3M gép akciók
Érvényes 2018. december 21-ig, de legfeljebb az akciós készlet erejéig.

ha többet akar
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EliparTM Deep Cure S

Azoknak akik egy könnyű lámpát szeretnének magas minőségben:

Azoknak akik szeretik a szépet és tartósat magas minőségben:

• Súly: 180 g
• Robosztus műanyag ház
• 360 fokban fordítható fényvezető csőr
• Csendes müködés,ventilátor nélkül
• Beépített akkumulátor, szerviz által cserélhető
• Külön töltőzsinór,töltési idő: teljes lemerülés esetén 120 perc
• Fényintenzítás: 1470 mW/cm3
• Fényhullám hossz: 430-480 nm
• Litiumion akkumulátor

• Súly: 250g
• Egy darabban, rozsdamentes acél ház
• Nincs hegesztési felület, könnyebben fertőtleníthető
• Könnyen elvégezhető akkumulátor csere
• Mágneses fényvezető mely 360 fokban elfordítható
• Ventilátor nélkül, halk működés
• Kábel nélkül tölthető, a töltőtalp intenzítás mérővel
és akkumulátor csere indikátorral ellátva
• Töltési idő: teljes lemerülés esetén 90 perc
• Fényintenzítás: 1470 mW/cm3
• Fényhullám hossz: 430-480 nm
• Litiumion akkumulátor

305.000 Ft

a csomag ára:
az ajándék értéke:

259.000 Ft

699.000 Ft

529.000 Ft

CapmixTM kapszulakeverő

RotomixTM kapszularázó

A Capmix™ a kapszulában forgalmazott fogászati tömőanyagok és ragasztók
keverésére szolgáló berendezés. Egy olyan kapszulakeverő készülék, mely minden
3M keverőkapszulához alkalmazható.

A 3M által gyártott RotoMix™ készülék
fogorvosi tömőanyagok és cementek
kapszulában való keverésére szolgál.

• Touchpad-os beállítás, vagy előre programozott (10 és 15mp)
keverési időkre, vagy saját beállításokra (1–39 mp)
• Extrém csendes működés
• Felhasználóbarát, könnyen
tisztítható touchpad

A hagyományos kapszulakeverőktől
eltérően a készülék forgómozgással
működik, mely gyorsabb és hatékonyabb,
valamint
homogénebb
keverék
előállítására képes. Emellett, a RotoMix
lehetőséget nyújt a kapszulák keverés utáni
centrifugálására. A viszkozitástól függően
az eljárás csökkentheti az anyagban maradó
levegőbuborékokat. A kívánt keverési és
centrifugálási időtartamok a „P1”- „P4”
keverési programok alá programozhatók.
Ezen felül, két előre beállított, ”10s” és ”8s”
másodperces keverési idő is választható.

a csomag ára:
az ajándék értéke:

305.000 Ft

a csomag ára:
az ajándék értéke:

209.995 Ft

Vásároljon 3M
anyagokat és
kiegészítőket az
akcióban megjelölt
termékekből úgy,
hogy azok elérjék a
megadott csomagár
értékét és a hozzá
tartozó gépet
ajándékba adjuk!

470.000 Ft

349.000 Ft

PentamixTM Lite

PentamixTM 3

A Pentamix™ Lite egy automata keverő
berendezés a Penta lenyomatanyagok
feldolgozásához. Úgy tervezték, hogy
mindenfajta 3M Penta™ lenyomatanyaggal működjön – a magas viszkozitású
putty anyagoktól a közepes sűrűségű
anyagokig.

