Αγαπητοί συνεργάτες,
Η εταιρεία ESTETIKA ΜΕΠΕ – μέλος του ομίλου ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε – ανέλαβε την αντιπροσώπευση των εργοστασίων KAVO, DURR και MELAG στην Ελλάδα, πριν από 5 χρόνια.
Με την παράδοση και το σεβασμό στον οδοντίατρο επί 125 χρόνια, ο όμιλος ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ
Α.Ε έρχεται να προσφέρει σε όλους τους παλαιούς και νέους πελάτες αυτών των εργοστασίων
την ασφάλεια και τη σιγουριά που αξίζουν και χρειάζονται.
Η εταιρεία έχει στο δυναμικό της έξι τεχνικούς εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους στη Γερμανία, από την KAVO, την DURR και την MELAG, έτσι ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε
την τεχνική υποστήριξη που χρειάζεστε γρήγορα και πάντα αξιόπιστα.
Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας λειτουργεί πλήρως οργανωμένο εργαστήριο service, βάσει
των προδιαγραφών και της επίβλεψης των εργοστασίων, με όλα τα απαραίτητα σύγχρονα μηχανήματα για την άμεση και αξιόπιστη επισκευή του εξοπλισμού σας.
Διαθέτουμε πλήρες και ασφαλές stock γνήσιων ανταλλακτικών της KAVO, DURR, MELAG για την
αρτιότερη εξυπηρέτηση σας.
Σας παρέχουμε γραπτή εργοστασιακή εγγύηση για όλα τα προϊόντα που αγοράζετε, καθώς επίσης και για κάθε επισκευή σας, που πραγματοποιείται από τους πιστοποιημένους τεχνικούς μας
και με γνήσια μόνο ανταλλακτικά.
Από το 2018 λειτουργεί ο νέος μας εκθεσιακός χώρος, όπου μπορείτε να δείτε από κοντά και σε
λειτουργία όλο τον εξοπλισμό του σύγχρονου ιατρείου. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι
στη διάθεση σας, για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.
									Φιλικά
						

Η διεύθυνση και το προσωπικό της ESTETIKA Μ.Ε.Π.Ε

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις
ειδικές προσφορές σε service και ανταλλακτικά,
για την KAVO έδρα σας.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΤΕΡ
EXPERsurg
•
•
•
•
•
•

One touch auto calibration: εγγύηση για απόλυτη ακρίβεια στην
ταχύτητα και την ροπή, για μέγιστη ασφάλεια
Τιμή
Τιμή
Ένα από τα μικρότερα και ελαφρύτερα μοτέρ στον κόσμο
Καταλόγου Προσφοράς
Ισχυρό μοτέρ με 5,5 Ncm μέγιστη ροπή και εύρος στροφών
4.250€
3.100€
από 0-40.000 rpm
Υψηλή απόδοση με 80 Ncm ροπής στο εργαλείο
Εύκολος προγραμματισμός και έγρωμη οθόνη για ευκολία
ΔΩΡΟ
στην χρήση (1 πρόγραμμα σε 10 βήματα)
χειρολαβή S201L
Δυνατότα θερμικής απολύμανσης και αποστείρωσης
με LED φωτισμό
σε αυτόκαυστο

MASTERsurg
•
•
•
•
•

•
•
•

Τιμή

Τιμή

One touch auto calibration: εγγύηση για απόλυτη ακρίβεια
Καταλόγου Προσφοράς
στην ταχύτητα και την ροπή, για μέγιστη ασφάλεια
5.300€
4.300€
Ένα από τα μικρότερα και ελαφρύτερα μοτέρ στον κόσμο
Ισχυρό μοτέρ με 5,5 Ncm μέγιστη ροπή και εύρος στροφών
από 0-40.000 rpm
Υψηλή απόδοση με 80 Ncm ροπής στο εργαλείο
Εύκολος προγραμματισμός και έγρωμη οθόνη αφής (touckscreen)
για ευκολία στην χρήση (10 προγράμματα
με 10 βήματα (πρόγραμμα)
Δυνατότα θερμικής απολύμανσης και αποστείρωσης σε αυτόκαυστο
Ασύρματος ποδοδιακόπτης
SD memory card

Surgimatic S 201L
•
•
•
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.350€
1.100€

Μείωση 20:1
Με φως LED – εξωτερικό spray
Υψηλή αντοχή
Αποσυναργολογούμενη
Εξάγωνο σύστημα συγράτησης της φρέζας για
μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο (έκδοση S201XL)
Ταχύτητα από 15-2.000 rpm
Έκδοση S201C χωρίς φώς

Surgimatic S 11L
•
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.250€
1.050€

Σχέση μετάδοσης 1:1
Με φως Led – εξωτερικό spray
Υψηλή αντοχή
Ταχύτητα έως 40.000rpm
Έκδοση S11C χωρίς φως

τιμέςδεν
δενσυμπεριλαμβάνουν
συμπεριλαμβάνουνΦΠΑ
ΦΠΑ * *ΟιΟιτιμές
τιμέςθα
θαισχύουν
ισχύουνμέχρι
μέχρι31/10/2017
30/04/19
* *ΟιΟιτιμές

12 Άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα
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Μπορείτε να αποκτήσετε ότι επιθυμείτε
ESTETICA E30
Τιμή
Καταλόγου
17.500€

•
•
•
•

Τιμή
Προσφοράς
11.500€

Με γραμμή airotor + Multiflex
με LED φωτισμό
Με ηλεκτρικό μικρομότορ της
KAVO με LED φωτισμό
Με υδροσύριγγα που
κλιβανίζεται, ΟΝΕ της KAVO
Με προβολέα MAIA LED

“Made in Germany” for more than 100 years.
H Kavo είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια
κατασκευής οδοντιατρικών μηχανημάτων στη
Γερμανία και κατασκευάζει όλα της τα μηχανήματα
στη Γερμανία.

To best seller της Kavo με την απόλυτη αξιοπιστία
PRIMUS 1058 Life
απο
13.900€

“Made in Germany” for more than 100 years.
H Kavo είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια
κατασκευής οδοντιατρικών μηχανημάτων στη
Γερμανία και κατασκευάζει όλα της τα μηχανήματα
στη Γερμανία.

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19

12 Άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα
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Το προσωπικό σας life style στο ιατρείο
ESTETICA E50 Life
απο
15.900€

“Made in Germany” for more than 100 years.
H Kavo είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια
κατασκευής οδοντιατρικών μηχανημάτων στη
Γερμανία και κατασκευάζει όλα της τα μηχανήματα
στη Γερμανία.

To απόλυτο επίπεδο άνεσης χωρίς συμβιβασμούς
ESTETICA E70 Vision
απο
25.500€

“Made in Germany” for more than 100 years.
H Kavo είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια
κατασκευής οδοντιατρικών μηχανημάτων στη
Γερμανία και κατασκευάζει όλα της τα μηχανήματα
στη Γερμανία.

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19

12 Άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα
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εγγύηση 24 μήνες

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΩΝ
MASTER torque LUX M 9000 L
•
•
•
•
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.300€
870€

Η κορυφαία χειρολαβή υψηλών της παγκόσμιας αγοράς
(σύνδεση σε Multiflex)
Direct Stop Technology (DST):
ακινητοποίηση της φρέζας σε λιγότερο από 1 sec
Μέγιστη υγιεινή και μακροζωία της χειρολαβής λόγω μηδενικής
αναρρόφησης (suck back)
Εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία με επίπεδο θορύβου μόλις 57dB(A)
Υψηλή απόδοση 23 Watt
LED φώς – τετραπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

Έκδοση M9000 LS: απευθείας σύνδεση σε Sirona click & go coupling

MASTER torque Mini LUX M 8700L
•
•

•
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Direct Stop Technology (DST): ακινητοποίηση της φρέζας σε λιγότερο από 1 sec.
Μέγιστη υγιεινή και μακροζωία της χειρολαβής λόγω μηδενικής
αναρρόφησης (suck back)
Τέλεια ορατότητα και προσπέλαση λόγω της mini κεφαλή,
ιδανική για παιδιά
Υψηλή απόδοση 19W
LED φως – τετραπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

EXPERTtorque E680 L
•
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.300€
950€

εγγύηση 18 μήνες

Χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Υψηλή απόδοση 18 Watt
LED φώς – τετραπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
950€
720€

