


Hybrydowy materiał wielowarstwowy z 
tlenku cyrkonu charakteryzuje się 
jednocześnie wysoką wytrzymałością na 
zginanie i naturalną estetyką 
przypominającą prawdziwe zęby. Gradient 
od 1200 MPa w części zębiny do 750 MPa 
obszarze siecznym. Dostępny w 16 
kolorach Vita + BL2

Cercon ht ML 
98x14 mm  

Cercon ht ML 

Cercon ht ML 
98x18 mm  

cena 
przy zakupie 

1 szt

cena
przy zakupie 

2 szt

720 zł 1080 zł

830 zł 1245 zł



Nowa generacja tlenku cyrkonu o  doskonałej 
translucencji, zdecydowanie wyższej niż tradycyjny 
Cercon. Materiał ten stanowi doskonałą bazę na wysoce 
estetyczne uzupełnienia w  odcinku przednim, kiedy 
praca jest całkowicie licowana ceramiką.

Kolejny rodzaj dysków na bazie tlenku cyrkonu, 
przeznaczony do frezowania w  systemach otwartych. 
Cercon xt (extra translucent) wyróżnia się jeszcze większą 
translucencją niż Cercon ht. Cercon xt przeznaczony jest 
do wykonywania koron oraz 3-punktowych mostów 
przewidzianych do licowania lub jako uzupełnienia 
pełnokonturowe w odcinku przednim i bocznym. Cercon 
xt dostępny jest w 16 kolorach Vita.

Perfekcyjne, naturalne przechodzenie kolorów: 
odpowiada estetyce naturalnego zęba bez 
licowania lub malowania, do zastosowania 
szczególnie w odcinku zębów przednich 
(odporność na zginanie: 750 MPa). Gwarantowana 
dokładność koloru*: doskonałe dopasowanie do 
całego klucza 16 kolorów Vita** oraz BL2

Cercon ht Cercon xt ML

Cercon xt 
cena pakietu

Cercon xt lub xt ML disc 98x14 mm
Cercon ht disc 98x14 mm
Multilayer PMMA 20 mm

Cercon xt, xt ML disc 98x18 mm
Cercon ht disk 98x18 mm
Multilayer PMMA 20 mm

1200 zł

1450 zł



Wykonane z 13 warstw o różnych odcieniach, 
spójnie ze sobą połączonych.

Warstwy nie są widoczne dla ludzkiego oka.

Zalecany do tworzenia  tymczasowych koron 
i mostów.

Łatwy do frezowania i polerowania.

Wysoka wytrzymałość na zginanie > 80 MPa.

Naturalna fluorescencja i biokompatybilność.

PMMA Multilayer 

Multilayer PMMA 
A2, 16mm  

Multilayer PMMA 
A1, 20mm  

cena za
dwa dyski

380 zł

380 zł



Cercon Wax Disc to materiał do 
wykonywania konstrukcji z  wosku 
przeznaczonych do odlewania.

Dyski dostępne w dwóch kolorach 
Gray i Ivory.

Cercon Wax Disc 

230 zł

230 zł

WAX disc 
ivory, 20mm    

WAX disc 
gray, 16mm  

cena za
trzy dyski



Uniwersalne farbki i glazury Dentsply oferują 
szeroką kompatybilność i wyjątkową łatwość 
użytkowania. Przeznaczone w szczególności do 
wybarwiania prac pełnokonturowych lub 
częściowo licowanych z tlenku cyrkonu, ceramiki 
prasowanej i dwukrzemianu litu. Zalecany do 
użytku ze wszystkimi systemami ceramicznymi.

Universal Stain and Overglaze Kit
Zestaw Dentsply Universal Stain Glaze Kit 
sklada się z 21 uniwersalnych farbek.

Pięć z nich oznaczono numerami 0-4 i są one 
przyporządkowane do poszczególnych grup kolorów 
(np. 0 – do kolorów Bleach, 1 – do kolorów A, itd.). 

Dwie przezierne farbki szkliwne I1 i I2 (Incisal1 i 2) służą 
do podbarwiania brzegów siecznych i tu dla każdej 
farbki przyporządkowano także poszczególne kolory. 

Kolejnych 14 farbek to ciekawe kolory do 
indywidualizacji uzupełnień

2690 złcena promocyjna



Nowoczesny, duży panel dotykowy ze specjalnie 
hartowanego szkła o grubości 3mm.

Przejrzysta, wygodna i intuicyjna obsługa.

Wysokiej jakości materiały i podzespoły.

Testowane w 72-godzinnym teście stresowym.

Najwyższa stabilność temperatury.

Wielopoziomowe przyrosty temperatury 
oraz studzenia.

Miejsce na 1000 programów oraz inteligentny 
program wstępny.

Maksymalna temperatura 1200 stopni Celsjusza, 
przyrost temperatury do 120 stopni Celsjusza
dostępny także w wersji PRESS.

Multimat Cube

PROMOCJA

26 900 zł

29 900 zł

Multimat Cube  

Multimat Cube Press

cena za kpl
piec + pompa



Kompletny system CAD/CAM inLab

System CAD/CAM inLab daje pełna swobode podczas skanowania, 
projektowania i wytwarzania. Skanery, oprogramowanie oraz 
frezarki doskonale odpowiadaja na potrzeby techników 
dentystycznych. Gwarantuja wszechstronnosc w kwestii doboru 
materiałów do najrozmaitszych wskazan i zastosowan, oraz wysoki 
komfort obsługi. Co wiecej, Sirona Connect daje dostep do 
ogromnej bazy gabinetów stomatologicznych wyposazonych 
w skanery wewnatrzustne. inLab to system otwarty – dzieki 
interfejsom STL bardzo łatwo dokonać integracji z posiadanymi 
urzadzeniami CAD/CAM i zapewnic niezaleznosc oraz wyjatkowa 
ekonomie pracy.

259 tys zł

GRATIS

cena zestawu

Kompletny system 
CAD/CAM inLab  

16 dowolnych 
dysków o wartości 
10 tys






