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Oferta de Toamnă

LABORATOR

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021
Prețurile conțin TVA și sunt valabile în limita stocului disponibil.



OFERTE AVANTAJOASE DE 
FINANȚARE PENTRU MEDICII 
STOMATOLOGI

Dotarea cabinetelor cu echipamente și sisteme de ultimă generație a devenit acum mult mai accesibilă și 
mai ușoară. Cu noul program de finanțare poți achiziționa în rate lunare produsele de care ai nevoie.

Avantajele ofertei de finanțare de la Raiffeisen Leasing:
•  5% avans pentru finanțările eligibile pentru programul COSME, în 

cadrul facilității de garantare a împrumutului instituit în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. 1287/2013;

• 15% avans minim pentru tranzacțiile neeligibile COSME;
• Perioada de finanțare: 1 - 5 ani;
• Valoare reziduală: 1%;
• Rambursare rate: lunară.

Caracteristici: bunuri eligibile pentru finanțare - echipamente pentru 
cabinet și laborator: unituri dentare, microscoape, lasere, autoclave etc. 
Valuta finanțării: Lei sau Euro. Cui ne adresăm: CMI / persoane juridice.

www.dentotal.ro

Condiții finanțare:
• Avans minim - 10%;
• Număr de rate - de la 12 la 60.

Caracteristici:
•  Valoare reziduală 10%, clientul are opțiunea să cumpere 

bunul finanțat la final de contract.

Valoarea minimă finanțată pe contract: 5.000 Euro sau 
echivalentul sumei de 25.000 Lei, pentru finanțările în Lei. 
Valuta finanțării: Lei sau Euro.

*Prețurile afișate sunt valabile pentru perioade de finanțare de minim 2 ani, maxim 5 ani, cu avans minim de 15%, prin Raiffeisen Leasing.

Pentru alte echipamente sau oferte personalizate contactați reprezentantul Dentotal:
Sorina Petrescu - telefon: 0731.555.813, email: sorina.petrescu@dentotal.ro

CUPTOR VITA 
VACUMAT 6000M 
+ POMPĂ 
+ vPAD COMFORT 

APARAT DE TURNARE 
DUCATRON QUATTRO UGIN 

401
lei

593
lei

CUPTOR VITA 
VACUMAT 6000MP 
+ POMPĂ + vPAD 483

lei

CUPTOR SINTERIZARE 
E.ON SINTER PLUS UGIN 

519
lei

SCANNER LABORATOR E3 
CROWN&BRIDGE 3Shape

1.430
lei

CUPTOR VITA 
ZYRCOMAT 6100MS 
+ vPAD COMFORT 1.018

lei



Prețurile în EURO se calculează la cursul BNR din ziua efectuării plății + 1%. Ofertele sunt valabile în limita stocurilor disponibile. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile fără 
notificare prealabilă, în condițiile variației cursului de schimb valutar peste 1 EURO = 4,95 Lei. Imaginile din oferte sunt cu titlu informativ și nu crează obligații contractuale.

Pentru detalii și înscrieri contactați agentul din zona dumneavoastră.

16 Octombrie 2021 / Bucuresti 
UPDATE VITA ZAHNFABRIK 2021,  
UN ALT CAPITOL AL PROTETICII ESTETICE

• Adrian Apreotesei  
Consilier tehnic VITA Zahnfabrik  

23 Octombrie 2021 / Suceava 

CONCEPTELE FLUXULUI DIGITAL:  
SCANARE – DESIGN - PRINTARE/FREZARE  
Curs Demo

• TD Dan Guinea si TD Vlad Popescu   

23 Octombrie 2021 / Cluj 
MICROSTRATIFICARE ȘI COLORARE CU  
GC INITIAL IQ ONE SQIN ȘI LUSTRE PASTES ONE

• TD Bogdan Vlaiculescu 

28 Octombrie 2021 / Baia Mare 

UPDATE VITA ZAHNFABRIK 2021,  
UN ALT CAPITOL AL PROTETICII ESTETICE

• Adrian Apreotesei   
Consilier tehnic VITA Zahnfabrik 

Powered by

Powered by

Powered by

CURSURI DENTOTAL 2021

30 Octombrie 2021 / Craiova

CONCEPTELE FLUXULUI DIGITAL:  
SCANARE – DESIGN - PRINTARE/FREZARE  
Curs Demo

• TD Dan Guinea si TD Vlad Popescu 

06 Noiembrie 2021 / Sacele, Jud. Brasov

MICROSTRATIFICARE ȘI COLORARE CU  
GC INITIAL IQ ONE SQIN ȘI LUSTRE PASTES ONE

• TD Bogdan Vlaiculescu 

20 Noiembrie 2021 / Iasi

MICROSTRATIFICARE ȘI COLORARE CU  
GC INITIAL IQ ONE SQIN ȘI LUSTRE PASTES ONE

• TD Lucian Ciur

Powered by

Powered by
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Scanner-ul ideal pentru laboratorul tău! 

Scanner-ul de laborator E4 oferă o viteză de scanare 
excelentă, precum și o precizie superioară în comparație 
cu alte modele. 