Csak egy gombnyomás és a Pentamix™ 3
automata keverőgép tökéletesen homogénre kevert lenyomatanyagot adagol
a kanálba. Kizárólag gépi kiszerelésű
lenyomatanyag használható a készülékben.
• Könnyen használható
• Kiváló keverék-előállítás: buborékmentes és konzisztens lenyomatanyag
keverék mindenkor – beleértve a putty
konzisztenciájú alaplenyomat
agyagot is
• Higiénikus és tiszta bármilyen
lenyomatanyag adagolásakor

• Kényelmes és tiszta működtetés – töltse
meg a
lenyomatvételi kanalat közvetlenül a
készülékből
• Kompakt kivitel – álló helyzetben tárolható, így értékes helyet takarít meg
• Homogén, buborékmentes keverési
eredményt biztosít minden
keveréskor
• Gazdaságos és pontos anyagfelhasználást tesz lehetővé

a csomag ára:
az ajándék értéke:

359.000 Ft

299.000 Ft

érvényes: 2018. december 21-ig,
de legfeljebb az akciós készlet erejéig.

ha többet akar

EliparTM Deep Cure L

a csomag ára:
az ajándék értéke:

3M gép akciók

a csomag ára:
az ajándék értéke:

539.000 Ft

495.000 Ft
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Vásároljon 3M anyagokat és kiegészítőket az
akcióban megjelölt termékekből* úgy, hogy
azok elérjék a megadott csomagár értékét és
a hozzá tartozó gépet ajándékba adjuk!
*Az Ön által összeállított csomagnak tartalmaznia kell legalább
1 db-ot a táblázatban megjelölt termékből.
Az ajánlat más akcióinkkal, mennyiségi és online kedvezményünkkel nem összevonható.
Választható termékek

egységár

Sof-Lex csík (válasszon típust)

11.495 Ft

Sof-Lex Diamond polírozó rendszer

11.995 Ft

Ketac-Glaze védőlakk

11.335 Ft

Aplicap aktivátor

14.495 Ft

Pentamix keverőcsőr (30 db)

13.925 Ft

Univerzális ház Pentamix 3-hoz

19.295 Ft

Express XT Penta Penta Putty / H / Quick

23.895 Ft

Express XT regular / light body / normal / quick

18.495 Ft

Impregum Penta / Penta Soft

51.995 Ft

Soft Monophase

33.595 Ft

Imprint 4 Penta Putty / Heavy / Super Quick Heavy / ultra Light

67.995 Ft

Imprint 4 Regular / Light; Super Quick Regular / Light / Ultra light

36.495 Ft

3M retrakciós paszta

28.325 Ft

Filtek Ultimate (válasszon színeket)

16.995 Ft

Filtek Z250 (válasszon színeket)

10.795 Ft

Filtek Z550 (válaszzon színeket)

13.495 Ft

Filtek Ultimate Flow 2 x 2g (válasszon színeket)

17.275 Ft

Filtek Bulk Fill Posterior kapszula v. fecskendő (válasszon színeket)

23.495 Ft

Filtek Bulk Fill Flow fecskendő (válasszon színeket)

21.295 Ft

Filtek Bulk Fill Flow kapszula (válasszon színeket)

20.495 Ft

Sof-Lex korongok (válasszon típust)

Elipar Deep Cure S
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RelyX U200 clicker (válasszon színeket)

49.495 Ft

RelyX U200 automix (válasszon színeket)

35.495 Ft

RelyX Ultimate (válasszon színeket)

31.795 Ft

Ketac Cem Plus 1 x 11 gr

30.795 Ft

Ketac Cem Plus 2 x 11 gr

56.795 Ft

Protemp 4 (válasszon színeket)

36.495 Ft

RelyX Unicem Aplicap 20 kapszula (válasszon színeket)

50.675 Ft

RelyX Unicem Aplicap 50 kapszula (válasszon színeket)

117.675 Ft

Ketac Molar Aplicap 50 kapszula (válasszon színeket)

51.745 Ft

Ketac Molar Quick Aplicap 50 kapszula (válasszon színeket)

55.525 Ft

Photac Fill Quick Aplicap 20 kapszula (válasszon színeket)

22.995 Ft

Photac Fill Quick Aplicap 50 kapszula (válasszon színeket)

53.775 Ft

Clinpro XT Varnish

46.325 Ft

Clinpro White Varnish 50 x 0,5 ml

47.995 Ft

Clinpro Sealant

Elipar Deep Cure L
a csomag ára:

6.495 Ft
összesen:
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összesen:

