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KATALOG PRODUKTÓW
CAD/CAM



Poznaj szeroką gamę materiałów 
do frezowania firmy Dentsply Sirona

PMMA multilayer 
Materiał na długoczasowe uzupełnienia tymczasowe; 
materiał fluorescentny, opalescentny, biokompatybilny
złożony z 13 warstw różnej przezierności, przejścia 
kolorów niewidoczne dla oka ludzkiego
PMMA monocolor
Materiał na długoczasowe uzupełnienia tymczasowe, 
materiał dostępny w 16 kolorach Vita, bleach HW2, A1T i 
B1T (T – bardziej translucentne o 20%)

WAX Disc
Krążki woskowe wykonane z wysokiej jakości polietylenu 
na struktury pod odlewane korony i mosty, oraz do 
ceramiki tłoczonej.

Materiał hybrydowy o stopniowanej przezierności 41-49%.; 
cieniowana warstwa szkliwna ma grubość 3,9 mm w dysku 
każdej wielkości. Ze względu na taką strukturę obiekty 
należy umieszczać jak najwyżej w dysku, aby w pełni 
wykorzystać cieniowaną warstwę szkliwną

Warstwa szkliwna ma wytrzymałość 750 MPa, natomiast 
warstwa dentynowa – 1200 MPa.
Wszystkie dyski Cercon posiadają specjalny pierścień 
(2mm) absorbujący naprężenia obecne przy montowaniu,
ponad 15 lat badań klinicznych, doskonałe właściwości 
materiału w czasie obróbki, synteryzacji, certyfikaty dla 
pacjentów 
Temperatura synteryzacji dla wszystkich materiałów 
Cercon – 1500oC
Materiał dostępny jest w 16 kolorach Vita oraz BL2.

Cercon ht ML (high translucent Multilayer) 

PRZEZIERNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ (MPa)

RODZAJ PODBUDOWY

KOLOR

XT WAXPMMA MONO PMMA MULTIXT ML

49%

750 

Korony 
i mosty do 
3 punktów

16 odcieni 
VITA® 

i odcień
bleach BL2

49% 

750

Korony 
i mosty do 
3 punktów

16 odcieni 
VITA®,
biały 

i  bleach BL2

-

> 80

Tymczasowe 
korony 
i mosty

16 odcieni 
VITA® , 2

transparetne 
i 1 bleach

-

> 80

Tymczasowe 
korony 
i mosty

16 odcieni 
VITA® 

i 1 odcień 
bleach

HT ML

41%  - 49%

750  - 1200 

Korony 
i mosty do 
14 punktów

16 odcieni 
VITA® 

i odcień 
bleach BL2

HT

41%

1200 

Korony 
i mosty do 
14 punktów

16 odcieni 
VITA® 

i 2 odcienie 
bleach BL2

Gray,
Ivory

-

-

-

* **

* **

brzeg sieczny* w obszarze dentyny**



Sagemax to producent innowacyjnych, wysokiej jakości 
dysków cyrkonowych dających naturalny efekt. 

Poza dyskami cyrkonowymi w swojej ofercie Sagemax 
posiada również dysk PMMA Multilayer o doskonałej 
biokompatybilności oraz dysk WAX o doskonałych 
właściwościach skrawających, zapewniający stabilność 
kształtu i bezresztkowe wygrzewanie.

Jedną z ciekawszych pozycji w szerokiej ofercie 
dysków cyrkonowych Sagemax jest NexxZr® T Multi. 

PRZEZIERNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ (MPa)

RODZAJ PODBUDOWY

KOLOR

NexxZr+ WAXNexxZr+ Multi PMMA MULTINexxZr T Multi

-

  50

Tymczasowe 
korony 
i mosty

NexxZr S NexxZr T

-

-

-

-

630  - 880

Korony 
i mosty do 
3 punktów

1370 

Korony, mosty 
do 3 punktów

i mosty 
wielopunktowe

630  - 1170 

Korony, mosty 
do 3 punktów

i mosty 
wielopunktowe

1270 

Korony, mosty 
do 3 punktów

i mosty 
wielopunktowe

Biały
Biały, OM1, 

OM2, OM3 i 
16 odcieni 

VITA® 

Biały, A1, 
A2, A3

A3.5, B1, B2

A1, A2, A3, 
B1, B2, C2, 

D2

OM3, A1, 
A2, A3, 

A3.5, A4, 
B1, B2, C1, 
C2, D2, D3

Niebieski

4 odcienie 
bleach 

BL1, BL2, 
BL3, BL4 oraz 

16 odcieni 
VITA®

infiltracja, 
warstwowanie

infiltracja, 
barwienie, 
cut-back, 

warstwowanie

infiltracja, 
barwienie, 
cut-back, 

warstwowanie

infiltracja, 
barwienie, 
cut-back, 

infiltracja, 
barwienie, 
cut-back, -

W-98, Z-95

10, 12, 14, 
16, 18, 20, 
22, 25 mm

10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 
25, 30 mm

 12, 14, 20, 
25 mm

 10, 14, 16, 
20, 25 mm

10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 
25, 30 mm

16, 20 mm 16, 20 mm

W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95 W-98, Z-95

TECHNIKA
PRZETWARZANIA

ŚREDNICA

WYSOKOŚĆ

Jest to najnowszej generacji wielowarstwowy 
tlenek cyrkonu (3Y-TZP przyszyjkowo, 5Y-TZP 
siecznie). Stanowi połączenie bardzo wysokiej 
wytrzymałości na zginanie z płynnym 
gradientem koloru i przezierności. Ta 
kombinacja zapewnia optymalne warunki do 
wykonywania monolitycznych lub 
zredukowanych uzupełnień. Specjalnie 
opracowana koncepcja multi zmienia 
właściwości mechaniczne i optyczno-świetlne 
materiału płynnie przechodząc od części 
przyszyjkowej do siecznej.  Wysokiej jakości 
proces produkcyjny zapewnia spiekanie bez 
naprężeń i wysoką dokładność dopasowania

* **

* ** * **

brzeg sieczny* w obszarze dentyny**

800 (biały)

(wstępnie barwiony)
1000 

30% 42% 46%49%  - 42% 49%  - 46%* **

Korony i mosty 
do 3 punktów, 

(wstępnie barwiony)
i mosty 

wielopunktowe 
(biały)

nowość



Nowość w naszej ofercie. 
Doskonałej jakości dyski cyrkonowe firmy Upcera

Upcera jest liderem pośród 
producentów materiałów 

ceramicznych CAD/CAM, firma 
wywodzi się z dalekiego wschodu. 

Dzięki szybkiemu rozwojowi 
Upcera stała się jednym z bardziej 

rozpoznawalnych producentów 
krążków cyrkonowych na świecie. 

W Chinach posiada 45% rynku, 
a eksport swoich materiałów 

prowadzi do ponad 60 krajów na 
świecie. Upcera obecnie posiada 

20 patentów na produkcję 
materiałów. 

PRZEZIERNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ (MPa)

RODZAJ PODBUDOWY

KOLOR

ILOŚĆ WARSTW

ST COLOR TT WHITEST MULTI HT WHITEST WHITE

39%

1300

Korony 
i mosty do 
3 punktów

White

5

44% 

1100

Korony 
i mosty do 
14 punktów

16 odcieni 
VITA®

5

44%

1300

Korony 
i mosty do 
3 punktów

16 odcieni 
VITA®

5 

39%

1200

Podbudowy

White

5

FUNCTIONAL

43%  - 47,6%

800  - 1100 

Korony 
i mosty do 
5 punktów

16 odcieni 
VITA® 

5

ESTHETIC

46%  - 49%

600  - 900

Korony 
i mosty do 
5 punktów

16 odcieni 
VITA®

5

White

5

49%

600

Korony 
i mosty do 
3 punktów

* ** * **

* ** * **

brzeg sieczny* w obszarze dentyny**



Zapewnij olśniewający efekt swoim pracom dzięki 
dwutlenkowi cyrkonu firmy Pritidenta