Avantaje:
•  Scanare ultra-rapidă și eficientă.
•  Productivitate sporită, datorată vitezei de scanare 

superioară.
•  Viteză și precizie dublă, comparativ cu modelul E3.
•  Poate fi utilizat de laboratoarele mici, dar și de 

laboratoarele mari.
•  Permite scanarea amprentelor.

Versiune software:
•  Complete Restorative - oferă acces nelimitat la 

proiectarea oricărui caz de restaurare, reducând în 
același timp costurile pentru clienții care utilizează mai 
multe module suplimentare pentru design.

Date tehnice :
•  4 camere x 5MP - permit scanarea eficientă a modelului 

sau a amprentei, îmbunătățind fluxul de lucru.
•  Precizie: 4 microni (ISO12836) - oferă acuratețea și 

precizia necesară cazurilor de implant.
•  Viteză scanare arcadă completă: 11s.
•  Viteză scanare amprentă arcadă completă: 45s.
•  Viteză scanare model gips: 20s.
•  Viteză scanare amprentă: 35s.
•  Textură: color
•  Strategie de scanare: Die-in-model.

RED E4 - Complete Restorative

PC INCLUS

Scanner laborator 
RED E1  
Scan Only

Scanner laborator 
RED E2  
Scan Only

Scanner laborator 
RED E3  
Scan Only

PC INCLUS PC INCLUS PC INCLUS

Scanner de laborator E1, ideal 
pentru laboratoarele mici.
Date tehnice:
•  2 camere x 5MP, tehnologie Blue LED 

Multiline.
•  Precizie (ISO12836/bară implant): 

10µm/12µ.
•  Viteză scanare arcadă: 40s.
•  Viteză scanare model: 25s.
•  Viteză scanare amprentă  

arcadă completă: 130s.
•  Textură: nu

Scanner de laborator E2 care 
oferă creșterea productivității și 
scanarea texturii.
Date tehnice:
•  2 camere x 5MP, tehnologie Blue LED 

Multiline.
•  Precizie (ISO12836/bară implant): 10µm/12µ.
•  Viteză scanare arcadă: 30s.
•  Viteză scanare model: 20s.
•  Viteză scanare amprentă  

arcadă completă: 90s.
•  Textură: da, alb-negru.

Scanner de laborator E3  
ultra-performant, cu viteză și 
precizie de scanare excelentă.
Date tehnice:
•  2 camere x 5MP, tehnologie Blue LED 

Multiline.
•  Precizie (ISO12836/bară implant): 7µm/10µ.
•  Viteză scanare arcadă: 24s.
•  Viteză scanare model: 18s.
•  Viteză scanare amprentă  

arcadă completă: 80s.
•  Textură: da, color.

NOU ÎN PORTOFOLIU!

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

30.500 €

27.420 €

9.830  €

8.850 €

12.852  €

11.567 €

17.326  €

15.594 €
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Scanare
Fie că este vorba de o componentă 
digitală autonomă pentru producția 
centrală din aval sau ca parte a fluxului 
de lucru digital intern, performanța și 
acuratețea sistemului inEos X5 constituie 
baza pentru înalta calitate a rezultatelor 
restaurărilor protetice ulterioare.

Proiectare
Capabilitățile de proiectare asistată de 
calculator ale software-ului CAD inLab 
acoperă o gamă largă de aplicații. Fie că 
este vorba de fațete, incrustații intratisulare 
(inlay-uri) și incrustații extratisulare (onlay-
uri), coroane și punți sau restaurări pe 
suport de implanturi, alegerea aplicațiilor pe 
care doriți să le proiectați vă aparține.

Fabricare
Reușita în protetica dentară funcțională și 
estetică are la bază interacțiunea perfectă 
dintre medicul dentist și tehnicianul 
dentar – împreună cu pacientul. În fluxul 
de lucru al restaurărilor create digital, 
componentele CAD/CAM inLab armonizate 
au o importanță crucială și garantează 
o calitate fundamentală fiabilă pentru 
restaurările dorite. 

Scanner  
LAB inEos X5

Software  
inLab CAD SW 20.0 

Basic USB

Cuptor sinterizare 
inLab Profire Zirconiu 

Include Aspirator 

Mașină de frezat 
inLab MC X5 

 Sistem CAD-CAM complet

NOU ÎN PORTOFOLIU!

-15%
REDUCERE

Pentru mai multe detalii: Vlad Popescu | 0731.444.106 | vlad.popescu@dentotal.ro
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Scanner 
UP300 + 

Scanner 
UP360 +  
Primul scanner din lume specializat  
pentru scanarea modelelor nesecționate

Avantaje:
•  Scanează amprente și modele 

nesecționate, în toate angulațiile, 
inclusiv din zonele interdentare, 
datorită unghiului mare de 
scanare;

•  Precizie mare. Două camere de 
2MP cu acuratețe de 6µ;

•  Viteză mare de scanare. Scanează 
arcada completă în 20 secunde;

Eficiența: 
•  Reduce numărul de scanări;
•  Alinierea automată a scanării;
•  Identificarea liniei de colet;

Avantaje:
•  Calibrare automată;
•  Aliniere automată;
•  Acuratețe impecabilă și 

un algoritm inteligent ce 
scanează cele mai mici detalii 
foarte rapid; 

•  Interfață intuitivă și ușor de 
utilizat;

•  Precizie mare. Două camere 
de 1,3MP cu acuratețe de 
10µ;

•  Proiector cu culoare adaptivă 
(roșie, albastră sau albă).