Έκδοση E680 LS: απευθείας σύνδεση σε Sirona click & go coupling
Έκδοση E680 LN: απευθείας σύνδεση σε NSK FlexiQuick coupling

EXPERTtorque Mini LUX E677 L
•
•
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Τέλεια ορατότητα και προσπέλαση λόγω της mini κεφαλής
Απόδοση 15 Watt
LED φώς – τριπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

Έκδοση E677 LN: απευθείας σύνδεση σε NSK FlexiQuick coupling
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
950€
750€

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΥΨΗΛΩΝ		
εγγύηση 12 μήνες

SMARTtorque LUX S619 L
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Απόδοση 16 Watt
LED φώς – τετραπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
550€
390€

Έκδοση S619C: χωρίς φως

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
550€
450€

SMARTtorque Mini LUX S615 L
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Τέλεια ορατότητα και προσπέλαση λόγω της mini κεφαλής
LED φώς – μονό spray – push button

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
400€
230€

SMARTtorque S609 C
•
•

Χειρολαβή υψηλών χωρίς φως για σύνδεση 4 οπών (Midwest)
Απόδοση 16 Watt

SMARTtorque S608 C
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών χωρίς φως για σύνδεση 2 οπών (Borden 2)
Απόδοση 16 Watt
Τετραπλό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button

SMARTtorque S605 C
•
•
•

Χειρολαβή υψηλών χωρίς φως για σύνδεση 4 οπών (Midwest)
Τέλεια ορατότητα και προσπέλαση λόγω της mini κεφαλής
Μονό spray – κεραμικά ρουλεμάν – push button

SURGtorque S459 L
•
•
•

45ο χειρολαβή υψηλών (σύνδεση σε Multiflex)
Με φώς – κεραμικά ρουλεμάν – water jet – push button
Μέγεθος κεφαλής standard - φρέζες 25mm.

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
400€
280€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
770€
590€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
650€
490€

SURGtorque S459 C
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
350€
230€

45Ο χειρολαβή υψηλών για σύνδεση 4 οπών (Midwest)
Κεραμικά ρουλεμάν – water jet – push button
Μέγεθος κεφαλής standard – φρέζες 25mm.

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - MULTIFLEX
Multiflex 465 LED
Με φώς LED για σύνδεση 4 οπών
Με δακτυλίδι ρύθμισης του spray και βαλβίδα

Multiflex 465 LRN

Τιμή
Προσφοράς

310€

Τιμή
Προσφοράς

270€

Τιμή
Προσφοράς

125€

Τιμή
Προσφοράς

140€

Τιμή
Προσφοράς

130€

Τιμή
Προσφοράς

110€

Τιμή
Προσφοράς

140€

Τιμή
Προσφοράς

115€

Με φώς για σύνδεση 4 οπών
Με δακτυλίδι ρύθμισης του spray και βαλβίδα

Multiflex 460 LED
Με φώς LED για σύνδεση 4 οπών
Χωρίς δακτυλίδι ρύθμισης του spray

Multiflex 460 LE
Με φώς για σύνδεση 4 οπών
Χωρίς δακτυλίδι ρύθμισης του spray

Multiflex 453 N
Χωρίς φώς για σύνδεση 3 οπών (Borden)
Με βαλβίδα

Multiflex 454 N
Χωρίς φώς για σύνδεση 2 οπών (Borden)
Με βαλβίδα

Multiflex 465 RN
Χωρίς φώς για σύνδεση 4 οπών
Με δακτυλίδι ρύθμισης του spray και βαλβίδα

Multiflex 460 E
Χωρίς φώς για σύνδεση 4 οπών
Χωρίς δακτυλίδι ρύθμισης του spray
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ

εγγύηση 24 μήνες

MASTERmatic M 10L
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
780€
650€

Ευθεία χειρολαβή με μετάδοση 1:1
LED φως εσωτερικό spray
Για φρέζες ευθείας ή γωνιακής

MASTERmatic M 25L
•
•
•
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 1:5
LED φως- κεραμικά ρουλεμάν-τριπλό spray-push
button
Εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία 55dB (A)
Χωρίς κραδασμούς λόγω του συστήματος
μετάδοσης 3 αξόνων (Triple Gear)
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.300€
870€

