfordulnak 

570  Ft  / darab!

49 530  Ft 

  114  Ft  / darab!

2860 Ft

5715 Ft

Minimum rendelhető mennyiség
5 db  maszk,
ára:

1 doboz (50 db maszk) ára:

20 db megvásárolt maszkhoz
egy 100 ml-es Aloe vera tartalmú
kézfertőtlenítőt adunk ajándékba!

3 doboz db megvásárolt 
maszkhoz egy 100 ml-es 
Aloe vera tartalmú kézfer-
tőtlenítőt adunk ajándékba!
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Ha Budapesten jár, látogasson el a boltunkba személyesen is:
1046 Budapest, Erkel Gyula utca 30. (Erkel Gy. u.–Klauzál u. sarok, az udvarban a parkolás ingyenes!)
Megrendelését leadhatja telefonon vagy e-mailben: +36 1 370 9777  •  +36 70 33 60 994   •   pegadent@gmail.com

Kényelmesebbé tesszük a munkahelyét,
védjük az egészségét!

Rolf Meier
laborlámpa
Standard Line 12W

Laborszék

Asztali
elszívó

Asztali elszívó kiegészítők

Bükkfa elszívócsonk

Asztallap
alatti vas
elszívó
alagút

Bükkfa alkartámasz

acél munkalap
- félkör

acél munkalap
- téglalap

Rolf Meier
laborlámpa
Pro Line 24W

Mestra
nagyítós
laborlámpa

Mestra
laborlámpa 21 w

• 24 db magas fényerejű LED
• 40 cm-ről 3700 lux fényerő
• CRI > 80
• fényhőmérséklet: 5000 K
• LED-élettartam: 60 000 üzemóra

• gázrugóval állítható 
magasság

• dönthető háttámla
• acélváz
• kényelmes és köny-

nyen tisztítható tömör 
polifoam ülőfelület és 
háttámla

• 800-1100 W teljesítmény
• 8 fokozatban állítható

kapcsoló
• hepa-filter porzsák
• teflonbevonatú

motorvédő filter
• 1 év jótállás

• állítható fényerősség (dimmer)
• 48 db magas fényerejű LED
• 40 cm-ről 4700 lux fényerő
• CRI > 93
• fényhőmérsékelt: 5500-5700 K
• LED-élettartam: 50 000 üzemóra

• 84 db LED
• fényerő: 1200 lux
• fényhőmérséklet: 6000-7000 K
• LED-élettartam: 20 000 óra

• 90 db LED
• fényerő: 350 lux
• fényhőmérséklet: 6500 K
• nagyító: 120 mm, 3 dioptria

• 22 W fénycsővel
    szerelt változat:

129 000 Ft

50 800 Ft

30 480 Ft

8890 Ft 5080 Ft
24 130 Ft

6350 Ft

165 100 Ft

192 000 Ft

32 900 Ft

29 990 Ft

45 720 Ft

 184 000  Ft   !!!

az itt látható összes
kiegészítővel együtt csak:

A katalógusban bruttó árak szerepelnek, amelyek az áfát is tartalmazzák!