Wszystkie produkty priti®multidisc ZrO2 tworzone 
są z surowców o wysokiej czystości. Proces, 
izostatycznego prasowania na zimno gwarantuje 
najwyższy poziom bezpieczeństwa. Cyrkonowe 
bloczki o dużej gęstości zapewniają określony 
skurcz podczas synteryzacji oraz bezbłędne wyniki 
frezowania, zapewniając tym samym wysoką 
estetykę.

Unikalne połączenie materiałów 2 różnych klas - 
wysoce wytrzymałego i wysoce przeziernego ZrO2

priti®multidisc ZrO2 Multi Translucent

doskonała estetyka
naturalny gradient kolorów i przezierności
wszystkie wskazania do frezownia od korony 
pojedynczego zęba do mostu 14-to punktowego 
dzięki bardzo dużej wytrzymałości na zginanie 
> 1.100 MPA 
doskonała estetyka
szybka synteryzacja, całkowity czas ok. 4h

MONO HT
MONO 
OPAQ

MULTI 
BLOCKMONO ET MONO TMULTI ET MULTI T

45%

> 1150 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

multicolor
i 1 odcień 

bleach

40%

> 1150 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

multicolor

40% 

> 1150 

Korony 
i mosty 

do 3 
punktów

16 odcieni 
VITA®  
i biel

49% 

> 650 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

wersja 
biała

49%

> 650 

Korony 
i mosty 

do 3 
punktów

multicolor

45% 

> 1150 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

16 odcieni 
VITA®  
i biel

MULTI MT

40%  - 49%

800  - 1150 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

16 odcieni 
VITA® 

i 3 odcienie 
bleach

MULTI HT

49%

> 650 

Korony 
i mosty 

do 3 
punktów

multicolor
i 1 odcień 

bleach

16 odcieni 
VITA®  
i biel

35% 

> 1150 

Korony 
i mosty 
do 14 

punktów

PRZEZIERNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ (MPa)

RODZAJ PODBUDOWY

KOLOR

> 49% T., > 800 MPa, 5 Y-TZP* 

3Y&5 Y-TZP*     

40% T., > 1150 MPa, 3 Y-TZP*          

3mm

    5mm

8-12mm

*Stopniowe przejście szkliwa 5 Y-TZP w zębinę 3 Y-TZP

* **

* **

brzeg sieczny* w obszarze dentyny**



DDcam
WAX

DDpeek
MED

DDtemp
MED

DDpoly
X ML

DD Bio
SplintC

DD Bio
ZX2 color

DD Bio
ZW iso

DD cube
ONE ML

40%

> 1250 

Korony 
i mosty 
wielo-

punktowe

-

≥ 98

-

90

- 

~ 78 

- 

≥ 155 

HT+

> 1250

Korony 
i mosty 
wielo-

punktowe

35%

> 1300  

Korony 
i mosty 
wielo-

punktowe

szary

-

-

-

PRZEZIERNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ (MPa)

RODZAJ PODBUDOWY

KOLOR

Dental Direkt to pewność biokompatybilnych materiałów 
o najlepszych właściwościach, które zapewniają 

powtarzalną stabilność każdej partii produktu

Poza dyskami cyrkonowymi w swojej ofercie 
Dental Direkt posiada również przetestowane, 
sprawdzone klinicznie w 100% biokompatybilne 
dyski PMMA do wszystkich wskazań i strategii 
szybkiego frezowania oraz dysk woskowy DD CAM.

Oferuje on płynną gradację koloru od dentyny 
po brzeg sieczny, co znacznie zwiększa 
wydajność tworzenia monolitycznych 
podbudów. Żywe nasycenie kolorów i 
zwiększona przezierności w części siecznej 
spełniają najwyższe wymagania nowoczesnych 
materiałów CAD.