Medit seria T  
scannere pentru laboratoarele dentare

Medit T510 Medit T710 Medit T310

Scannere 3D

NOU ÎN PORTOFOLIU!

Scanare super-rapidă 
Medit Seria T - cele mai rapide scannere de pe 
piaţă. Cu 8 secunde/arcadă, modelul T710 nu 
poate fi depășit de niciun alt sistem existent. 

Sistem deschis 
Medit seria T oferă libertate. Poți exporta 
fişiere STL pentru a le utiliza în orice software 
CAD. 

Auto poziționare 
Vremea elementelor suplimentare de înălțare 
pentru a monta modelul scanat a apus. Sistemul 
de auto-poziționare ridică sau coboară modelul 
scanat până la poziția ideală. 

Acuratețe înaltă 
4 microni, ISO 12836.

Camere de înaltă rezoluție 
Camerele de 5.0 MP asigură o rezoluție ridicată şi date precise. Cu cele patru camere, modelul T710 poate 
acoperi o suprafață mare într-o singură scanare, inclusiv în zonele puțin vizibile.

-7%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE10.710 €

9.960 €

15.173 €

14.111 €

7.062 €

6.567 €

8.990 €

7.195 €

6.060 €

4.850 €
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Cuptor sinterizare  

e.ON Sinter +

Interfața LCD touch screen color  
cu grafice de temperatură.  Ușor 
de utilizat - software Microsoft 
Windows. 

Caracteristici tehnice:
•  7” Ecran LCD touch screen
•  Software Microsoft Windows
•  Capacitate stocare 40 de 

programe
•  3 tăvițe cu capac și perle de 

zirconiu
•  Precizie temperatură ±1°C
•  Număr elemente de încălzire  

6 MoSi2
•  Temperatura maximă de ardere 

1.750°C
•  Temperatura maximă de 

ridicare pe minut de 40°C 
•  Dimensiunile camerei de ardere 

110x120mm
•  Dimensiuni exterioare 

42x60x83 cm

Controlul inteligent avansat  al 
temperaturii prin PDI (controlul 
proporțional al instrumentelor 
derivate integrale) are ca 
rezultat acuratețea arderilor la 
temperaturi înalte.

Optimizat pentru materialele ceramice de tipul ZrO2 și Al2O3 
disponibile.
•  Sinterizare HighSpeed in 80 de minute (VITA HighSpeed), 

sinterizare cu viteză ridicată a structurilor cu până la 14 
unități.

•  Sinterizare a tuturor materialelor convenționale, cum ar fi 
alb și foarte translucid și zirconiu pre-colorat manual în toate 
modurile de operare;

•  Sinterizarea tuturor structurilor bazate pe ZrO2 și Al2O3.

Cuptor sinterizare  
inLab Profire Zirconiu + Metal 
SIRONA  
Indicații:
•  Sinterizarea oxidului de 

zirconiu și a metalelor 
neprețioase — 2 în 1;

•  Sinterizarea oxidului de 
zirconiu și a metalelor 
neprețioase (inCoris CCB) 
într-un singur cuptor;

•  Pentru înlocuire, este 
necesară doar schimbarea 
tăvilor speciale de 
sinterizare (integrate în 
pachet);

•  Nu este necesară reglarea 
ulterioară datorită unei 
conexiuni integrate cu 
argon.

Date tehnice:
•  Sinterizare convențională.
•  Pre-uscare și sinterizare.
•  Programe de service.
•  Funcție auto-start.
•  Dimensiuni (L x I x l): 360 x 780 x 534 mm.
•  Greutate: 64 kg.
•  Tensiune de alimentare: 200–240 V.
•  Frecvență rețelei: 50/60 Hz.
•  Putere nominală: 3.500 W.
•  Temperatura maximă de  

sinterizare: 1.650°C.

Cuptor sinterizare  

inLab Profire Zirconiu  
SIRONA  
Noul cuptor de sinterizare 
inLab Profire pentru oxid 
de zirconiu și restaurări 
din metale neprețioase 
integrează tehnologia de 
producție dovedită într-un 
nou design.
Elementele de încălzire de 
înaltă calitate care au fost 
încercate și testate pe termen 
lung și o distribuție omogenă 
a temperaturii în camera 
cuptorului garantează un 
control precis al temperaturii 
pe durata întregului proces de 
sinterizare - pentru rezultate 
reproductibile de înaltă calitate.