MASTERmatic M 05L mini
•
•
•
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 1:5
Τέλεια ορατότητα και προσπέλαση λόγω
της mini κεφαλής, ιδανική για παιδιά
LED φως – κεραμικά ρουλεμάν – μονό spray –
push button
Εξαιρετικά ήσυχη λειτουργία 55 dB (A)
Χωρίς κραδασμούς λόγω του συστήματος
μετάδοσης

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.300€
870€

MASTERmatic M 20L
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
560€
400€

Στέλεχος γωνιακής με μετάδοση 1:1
Led φως-εσωτερικό spray

MASTERmatic M 07L
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
650€
500€

Μειωτικό στέλεχος γωνιακής με μετάδοσης 2,7:1
LED φως – εσωτερικό spray

MASTERmatic M 29L
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
750€
590€

Μειωτικό στέλεχος γωνιακής με μετάδοση 7,4:1
LED φως – εσωτερικό spray

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ χαμηλων
INTRA head L68
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
290€
220€

Κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 1:1
Για φρέζες γωνιακής με push button
Μέγιστη ταχύτητα έως 40.000rpm.

INTRA head L67
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
290€
220€

Μειωτική κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 2:1
Για φρέζες γωνιακής με push button
Μέγιστη ταχύτητα έως 20.000 rpm.

INTRA head L68B
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
300€
240€

Κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 1:1
Με Push button για φρέζες γωνιακής και
μικροεργαλεία endo
Ταχύτητα από 100-40.000 rpm

INTRA head L66B
•
•
•

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
300€
240€

Μειωτική κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 3:1
Με Push button για φρέζες γωνιακής και
μικροεργαλεία endo
Ταχύτητα από 35-13.000 rpm

INTRA Prophy head L31
•
•
•

Μειωτική κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 1:1
Για χρήση με prophy cups
Με στεγανοποίηση και ταχύτητα έως 15.000 rpm

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
210€
170€

INTRA Micro head L22
•
•
•
•

Κεφαλή γωνιακής με μετάδοση 1:1
Εξαιρετικά μικρή διάσταση κεφαλής για
μικροχειρουργική (ακρορριζεκτομές)
Ειδικές φρέζες από την KAVO
Μέγιστη ταχύτητα έως 20.000 rpm

Τιμή
Καταλόγου
260€

Τιμή
Προσφοράς
210€

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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εγγύηση 18 μήνες

ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ χαμηλων
EXPERTmatic E25L
•
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 1:5
Led φως – κεραμικά ρουλεμάν –
εσωτερικό Spray-Push Button
Με φίλτρο νερού για μέγιστη υγιεινή

EXPERTmatic E20L
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 1:1
Led φως – εσωτερικό Spray-Push Button

EXPERTmatic E15L
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 5,4:1
Led φως –εσωτερικό Spray-push Button

EXPERTmatic E10C
•
•

Ευθεία χειρολαβή με μετάδοση 1:1
Χωρίς φως με εσωτερικό Spray

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.100€
790€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
750€
570€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
850€
670€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
550€
420€

εγγύηση 12 μήνες

Smart matic S 10S
•
•
•

Ευθεία χειρολαβή με μετάδοση 1:1
Για φρέζες ευθείας με εξωτερικό spray
Μέγιστη ταχύτητα έως 40.000 rpm

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
330€
220€

Smart matic S 20S
•
•
•

Γωνιακή χειρολαβή με μετάδοση 1:1
Για φρέζες γωνιακής με εξωτερικό spray
και push button
Μέγιστη ταχύτητα έως 40.000 rpm

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
300€
220€

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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Sonicflex 2008L
•
•
•
•
•

Χειρολαβή υπερήχων για σύνδεση σε Multiflex
Με φως led και spray
Συχνότητα 6000Hz και τρία επίπεδα έντασης
(120μm, 160μm, 240μm)
Γρήγορη και εύκολη αλλαγή tip
Μεγάλη ποικιλία στα tips
(50 διαφορετικά σχήματα)