Jedną z czołowych pozycji w szerokiej ofercie 
dysków cyrkonowych Dental Direkt jest 
DD cube ONE ML - Extra Translucent Plus (HT+). 

98

14, 18, 
22 mm

10, 12, 14, 
16, 18, 20, 

25 mm

 14, 18, 
23 mm

 20 mm15, 20 mm10, 14, 18, 
20, 25 mm

15, 20 mm
Bleach:

16, 20, 25 mm

98 98 98 98 98 98ŚREDNICA

WYSOKOŚĆ
16, 20 mm

98

biały, 
naturalny, 
dentyna, 
gingiva 

Bleach, A1, 
A2, A3, A3,5, 
B2, C2, D3

 A1, A2, A3, 
B0, B3, C2 

Stałe lub 
zdejmowane 
konstrukcje 
szkieletowe 

zębowe 

Tymczasowe 
mosty 

i korony

Tymczasowe 
mosty 

i korony

transparentny

Szyny 
zgryzowe 
i lecznicze

16 odcieni 
VITA® 

biały
(opaqer) 

16 odcieni 
VITA® 

i 1 odcień 
bleach 

nowość



Wzmacniane Grafenem kompozytowe dyski do 
frezowania w systemach CAD/CAM

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU G-CAM

Biopolimerowy dysk G-CAM z nanorurkami grafenu, został 
specjalnie zaprojektowany do trwałych struktur dentystycznych. 

Dyski G-CAM występują w 2 różnych wariantach:

Wszystkie stopy Mesa są bardzo odporne na korozję 
oraz mają niskie przewodnictwo cieplne.

Krążki te charakteryzują się elastycznością pozwalającą 
na uzyskanie odlewów o grubości nawet dwóch 

dziesiątych milimetra.
Ponadto dzięki uniwersalnemu współczynnikowi 

rozszerzalności cieplnej idealnie nadają się do 
stosowania ze wszystkimi ceramikami.

Krążki chromo-kobaltowe, oraz tytanowe 
do frezowania w systemach CAD/CAM

Materiał

Temperatura topnienia

Moduł sprężystości 

Wytrzymałość 
na zginanie 

Gęstość

Twardość Vickersa

Co - Cr

1308 - 1384 C

183 MPa

360 MPa

8,5g/cm3

273 HV10

Co - Cr

1307- 1417 C

233 MPa

395 MPa

8,4g/cm3

255 HV10

Ti

1605-1660 

114 MPa

880 MPa

4,4g/cm3

312 HV10

MAGNUM
SPLENDIDUM

MAGNUM
SOLARE

TITAN
HYPERONE

Moduł sprężystości: 

Wytrzymałość na zginanie: 

Twardość:

Absorpcja wody:

Pozostały monomer:

> 3200 MPa

> 140 MPa

88 Shore

4 μg / mm3

< 0,004%

całkowicie wodoodporny
pełna biokompatybiliność
do uzupełnień  długoczasowych

wyjątkowo lekki
brak gromadzenia płytki 
nazębnej

G-CAM Monochroma, w jednym kolorze

G-CAM Multichroma, jednokolorowe, wysoce 
transparentne dyski o szerokim spektrum barw, 
bazujące na charakterystyce naturalnych zębów.



Bloczki ceramiczne e.max CAD do 
wykonywania mostów i pojedynczych 
uzupełnień o wysokiej estetyce.
Dwukrzemowa ceramika szklana w formie 
bloczków przeznaczona do przetwarzania w 
systemach CAD/CAM. Asortyment 
charakteryzuje się szeroką gamą kolorów, 
kilkoma poziomami przezierności oraz 
zróżnicowaniem wielkości bloczków. Materiał ten 
idealnie łączy w sobie estetykę i wysoką 
wytrzymałość. Bloczki dostępne są w pięciu 
podstawowych wersjach różniących się stopniem 
przezierności – HT, LT, MT, MO, IMPULS.