Date tehnice:
•  Sinterizare convențională;
•  Pre-uscare și sinterizare;
•  Programe de service;
•  Funcție auto-start;
•  Dimensiuni (L x I x l): 360 x 780 x 534 mm;
•  Greutate: 64 kg;
•  Tensiune de alimentare: 200–240 V;
•  Frecvență rețelei: 50/60 Hz;
•  Putere nominală: 3.500 W;
•  Temperatura maximă de sinterizare: 1.650°C.

Cuptor de sinterizare  

VITA ZYRCOMAT 6100 MS 
+ vpad Comfort  

Cuptoare de sinterizare-25%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

6.932 €

5.200 €

11.453 €

9.735 €

14.440 €

12.274 €

13.600 €

12.240 €
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Disc Zirconiu HS
Rezistență mare (HS)

• Rezistență mare 1400 Mpa
• Punte până la 14 unități.
• Bio-compatibilitate absolută
• Prelucrabilitate mărită și mai puține fracturi

Preț final de la

Preț final de la

Preț final de la

Fabricate din 100% pulbere  
de zirconiu japonez TOSOH.

Disc Zirconiu PHT 
Transluciditate mare pre-nuanțată (PHT)
• Rezistența 1200 Mpa
• Punte până la 7 unități
• Transluciditate mare
• Culoare uniformă și constantă  pe toată 

suprafața și grosimea discului

Culori: A1, A2, A3, A3.5

Disc Zirconiu HT
Transluciditate mare (HT)

• Rezistența 1200 Mpa
• Punte până la 7 unități
• Transluciditate mare
• Bio-compatibilitate absolută
• Adaptabilitate desăvârșită

Lichide colorare  
Prettau® Aquarell
Lichid pe bază de apă,  pentru colorarea construcțiilor de zirconiu.  
Culori disponibile: A1-D4 cheia VITA Classical. 

Prezentare: Flacon 20ml sau Flacon 50ml

Discuri CAD-CAM

98×12mm 262,18 Lei

98×14mm 299,64 Lei

98×16mm 337,10 Lei

98×18mm 351,75 Lei

98×20mm 382,50 Lei

98×22mm 449,45 Lei

98×25mm 509,54 Lei

98×12mm 214,50 Lei

98×14mm 253,50 Lei

98×16mm 288,00 Lei

98×18mm 318,75 Lei

98×20mm 358,50 Lei

98×22mm 412,78 Lei

98×25mm 458,82 Lei

262,18 Lei

214,50 Lei

347,24 Lei

107,00 Lei

NOU
în protofoliul 

Dentotal

-25%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

Preț final de la
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SHT Multilayer 3D Multilayer SHT Pre-shaded

Discurile de zirconiu  INDURATE® 
Combinate Translucent (ML CT) 
reprezintă soluția oricărui laborator 
dentar și tehnician care caută să 
găsească un singur material pentru toate 
tipurile de  restaurări dentare.

Gradientul său de transluciditate de 
neegalat creează o progresie perfectă și 
naturală care nu  necesită pictură pentru 
a o finaliza. 

Sinterizarea se poate face imediat după 
frezare și este nevoie doar de lustruire și 
glazură rezultând un aspect impecabil.

Cu o rezistență minimă la flexiune testată 
în 4 puncte de > 1.100-1.000-800 MPa, 
INDURATE® ML CT este potrivit pentru 
toate indicațiile de la coroane unidentare 
până la punți totale  de 16 elemente.
 

Proprietăți: 
•  Transluciditate 45 - 49%
•  Rezistență la flexiune > 1100-1000-800 MPa
•  Grosimi disponibile 16 mm și 20 mm
•  Culori disponibile: cheia VITA

Indurate Zirconia Discs – Elers Medical

98×12mm 332,73 Lei

98×14mm 372,71 Lei

98×16mm 419,12 Lei

98×18mm 472,67 Lei

98×20mm 504,00 Lei  

98×12mm 461,96 Lei

98×14mm 511,94 Lei

98×16mm 561,92 Lei

98×18mm 631,17 Lei

98×20mm 679,14 Lei

98×12mm 244,93 Lei

98×14mm 300,93 Lei

98×16mm 327,60 Lei

98×18mm 349,93 Lei

98×20mm 391,93 Lei

NOU

-15%
REDUCERE

1.240,00 Lei

1.054,00 Lei

1.016,00 Lei

864,00 Lei

98 x 16mm 98 x 20mm

-30%
REDUCERE

-30%
REDUCERE

-30%
REDUCERE

Prețurile includ reducerea afișată!
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Discuri nuanțate de PMMA Discuri Ceară
• Ușor de prelucrat
• Punct de topire mare
• Ardere completă 
• Nuanțe: alb și albastru

Vitablocs Enamic 
Prima ceramica dentara hibrida din lume.

Celtra Duo   
Celtra Duo conține o nouă 
ceramică de sticlă de înaltă 
rezistență, realizată din litiu-
silicat armat cu zirconiu, care 
asigură o rezistență ridicată 
și estetică de ultimă oră prin 
transparență.

Indicații:
•  Coroane totale și coroane 

parțiale;
•  Incrustații;
•  Onlay-uri;
•  Fațete.

