
od 661,- EUR
Cena s DPH

od 570,- EUR
Cena s DPH

od 533,- EUR
Cena s DPH

akcia platí len do

16.06.2017

akcia platí len do

16.06.2017

FANG-Dent, s.r.o., P.Jilemnického 4712, 955 01 TOPOĽČANY
tel.: 038 / 53 214 29 • mobil: 0903 496 759 • fax: 038 / 53 230 90
e-mail: dental@fangdent.sk • www.fangdent.sk • www.dentshop.eu

Akcia platí do vypredania zásob. Všetky obrázky v tomto letáku sú ilustračné.

EXPERTmatic E25L- 1:5
 svetelný uhlový násadec s prevodom 1:5, červený

 trojbodové chladenie

 tlačítkové upínanie

 maximálne pracovné otáčky  
200 000 ot./min

 sterilizovateľný do 135 °C

EXPERTmatic E20L- 1:1
 svetelný uhlový násadec 1:1,  modrý

 tlačítkové upínanie

 miniatúrna hlavička

 sterilizovatešný do 135 °C

EXPERTtorque E680L
 svetelná vysokorýchlostná turbínka

 tichý chod bez vibrácii

 keramické ložiská

 4- bodové chladenie

 vodný mikrofilter

 sterilizovateľná do 135 °C



od 386,- EUR
Cena s DPH

od 386,- EUR
Cena s DPH

od 986,- EUR
Cena s DPH

od 1799,- EUR
Cena s DPH

FANG-Dent, s.r.o., P.Jilemnického 4712, 955 01 TOPOĽČANY
tel.: 038 / 53 214 29 • mobil: 0903 496 759 • fax: 038 / 53 230 90
e-mail: dental@fangdent.sk • www.fangdent.sk • www.dentshop.eu

Akcia platí do vypredania zásob. Všetky obrázky v tomto letáku sú ilustračné.

SMARTtorque LUX S615L

SMARTtorque LUX S619L

MASTERtorque M9000L

QUATTROcare Plus

 svetelná vysokorýchlostná turbínka 

 tichý chod bez vibrácii

 tlačítkové upínanie

 miniatúrna hlavička

 sterilizovateľná do 135 °C

 svetelná vysokorýchlostná turbínka

 tichý chod bez vibrácii

 tlačítkové upínanie

 4- bodové chladenie

 sterilizovateľná do 135 °C

 svetelná vysokorýchlostná turbínka

 extrémne silná a tichá – 57 dB(A)

 keramické ložiská

 4- bodové chladenie

 vodný mikrofilter

 sterilizovateľná do 135 °C

 záruka 24 mesiacov

 programovo riadený čistiaci  
a ošetrujúci prístroj automaticky  
čistí a ošetruje mazacím olejom  
inštrumenty( aj iných značiek)

 naraz očistí a ošetruje mazacím olejom  
až 4 inštrumenty

 čistí a ošetruje mazacím olejom  
špeciálne aj klieštinku nástroja

 čistí a ošetruje mazacím olejom  
za pomoci KaVo oleja a stlačeného  
vzduchu

 k prístroju je na výber  

E25L alebo E680L ZADARMO !