Dzięki Tetric CAD możesz wykonywać estetyczne 
pojedyncze uzupełnienia w najbardziej efektywny 
sposób. Po wyszlifowaniu uzupełnienia są 
polerowane, a następnie cementowane 
adhezyjnie. Uzupełnienia Tetric CAD są 
harmonijnie łączone z resztkową strukturą zęba 
dzięki wyraźnemu efektowi kameleona, co 
gwarantuje szybki i łatwy efekt estetyczny.
Zastosowanie:

Bloczki kompozytowe Tetric Cad

Ceramika hybrydowa o podwójnej strukturze 
ceramiki od 55% do 85% i tworzywa 
polimerowego od 13% do 43%. Cementowanie 
adhezyjne. Poziom translucencji HT .
Zastosowanie:
cienkie licówki
licówki
inlay
onlay
korony

Bloczki Hyramic Upcera
UP.CAD to innowacyjna ceramika szklana na bazie 
dwukrzemianu litu, która charakteryzuje się 
zoptymalizowaną przeziernością, trwałością i 
wytrzymałością dla pełnych uzupełnień 
anatomicznych.
Zalety:
Doskonała wytrzymałość mechaniczna
Doskonała estetyka z super wysoką 
przeziernością
Natychmiastowe przywrócenie przy fotelu

Bloczki Hyramic Upcera

nowośćnowość

Licówki
Wkłady
Nakłady (np. licówki okluzyjne, korony częściowe)
Korony



DRUKARKI 3D I ŻYWICE

Formlabs Form 3B to specjalistyczna drukarka 3D opracowana 
specjalnie do zastosowań stomatologicznych. Wyjątkowo mała 
plamka lasera (0,085mm) umożliwia drukowanie z 
ultra-precyzyjną dokładnością wymiarową. Technologia LFS 
zapewnia powtarzalne i niezawodne drukowanie z dokładnością 
25 mikrometrów, bez dużej utarty szybkości i wydajności. 
Szeroka gama materiałów specjalistycznych w tym żywice 
dentystyczne i biozgodne otwiera szerokie możliwości 
stosowania w protetyce, implantologii, ortodoncji.

ZESTAW ZAWIERA:
1 x DRUKARKA Form 3B
1 x KUWETA DO MODELI 3D
1 x PLATFORMA ROBOCZA
1 x ŻYWICA DO MODELI 1L
1 x ZESTAW CZYSZCZĄCY
1 x MYJKA DO MODELI
1 x LAMPA POLIMERYZACYJNA

Drukarka Formlabs Form 3B

Materiał przeznaczony do 
drukowania modeli koron i 
mostków z wymiennymi matrycami 
z zachowaniem stałego 
dopasowania. Precyzja wydruków 
w zakresie ± 35 mikrometrów. 
Gładkie, matowe powierzchnie 
końcowe o kolorze zbliżonym do 
gipsu ułatwiają przejście z 
wytwarzania analogowego na 
produkcję cyfrową. 

Dental model
Przeznaczony do wytwarzania szyn, 
elementów mocujących i innych 
bezpośrednich przyrządów 
ortodontycznych. Umożliwia 
praktykom dentystycznym i 
laboratoriom szybkie wytwarzanie 
wielu produktów dentystycznych 
we własnym zakresie, od 
prowadnic chirurgicznych i szyn po 
stałe modele protetyczne i 
przezroczyste. 

Dental clear

Żywica o pierwszej klasie 
biokompatybilności, przeznaczona 
dla dentystów do tworzenia 
precyzyjnych szzablonów 
implantologicznych oraz modeli 
stomatologicznych. Materiał 
charakteryzuje się niskim 
odkształceniem plastycznym przy 
stałym obciążeniu oraz dobrą 
odpornością cieplną.  

Dental SG
Materiał w naturalnym kolorze 
szkliwa zębowego nadaje się do 
produkcji koron tymczasowych, 
nakładek, licówek, mostów. 