Cerasmart 
Cerasmart prezintă cea mai 
ridicată rezistență la încovoiere 
din categoria sa și este superior 
blocurilor din ceramică 
feldspatică clasice.
Cel mai important, oferă un grad 
ridicat de flexibilitate pentru 
amortizarea presiunii masticatorii 
și susținerea celor mai dificile 
situații clinice.

Prezentare:
Cutie 5 bucăți 

Vitablocs 
Triluxe
Blocuri ceramice bine 
structurate, cu trei 
straturi de intensitate 
a culorii.

Avantaje:
•  Jocul natural al culorilor 

datorat gradientului integrat 
de culoare;

•  Restaurările pot fi 
individualizate cu ceramica Vita 
VM 9 pentru fațetare.

Vitablocs Mark II
Deoarece VITABLOCS Mark II sunt 
potrivite pentru inlay-uri, onlay-uri, 
furnire, restaurare posterioară 
și anterioară, acestea acoperă o 
gamă largă de indicații și asigură o 
procesare economică. Structurile 
monocromatice de structură ceramică  
feldspar au dovedit fiabilitatea lor  
de peste un milion de ori. 

Indicații:
•  Inlay-uri, onlay-uri, coroane parțiale și  

complete atât în zona anterioară  
cât și posterioară.

Vitablocs Enamic  
multiColor  
Ceramică hibridă  pentru 
sistemele CAD / CAM care 
prezintă un gradient de culoare 
integrat, fin nuanțat, de la 
linia de colet până la marginea 
incizală.

Avantaje:
•  Efecte deosebite de 

nuanțe naturale datorită 
gradientului de nuanță 
integrat.

VITA BLOCS

Recomandat pentru coroane 
dentare temporare și 
punți dentare fizionomice 
provizorii pe termen lung.
•  Rezistență excelentă la 

abraziuni
•  Finisare excelentă a 

suprafeței
•  Stabilitatea estetică a 

nuanței pe termen  
lung

Culori: 
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, 
Bleach 1, Bleach 2

Dimensiune

98×12mm

98×14mm

98×16mm

98×18mm

98×20mm

98×22mm

98×26mm

Prezentare: 
Cutie 5 bucăți

Prezentare:  
Cutie 5 bucăți

Dimensiune

98×12mm

98×14mm

98×16mm

98×18mm

98×20mm

98×22mm

98×25mm

Prezentare:
Set 4 blocuri Celtra Duo HT 
sau LT, diferite nuanțe.

Nuante:Nuante:
•  •  Translucență ridicatăTranslucență ridicată (High  (High 

Translucency) (HT): A1 HT, A2 Translucency) (HT): A1 HT, A2 
HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT. HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT. 
În principal pentru înlocuirea În principal pentru înlocuirea 
smalțului. Utilizată pentru inlay-smalțului. Utilizată pentru inlay-
uri, onlay-uri, fațete, coroane uri, onlay-uri, fațete, coroane 
parțiale și totaleparțiale și totale

•  •  Translucență scăzutăTranslucență scăzută (Low  (Low 
Translucency) (LT): A1 LT, A2 LT, Translucency) (LT): A1 LT, A2 LT, 
A3 LT, A3.5 LT, B1 LT. Utilizată A3 LT, A3.5 LT, B1 LT. Utilizată 
pentru a masca preparațiile pentru a masca preparațiile 
decolorate, în special în cazul decolorate, în special în cazul 
coroanelor Bleach Shade (BL).coroanelor Bleach Shade (BL).

421,62 Lei

271,54 Lei

604,80 Lei

335,49 Lei

734,40 Lei

460,07 Lei

Indicații:
•  Fabricarea inlay-urilor, 

onlay-urilor, fațetelor 
și coroanelor, pentru 
aplicații anterioare și 
posterioare,

•  Restaurări minim 
invazive, cum ar fi 
fațete fără preparare;

•  Restaurări în zonele 
în care spațiul este 
limitat.

Prezentare: 
Cutie 5 bucăți

Prezentare: 
Cutie 5 bucăți

61,38  Lei

46,04 Lei

 49,94  Lei

39,96 Lei

Preț de la

Preț de la

Preț de la

Preț de la

Preț de la

Preț de la

-20%
REDUCERE

-25%
REDUCERE
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Finishing Kit Ackuretta 

Imprimantă 3D SOL LCD Monocrom   Imprimantă 3D SOL LCD Monocrom   
Soluția perfectă pentru stomatologia digitală.

Imprimantă 3D  DENTIQ 120
DENTIQ este o imprimantă 3D de înaltă precizie conceputa 
pentru a oferi o experiență placută fiecarui tip de utilizator. 
Procesul de auto-calibrare și peste 100 de materiale 
precalibrate. DENTIQ oferă o curbă simplă de învățare 
pentru începători, oferind în același timp  
precizia și consistența dorite de profesioniști.

Caracteristici tehnice:
•  Tehnologia de printare – 

LCD;
•  Aria de printare – 

120x68x140 mm;
•  Rezolutia X Y – 47 microni;
•  Grosimea de feliere a 

straturilor printabile –  
30-150 microni;

•  Lungimea de undă –  
385-405 nm;

•  Dimensiuni – 25x23x38 cm;
•  Greutate – 10,5 Kg.