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.300€
1.050€

Έκδοση Sonicflex 2008 χωρίς φως

Sonicflex 2003 SET
•
•
•
•
•

Χειρολαβή υπερήχων για σύνδεση σε Multiflex
Με spray χωρίς φως
Συχνότητα 6000Hz και τρία επίπεδα έντασης
(120μm, 160μm, 240μm)
Μαζί με τρία tips (Νο5/Νο6/Νο7)
Μεγάλη ποικιλία στα tips
(50 διαφορετικά σχήματα)

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.200€
870€

Sonicflex 2000N
•
•
•
•

Χειρολαβή υπερήχων για σύνδεση σε Multiflex
Με spray χωρίς φως
Συχνότητα 6000Hz και ένα επίπεδο έντασης
160μm
Μεγάλη ποικιλία στα tips
(50 διαφορετικά σχήματα)

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
880€
690€

Coronaflex
•

•
•

Για την γρήγορη, ανώδυνη και ασφαλή απόμακρυνση των προσθετικών εργσιών από το
στόμα (μόνιμες ή προσωρινές)
Απ’ ευθείας σύνδεης στο Multiflex
Περιστρεφόμενη 3600 κεφαλή για μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα και ευκολία

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.850€
1.450€

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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Rondoflex
•
•

•

Χειρολαβή αεροαποτριβής (air – abrasion)
για ενδοστοματική χρήση
Παρασκευές κοιλοτήτων με την ελάχιστη
παρέμβαση, καθαρισμός οπών και σχισμών,
προετοιμασία επιφανειών για συγγόληση
Απ’ ευθείας σύνδεση στο Multiflex για
γρήγορη και εύκολη χρήση

Prophyflex 4
•
•
•

Χειρολαβή σοδολαβής για σύνδεηση σε
Multiflex
Με νέο σχεδιασμό, πολύ μικρό και ελαφρύ
Μεγάλη ποικιλία σε σόδες

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
2.000€
1.450€

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
1.250€
870€
ΔΩΡΟ
μια συσκευασία
prophypearls (80τμχ)

QUATROcare PLUS
•

•

•
•

Αυτόματη συσκευή λίπανσης και περιποίησης των χειρολαβών με το πάτημα ενός
κουμπιού
Συνδέεται με αέρα για αυτόματο καθαρισμό
των καναλιών αέρα των χειρολαβών, μετά
την λίπανση
Για 4 χειρολαβές ταυτόχρονα σε 1’ λεπτό
Πολύ εύκολο στην χρήση, αυξάνει την ζωή
των χειρολαβών.

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
2.950€
1.700€
ΔΩΡΟ
χειρολαβή E680L

Prophyflex Powders - ProphyPearls
•
•

Εξαιρετικά αποτελεσματική στίλβωση λόγω
του σφαιρικού σχήματος, γρήγορα και απαλά.
Σε διάφορες ευχάριστες γεύσεις: πορτοκάλι,
κεράσι, βατόμουρο, μέντα και σε έκδοση Perio
powder.

KaVo spray 2112A
•

Το αυθεντικό spray της KAVO,
το μοναδικό που αυξάνει προστασία και τη
μακροζωία όλων των χειρολαβών (airotor
και micromotor)

Τιμή
Τιμή
Καταλόγου Προσφοράς
32€
26€

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Super
Προσφορά
13.500€

OP 2D_ ψηφιακό πανοραμικό
•

Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσετε με την
ψηφιακή πανοραμική ακτινογραφία.

•

Υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση, που καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες του ιατρείου σας.

•

Πολύ απλή, γρήγορη και εύκολη λειτουργία με
οθόνη αφής.

OP 3D Pro_ CBCT
•

Ένα μηχάνημα για όλες τις ανάγκες σας
με Low Dose Technology

•

5 μεγέθη FOV (5x5, 6x8, 8x8, 8x15, 13x15)

•

3 σε 1 για μέγιστη ευελιξία: απλή πανοραμική ακτινογραφία,
τομογραφία με μικρό ή μεσαίο FOV (6x4, 6x8), μεσαίο ή
μεγάλο FOV (5x5, 8x15 ή ακόμα 13x15). Επίσης μπορεί να
πάρει κεφαλομετρικό στο αριστερό ή στο δεξί μέρος του
μηχανήματος, ανάλογα με τις ανάγκες του
χώρου σας.