Dental CB

nowość



TECHNOLOGIA SENSORA

DOKŁADNOŚĆ SKANOWANIA

APARAT

SKANOWANIE CAŁEGO ŁUKU

SKANOWANIE TRZECH PUNKTÓW

ILOŚĆ OSI SKANOWANIA

POLE POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE

FORMAT WYJŚCIOWY

WYMIARY

WAGA URZĄDZENIA

INEOS X5 VINYL OPEN AIR PRIO SCAN

białe światło LEDbiałe światło LED

10

2 kamery 1,3MP

1 minuta 30 sekund

1 minuta

2
-

Zfx CAD

stl, obj, oft

330 x 330 x 330 mm

14 kg 

6

1 kamera 1,3MP

16 sekund

45 sekund

3
80 x 60 x 85mm

exocad® Dental CAD

stl

455 x 430 x 420 mm

23 kg 

niebieskie światło LED

2,1

1 kamera

3 minuty

2 minuty

5
-

 inLab CAD SW

stl

474 x 735 x 460 mm

40 kg 

TECHNOLOGIA SENSORA

DOKŁADNOŚĆ SKANOWANIA

APARAT

SKANOWANIE CAŁEGO ŁUKU

SKANOWANIE WYCISKU

ILOŚĆ OSI SKANOWANIA

POLE POMIAROWE

OPROGRAMOWANIE

FORMAT WYJŚCIOWY

WYMIARY

WAGA URZĄDZENIA

MEDIT T310 MEDIT T510 MEDI T710

niebieskie światło LED

4

4 kamery 5MP

8 sekund

tak (45 sekund )

 

 

7

2 kamery 5MP

12 sekund

nie

3
100 x 73 x 60mm

Zfx CAD

stl

505 x 271 x 340 mm

15 kg 

9

2 kamery 5MP

18 sekund

nie

 

INEOS X5 VINYL OPEN AIR PRIO xSCAN

MEDIT T310 MEDIT T510 MEDIT T710

SKANERY

nowośćnowośćnowość



inLab

Kompletny 
system 

CAD/CAM

InEos X5

 inLab Profire
 inLab CAD SW

 inLab MC X5

System CAD/CAM inLab daje pełną swobodę podczas skanowania, projektowania 
i wytwarzania. Skanery, oprogramowanie oraz frezarki doskonale odpowiadają na 
potrzeby techników dentystycznych. Gwarantują wszechstronność w kwestii doboru 
materiałów do najrozmaitszych wskazań i zastosowań oraz wysoki komfort obsługi. 
Co więcej, Sirona Connect daje dostęp do ogromnej bazy gabinetów stomatologicznych 
wyposażonych w skanery wewnątrzustne. inLab to system otwarty – dzięki interfejsom 
STL bardzo łatwo dokonać integracji z posiadanymi urządzeniami CAD/CAM i zapewnić 
niezależność oraz wyjątkową ekonomię pracy.

inLab – wolność wyboru w laboratorium protetycznym



Exocad to doskonały wybór oprogramowania dla 
systemów CAD/CAM. Exocad jest obecnie najczęściej 
używanym oprogramowaniem CAD w świecie 
techniki dentystycznej.

Exocad Base Pozwala na projektowanie: koron anatomicznych, 
podbudów anatomicznych i zredukowanych, konstrukcji do 16 punktów, 
inlay/onlay (również w mostach), licówek, prac z wax-up’u, skanów 
przedoperacyjnych i teleskopów pierwotnych.

Szybkie projektowanie 
standardowych belek 
i zaawansowanych 
projektów.

Modele na podstawie 
skanów wycisków lub  
ze skanerów 
wewnątrzustnych.

Realistyczny rendering 
projektów.

Najbardziej zaawansowany 
system do tworzenie protez 
szkieletowych.

Łączniki indywidualne
i prace przykręcane.