Compactă, puternică și 
precisă, gata de imprimare 
fără calibrare.
Acceptă toate tipurile de 
rășini printabile;
Include software Alpha 3D, 
un software versatil care 
oferă o tehnologie rapidă 
și precisă de slicing;
Licența software-ului este 
pe viață.

Pachetul cuprinde:
Imprimantă
1 x extra ecran LCD
1  x extra tăviță rășină
1 x Cablu Ethernet 
1 x Dongle Wi-Fi

Finishing Kit-ul  
conține:
•  Baie cu ultrasunete 
•  Cuptor fotopolimerizare

Freeshape Finishing Kit  
(UV Oven+Cleani Washer) 
Cuptor fotopolimerizare Ackuretta
Cuptorul foto este proiectat cu două moduri, continuu și flash (10 flash-uri / 
secunda), pentru a se asigura că toate rașinile care reacționează la lungimile 
de undă 365, 385 si 405nm se pot polimeriza complet și eficient. 
Aparat de curățare a pieselor printate 3D
Curățați atât platforma de printare, cât și piese printate 
dintr-o singură mișcare.
Rezervoare duale pentru o soluție optimă de curățare în 
două etape.
Economisiți 50% alcool în procesul de curățare.
Curățați rezidurile de rășină cu 90%  
mai puțin timp și efort.

Date tehnice:
•  Dimensiuni totale: 22 x 22,5 x 33 cm
•  Dimensiune rezervor: 11 x 22,5 x 22 cm
•  Volum rezervor: 2L/rezervor ( total 4L)
•  Dimensiuni bază: 22 x 22,5 x 12 cm
•  Putere: 48 W
•  Putere încălzire: 150 W
•  Temporizator: 3, 5 sau 10 minute.

Imprimante 3D

Specificații tehnice:Specificații tehnice:
•  •  Tehnologie Printare 3D  Ecran LCD MonocromTehnologie Printare 3D  Ecran LCD Monocrom
•  •  Dimensiuni  271(W) X 292(L) X 416(H) mmDimensiuni  271(W) X 292(L) X 416(H) mm
•  •  Greutate 15 kgGreutate 15 kg
•  •  Dimensiune platformă printare: 128 x 80 x 140 mmDimensiune platformă printare: 128 x 80 x 140 mm
•  •  Rezoluție XY  49 μmRezoluție XY  49 μm
•  •  Undă rășini  385-405 nmUndă rășini  385-405 nm
•  •  Putere: 110 - 240 V AC, 50 - 60 HzPutere: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz

NOU

NOU

NOU

Imprimanta 3D 

Freeshape 120 Ackuretta 

+ CADOU

Imprimantă 3D cu ecran LCD. 
Nu necesită Calibrare
Peste 100 de rășini precalibrate. 

Rășină  
Optiprint 
Model 1L

6.646 €

5.982 €

3.889 €

3.306 €

1.097 €

823 €

1.515 €

1.364 €

4.000 €

3.000 €

-25%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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GC Temp PRINT 
Lichid fotopolimerizabil indicat pentru 
imprimante 3D, ideal pentru restaurările 
provizorii de lungă durată, cu rezistență la 
abraziune și tehnologie Dynamic Controlled 
Rheology (Reologie controlată dinamic).

•  Rezistență ridicată la abraziune
•  Conține particule de sticlă dispersate omogen
•  Particulele de sticlă sunt căptușite cu silica 

și contribuie la creșterea rezistenței la 
abraziune, asigurând durabilitatea restaurării 
în mediul oral

•  Materialul ideal pentru restaurări provizorii de 
lungă durată

•  Tehnologie Dynamic Controlled Rheology 
(Reologie controlată dinamic) - aditivi 
anti-sedimentare optimizați care asigură 
stabilitatea materialului în orice moment, 
oferind o calitate superioară

•  Ideal în combinație cu Optiglaze Color - 
caracteristici estetice excelente și suprafață 
protejată a restaurării, cu o strălucire sporită

•  Disponibil în două culori: Light si Medium

GC Optiglaze Color Kit
16 culori x 2.6 ml (APlus, BPlus, Blue, CPlus, Clear, Gray, Clear HV, Ivory 
White, Lavander, Olive, Orange, Pink, Pink Orange, Red, Red Brown, 
White, Yellow), pensule, mâner pensulă.

GC Optiglaze Refill
Lac protector ce simplifică procesul de finisare prin crearea 
unei suprafețe netede dar în același timp estetice pe dinții 
artificiali, pe protezele mobilizabile și coroanele provizorii.