•

Εύκολος και γρήγορος χειρισμός χάρη στη
μεγάλη οθόνη αφής 10,4΄΄ του μηχανήματος.

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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Ότι χρειάζεστε για 2D/3D απεικόνιση
στο ιατρείο σας
OP 3D

Με την αποτελεσματικότητα
και την αξιοπιστία της KAVO
στην πιο προσιτή τιμή
40.500€
Γρήγορη σάρωση για 2D πανοραμικές
(σε μόνο 9 sec)
Δυνατότητα τεσσάρων έτοιμων
FOV’s: 5x5, 6x9, 9x11 και 9x14 (optional)
Δυνατότητα τεσσάρων επιλογών δόσης
ακτινοβόλησης/ανάλυσης εικόνας σε
3D απεικόνιση: χαμηλή δόση, standard,
υψηλή ανάλυση, endo

QUICKcompose λειτουργία, για γρήγορη
επισκόπηση της εικόνας αυτόματα μετά
τη σάρωση
Το πακέτο συμπεριλαμβάνει το CLINIVIEW
software για τις πανοραμικές ακτινογραφίες
και το OnDemand3D software για τις
3D απεικονίσεις
Εξειδικευμένο τμήμα υποστήριξης ψηφιακής απεικόνισης
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Scan eXam One_scanner για πλάκες φωσφόρου
•

Γρήγορη και αξιόπιστη ψηφιακή ενδοστοματική ακτινογραφία.

•

Πολύ καλή ευκρίνεια της ακτινογραφίας.

•

Εύκολη και γρήγορη διαδικασία.

•

Μεγέθη πλακιδίων από 0 έως 4

•

Ελκυστικό design – Δυνατότητα επιλογής από 5 χρώματα.

GXS-700 ™
• Intraoral sensor υψηλής ανάλυσης (> 20LP/mm)
• Μοναδικό ”Always Ready” σύστημα για αξεπέραστη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα
• Μέγιστη ευκρίνεια και λεπτομέρεια στην ακτινογραφία ñ Εργονομικά σχεδιασμένοι sensors με
αποστρογγυλεμένες γωνίες για μέγιστη άνεση
του ασθενή.
• Πλήρες και εύχρηστο software.
• Απ’ ευθείας σύνδεση USB 2.0

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ –
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
VISTA SCAN MINI VIEW
•
•
•
•
•
•
ñ

Η απόλυτη επιλογή scanner για πλάκες φωσφόρου
Μεγάλη οθόνη αφής (touchscreen) υψηλής ευκρίνειας
Μεγέθη πλακιδίων από 0 έως 4
Η υψηλότερη ανάλυση εικόνας ακτινογραφίας (20LP/mm)
Γρήγορος χρόνος απεικόνισης (6 – 12 sec)
Πλήρες software, εύκολο και φιλικό για τον χρήστη
Σύνδεση μέσω δικτύου ή wifi

VISTA SCAN MINI EASY
•
•
•
•
•
•
•

Η κορυφαία επιλογή scanner για πλάκες φωσφόρου
Συμπαγές και ελαφρύ
Μεγέθη πλακιδίων από 0 και 2
Η υψηλότερη ανάλυση εικόνας ακτινογραφίας
(20LP/mm)
Γρήγορος χρόνος απεικόνισης (6- 12 sec)
Πλήρες, εύχρηστο και φιλικό software για τον χρήστη
Σύνδεση μέσω USB ή δικτύου

VISTA INTRA DC
•
•
•
•
•

Ακτινογραφικό DC με focal spot 0,4mm
Μοντέρνο design
Εύχρηστο και λειτουργικό
Ρύθμιση έντασης mA και Kv
Συνδυάζεται τέλεια με φίλμ,
πλάκες φωσφόρου ή σένσορες

VISTA CAM iX
•

•
•

Intraoral camera με δυνατότητα εναλλαγής
5 διαφορετικών κεφαλών (ενδοστοματικές
φωτογραφίες, δυνατότητα μεγέθυνσης 120x,
ανίχνευση τερηδόνας στην μασητική επιφάνεια, ανίχνευση τερηδόνας στις όμορες
επιφάνειες, φωτοπολυμερισμός)
Απευθείας σύνδεση σε USB 2.0
DBSWIN software εύχρηστο, γρήγορο και
φιλικό στον χρήστη
* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ –
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ
TORNADO 1/ TORNADO 1 with dry air
•
•
•
•