Szyny relaksacyjne 
i łyżki indywidualne.

Projektowanie prac 
z wykorzystaniem 
dynamicznej okluzji.

Exoplan – wizualizacja 
danych z tomografu.

Exocad Base

Virtual Articulator

Implant Module

Bar Module

TrueSmile Module

DICOM Viewer

Bite Splint Module

Model Creator

PartialCad

Dla osób które potrzebują czegoś więcej, exocad® oferuje 
następujące moduły dodatkowe:



Posiada 5 jednocześnie pracujących osi, które 
zapewniają wiele różnorodnych opcji obróbki. 
Gwarantuje możliwość automatycznej wymiany 16 
frezów, a zintegrowane chłodzenie wodą 
odprowadza temperature oraz zapewnia dłuższą 
żywotność instrumentów.

FREZARKA

SILAMILL R5 

Nowoczesność
Dzięki opatentowanej  technologii DirectDisc 
półfabrykaty mocowane są do uchwytu 
materiałowego bez uciążliwego stosowania 
narzędzi.

Komfort
Technologia DirectClean zapewnia szybką i łatwą 
obróbkę na mokro i na sucho. 
Zastosowanie nowatorskich jonizatorów  i aktywnej 
wentylacji ułatwia czyszczenie komory

Bezpieczeństwo
System kontroli i wykrywania uszkodzenia frezu

10
dysków bloczków

60

60
prefabrykowanych 

łączników

Waga
Wymiary

Kąt pochylenia
Automatyczny zmieniacz

Poziom hałasu
Zasilanie 

Oprogramowanie

145kg,
580 x 695 x 600 mm,
oś "B" 30º, oś "A" 360º,
16 frezów,
< 60 dB,
220 -240 V, 50-60 Hz,
spec. oprogramowanie CAM,

SPECYFIKACJA



Posiada 5 jednocześnie pracujących osi, które 
zapewniają wiele różnorodnych opcji obróbki. 
Gwarantuje możliwość automatycznej wymiany 
16 frezów. W laboratorium sprawdza się doskonale 
dzięki swojej elastyczności i niezawodności.

FREZARKA

PIEC

SILAMIL T5 New Edition

TABEO M1

Waga
Wymiary

Kąt pochylenia
Automatyczny zmieniacz

Poziom hałasu
Zasilanie 

Oprogramowanie
Frezowanie na sucho

Inne

91kg,
450 x 530 x 630 mm,
oś "B" 35º, oś "A" 360º,
16 frezów,
< 60 dB,
220 -240 V, 50-60 Hz,
spec.oprogramowanie CAM,
cyrkon, PMMA, wosk,
automatyczne odsysanie 
zewnętrzne.

SPECYFIKACJA

Piec Tabeo M1 charakteryzuje się kompaktową 
budową. Mimo niewielkich rozmiarów jego 
pojemność jest wystarczająca aby pomieścić misę 
do spiekania o średnicy 100 mm. Dysponuje 
wszystkimi funkcjami do spiekania wraz ze 
standardowymi programami spiekania.

Do 20 pojedynczych koron;
Ułatwiona obsługa dzięki 9 dowolnie 
ustawialnym programom;
7-segmentowy wyświetlacz LED;
Precyzyjna, cyfrowa regulacja temperatury 
dla każdego z 4 poziomów;
Elektroniczna blokada drzwi chroni przed 
przedwczesnym otwarciem;
Możliwość wyboru zamykania drzwi 
z prawej lub lewej strony

Nowoczesność
Kamera Internetowa w komorze roboczej, stabilne 
połączenie Ethernet, Technologia DirectDisc do 
rewolucyjnego mocowania tarczy (jedną ręką), to tylko 
nieliczne narzędzia ułatwiające pracę w laboratorium.
Oszczędność
SilaMill T5 Edition to idealne rozwiązanie do laboratoriów 
ze względu na niskie koszty produkcji i szybkość działania. 
Urządzenie w pracowni daje gwarancję wysokiej jakości 
podczas frezowania na sucho.
Bezpieczeństwo
Ochrona strefy niebezpieczeństwa podczasu procesu obróbki 
z automatyczną blokadą obszaru zagrożenia znajduje się na 
przednim panelu pokrywy, a dzięki gumowemu ochraniaczowi 
do mechanizmu nie dostaje się wilgoć.
Komfort
Jonizator i poprawiona cyrkulacja powietrza dla łatwego 
czyszczenia urządzenia pozwala zaoszczędzić sporo czasu.