The No. 1 brand for dental resins

Optiprint SPLINT 
Rășină pentru 

gutiere

Optiprint TEMP 
Rășină pentru 

lucrări provizorii

Optiprint DENTURE 
Rășină pentru proteze 

mobile

Optiprint MODEL 
Rășină pentru 

modele

Optiprint 
GINGIVA 

Rășină pentru 
gingie falsă

Optiprint CAST Optiprint CAST 
Rășină pentru Rășină pentru 

machetemachete

Optiprint TRAY Optiprint TRAY 
Rășină pentru Rășină pentru 

linguri individualelinguri individuale

Optiprint GUIDE 
Rășină pentru 

ghiduri chirurgicale

Consumabile imprimante 3D

Flacon 15ml Flacon 2,6ml

2.864,16 Lei

2.577,75 Lei

251,73 Lei

226,56 Lei

1.097,61 Lei

987,85 Lei

251,73 Lei

226,56 Lei

Flacon 500ml
Preț final de la

Flacon 1L
Preț final de la

382,87 Lei

631,20 Lei

-20%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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Cuptor VITA Vacumat V60 iLine 
+ pompă vacuum VITA

VITA VACUMAT 6000 MP este construit pentru a garanta rezultate  
sigure și fiabile în timpul presării maselor ceramice. Această unitate 
combipress combină toate avantajele unui cuptor modern de ardere și 
presare cu un design compact care stabilește noi standarde

Cuptor Ceramică VITA 6000M + 
vpad + pompă

ARTIS cuptor pentru ceramică cu pompă  
FCE01ATS0001+FCE01PPE0001
Cuptor pentru arderea ceramicii cu temperatura de topire atât înaltă cât și joasă utilizat în 
laboratoarele de tehnică dentară.

Cuptoare Ceramica

Caracteristici:
•  Temperatură în așteptare: între 0 și 600°C;
•  Temperatură de uscare: 0 până la 1000°C;
•  Timp de preîncălzire: 0 până la 30 de minute 

în 6 etape;
•  Timp intern de preîncălzire: 0 până la 30 de 

minute;
•  Rata de încălzire: 0 până la 200°C / min;
•  Punerea în vid: între 0 si 1000°C;
•  Nivelul de vid: 0 până la 99%;
•  Oprire în vid: între 0 și 1200°C;
•  Temperatură finală: 0 până la 1200°C;
•  Timpul final de menținere a temperaturii:  

0 până la 30 de minute;

•  Timp de răcire intern: 0 până la 10 minute;
•  Timp de răcire extern: 0 până la 30 de 

minute în 6 etape;
•  Trecere automată: 0 până la 60 de minute;
•  Înălțime/lățime/adâncime: 520 x 300 x 420 mm;
•  Putere: 1200W;
•  Tensiune: 230V;
•  Frecvență: 50 / 60Hz;
•  Greutate: 19,5 kg.

Cuptor de ardere pentru ceramică clasică.
VITA VACUMAT 6000 M este un cuptor de ardere  
complet automat, controlat de un microprocesor, ideal 
pentru toate cerințele de ardere a maselor ceramice 
dentare. Cuptorul impresionează prin calitate și estetică 
oferind rezultate remarcabile de ardere, siguranță și 
comoditate pentru utilizator

Cuptor pentru ceramică 
convențională, cu rezultate 
de ardere remarcabile, fiabile 
pe termen lung.
Cuptorul Vita V60 i-Line 
impresionează prin afișajul 
tactil și interfața intuitivă, 
respectiv prin incinta VITA din 
cuart, rezistentă și care oferă 
rezultate perfecte.

Cuptor VITA 
6000MP +  
Pompă +  
vpad Comfort

3.681 €

3.313 €

4.283 €

3.983 €

5.362 €

4.289 €

6.453 €

5.162 €

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE
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Aspirator Silent Compact
Aspirator Silent compact cu un switch inteligent automat și 
două nivele de aspirare, pentru un singur post de lucru.
•  Nu necesită schimbarea sacului pentru praf, datorită 

tehnologiei cu filtre fine, precum și datorită curățării 
mecanice a filtrelor

•  Nivel de zgomot foarte redus, datorită turbinei complet 
izolate

•  Construcție compactă
•  Design atractiv, dintr-un 
material plastic special
•  Motor durabil, ușor de 
înlocuit de către utilizator

Aspirator  Silent  
Compact CAM
Unitate de aspirație  
pentru sisteme CAM
Unitate de aspirație  compactă, 
fără sac, pentru utilizarea în 
tehnologia CAD-CAM, cu mașinile 
de frezat dentare.

Sablator Basic ECO
Unitate compactă, de sablare fină,  Unitate compactă, de sablare fină,  
cu 1 sau 2 rezervoare de sablare.cu 1 sau 2 rezervoare de sablare.
AvantajeAvantaje
•  •  Eficiență ridicată a costurilor prin Eficiență ridicată a costurilor prin 

cameră specială de amestecarecameră specială de amestecare
•  •  tehnologie (Venturi-Principle).tehnologie (Venturi-Principle).
•  •  Sablare precisă datorită iluminării Sablare precisă datorită iluminării 

excelente a camerei de sablare.excelente a camerei de sablare.
•  •  Libertate de mișcare suficientă în Libertate de mișcare suficientă în 

unitatea de sablare  (10 l).unitatea de sablare  (10 l).