Oil free κομπρεσέρ αέρα για 1 unit
Το πλέον αθόρυβο κομπρεσέρ της αγοράς
Αξιόπιστο, δυνατό και με ιδιαίτερα χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας
Διατίθεται με ή χωρίς ξηραντήρα

TORNADO 2/ TORNADO 2 with dry air
•
•
•
•

Oil free κομπρεσέρ αέρα για 2 units
Το πλέον αθόρυβο κομπρεσέρ της αγοράς
Αξιόπιστο, δυνατό και με ιδιαίτερα χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας
Διατίθεται με ή χωρίς ξηραντήρα

DUO (with dry air)
•
•
•

Oil free κομπρεσέρ αέρα με ξηραντήρα, για ταυτόχρονη λειτουργία 2 units.
Απόλυτα αξιόπιστο και χωρίς καμμία συντήρηση για
πολλά χρόνια σκληρής χρήσης.
Δεν χρειάζεται εξαέρωση.

VS 300S
VSA 300S με διαχωριστή αμαλγάματος
•
•
•

Αξιόπιστο, ισχυρό μοτέρ αναρρόφησης για 1 unit
Αθόρυβη λειτουργία
Ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/19
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ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΑ
Vacuklav 31B
•
•
•
•

Ο καλύτερος κλίβανος class B στην παγκόσμια
αγορά.
Γρήγοροι χρόνοι αποστείρωσης.
Μεγάλη ευκολία στην λειτουργία του.
Αξεπέραστη ποιότητα κατασκευής.

Vacuklav 41B Evolution
•
•
•
•
•
•
•

Ο απόλυτος κλίβανος class B.
Extra large οθόνη αφής (touchscreen) για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.
Διπλά τοιχώματα στον θάλαμο αποστείρωσης.
Ασυναγώνιστη και αξεπέραστη ταχύτητα:
Universal program σε 30’
Quick program B σε 17’
Quick program S σε 10’

MELAtherm 10
•
•

•

Πλυντήριο εργαλείων με την εγγύηση της MELAG
Κομψό design που ταιριάζει στο ιατρείο σας.
Γρήγορο και οικονομικό: εργαλεία έως και 40
ασθενών μπορούν να καθαριστούν, να απολυμανθούν και να στεγνώσουν σε μια μόνο διαδικασία.
Με ενσωματωμένες υποδοχές για CF card και
σύνδεση στο δίκτυο, ώστε να έχετε πλήρη τεκμηρίωση της διαδικασίας.

* Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ * Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι 30/04/2019
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Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει και τηλεφωνικά και να σας
προσφέρει τεχνική υποστήριξη για οποιαδήποτε επισκευή η συντήρηση προϊόντων KAVO, DURR,
MELAG, VITA.
Όλοι οι τεχνικοί μας είναι εκπαιδευμένοι και έχουν πιστοποιηθεί από τα εργοστάσια της KAVO,
DURR, MELAG, VITA στην Γερμανία και ανανεώνουν την πιστοποίηση τους κάθε χρόνο, ώστε να
προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας.
Μόνο η ESTETIKA Μ.Ε.Π.Ε είναι εξουσιοδοτημένη και σας εγγυάται ότι κάθε επισκευή θα γίνει μόνο
με γνήσια ανταλλακτικά, έτσι ώστε να παραμένει σε ισχύ η εργοστασιακή εγγύηση της συσκευής
σας.
Κάθε επισκευή καλύπτεται με εγγύηση 1 έτους & οι επισκευασμένες
χειρολαβές, σας επιστρέφονται σε προστατευμένη συσκευασία ,
σύμφωνα με τα πρότυπα του εργοστασίου της KAVO.

Φειδιππίδου 41, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7489 040, 210 7489 041 | E-mail: info@estetika.gr

www.estetika.gr

Φειδιππίδου 43, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7489 031, 210 7489 032 | E-mail: info@faratzi.gr

www.faratzi.gr

Κουντουριώτου 3 - 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: (2310) 270 550, 270 850 | E-mail: newdent@otenet.gr
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