Proszek czyszczący piec do synteryzacji 
cyrkonu niezbędny do jednorodnego 
wybarwienia spiekanych elementów

Pierścienie do kalibracji pieca – 
optymalne wyniki synteryzacji zapewniają 
przezierność, kolor i wytrzymałość

Scan-X-Spray® można rozpylać 
bezpośrednio bardzo cienką 
warstwą, uzyskując w ten sposób 
bardzo precyzyjne wyniki 
skanowania.
Pojedyncza aplikacja 
konwencjonalnego SCAN-SPRAY: 
ok. 12 μm do 15 μm

X SCAN SPRAY

PROSZEK priti clean Pierścienie PTC
Kulki do synteryzacji cyrkonu do 
stosowania podczas wypalania 
uzupełnień pełnoceramicznych

PEREŁKI priti pearl

NANO SCAN X GEL
NanoScan-X-Gel® można nałożyć 
pędzelkiem dokładnie na wybrany 
obszar. Dzięki możliwości nałożenia 
bardzo cienkiej warstwy, uzyskuje 
się precyzyjniejsze wyniki 
skanowania.
Jednorazowa aplikacja 
NanoScan-X-Gel® ok. 5 μm
 

X SCAN SUBLIMATING
Rewolucyjny, samoczynnie 
zanikający spray do skanowania. 
Powłoka staje się niewidoczna 
już po 2 godzinach! 
Używając specjalnego zaworu z 
drobną dyszą, X-Scan Spray – 
Sublimating® można precyzyjnie i 
skutecznie nakładać na najmniejsze 
części.
 

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

SuperPeg II
Płyn szybko i precyzyjnie zwiększa przezierność 
w obszarze siecznym. Opracowany dla wysoce 
odpornych i nieprzeziernych materiałów 
zapewniając w ten sposób jeszcze bardziej 
estetyczne rezultaty. 

DD IncisialX

AKCESORIA CAD/CAM

HELLING 3D Scan Spray 
Do stosowania w cyfrowych 
skanerach optycznych.
Zoptymalizowany skład, 
idealne dozowanie 
za pomocą aplikatora.
Ultracieńka powierzchnia, 
oszczędny w zastosowaniu, 
rozpuszczalny w wodzie.

SCAN SPRAY

nowość

nowość

nowość



ROBERT OSTRY

TOMASZ JOB

BARTOSZ SZCZEPAŃSKI

GRZEGORZ KLUZIK

Polska północno zachodnia

Polska południowo zachodnia

Polska północno wschodnia

Polska południowo wschodnia

+48 500 430 013
r.ostry@silesiadental.pl

+48  509 908 230
t.job@silesiadental.pl

+48 517 907 210
b.szczepanski@silesiadental.pl

+48 519 151 787
g.kluzik@silesiadental.pl

Przedstawiciele handlowi

Dział sprzedaży

SILESIA DENTAL
Komorniki ul. Polna 31,
55-300 Środa Śląska 
+48 71 317 51 53
www.silesiadental.pl

 silesiadental

ANNA GRZEGORCZYK

+48 71 397 65 59  
a.grzegorczyk@silesiadental.pl

+48 71 397 65 57 
d.jarosz@silesiadental.pl

DOMINIKA JAROSZ

+48 71 397 65 56 
n.arciszewska@silesiadental.pl

NATALIA ARCISZEWSKA

Nasi partnerzy