Soclator umed MT3
Soclatorul umed MT3 este impresionant datorită 
motorului  extrem de puternic. Cu MT3 Renfert oferă un 
proces de soclare de înaltă performanță la un preț redus.

Sistem de modele 
AutoSpin
Folosind AUTO Spin , beneficiati de un 
mod de lucru precis,modele cu bază 
din plastic. Plăcile pot fi fabricate.
AutoSpin este  de asemenea 
compatibil cu altele sisteme de 
modele precum  
Giroform® sau  
Zeiser®.

incl. Klettfix rimmer disc 

Spatula Electrica  
Waxlectric Light I
Spatula electrică cu o singura piesă de mână.

Vacuum malaxor  
Twister Venturi
Avantaje:
•  Motor puternic.
•  Produce vacuum cu ajutorul aerului 

comprimat.
•  Vaccum ajustabil - previne apariția bulelor.
•  Flexibil - poate fi montat pe perete sau pe 

masa de lucru (suportul de masă nu este 
inclus!).

•  Mentenanța minimă.
•  Compact și ușor de folosit - poate fi 

operat cu o singura mână.
•  Control manual direct.
•  Motor puternic ce garantează o mixare 

omogenă și fără bule.
•  Poate fi folosit cu toate materialele de 

amprentă și modele populare.
•  Poate mixa cantități mari de material.
•  Display mare și bine iluminat.
•  Durabil.

Spatula Electrica  
Waxlectric II
Waxlectric II este dispozitivul profesional din 
gama spatulelor electrice de ceară. Acesta  
poate fi utilizat  simultan, prin cele două 
piese de mână.

Măsuță Vibratoare – Vibrator
Spectrul larg de vibrații procesează in mod 
optim orice material. Functionalitatea 
sofisticata  permite o utilizare confortabilă 
chiar și în condiții dificile.

Necesita conectarea la compresorul de aer!

5.500  Lei

 5.115 Lei

5.860  Lei

 5.274 Lei

3.540,25  Lei

 3.292,43 Lei

3.769,52 Lei

3.505,65 Lei

8.024,00  Lei

7.221,60 Lei

1.649,99  Lei

1.534,49 Lei

799,00  Lei

743,07 Lei
2.481,29  Lei

2.109,10 Lei

 4.690  Lei

4.221 Lei

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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Presto AQUA LUX
Turbină de laborator cu sistem de răcire a apei și lumină LED. Turbină de laborator cu sistem de răcire a apei și lumină LED. 
Sistemul unic de protecție anti-praf crește abilitatea turbinei.Sistemul unic de protecție anti-praf crește abilitatea turbinei.
Nu necesită lubrifiere. Zgomot și vibrații minime. Turație piesă de Nu necesită lubrifiere. Zgomot și vibrații minime. Turație piesă de 
mână: 32.000 rotație/minutmână: 32.000 rotație/minut

Ultimate XL 
Micromotor de înaltă fiabilitate Torque 
Liderul mondial al micromotoarelor de laborator s-a îmbunătăţit, 
devenind mai puternic şi mai  abil. Torque stabil şi puternic la orice 
viteză, maxim 8.7 Ncm. Mecanism unic anti-praf, ce îi oferă durabilitate 
crescută. Vibraţii şi zgomot minime. 
Turaţie: 1.000 - 50.000 rpm

Presto AQUA II
Turbină de laborator cu sistem de răcire a apei și piesă de mână non-
optică. Se poate folosi cu apă din tanc sau "legată" la rețea.
Nu necesită lubrifiere.

Volvere
Micromotor de înaltă eficiență cu cuplu puternic. Unitatea poate fi 
poziționată atât în picioare, cât și în poziție orizontală sau pentru 
locurile de muncă cu spațiu limitat, se poate utiliza un suport de braț 
articulat. Mecanism special de protecție împotriva prafului.  
Viteza: 3.000-35.000 rpm.

Luxeo 6Z
Luxeo 6Z este un microscop ergonomic 
care facilitează obținerea lucrărilor 
protetice de înaltă calitate ușurând  
munca tehnicienilor dentari.

Caracteristici:
•  Binocular 45°
•  Magnificatie 8x-50x
•  Iluminare LED
•  Lentile cu tratament Max Lite Coating

Mobiloskop S
Microscop cu braț, pentru laborator. 
Avantaje:
•  Zoom 5x și 10x pentru maxim de precizie
•  Câmp vizual larg și detalii marginale
•  Imagine fără distorsiuni datorată lentilelor asferice
•  Distanța dintre pupile poate fi ajustată individual

Micromotoare, Turbine Si Microscoape

1.246 €

1.121 €

1.169 €

1.052 €

1.393 €

1.296 €

2.124 €

1.912 €

839 €

755 €

1.538 €

1.430 €

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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MS Soclator
•  Soclator dotat cu un motor 

puternic și disc de bachelită 
ideal pentru gipsuri. 

•  Design modern cu tavă 
de sprijin pentru soclarea 
modelelor, ușor de reglat. 

MS Vacumm  Malaxor
•  Motor silențios ce poate fi folosit cu 

toate tipurile de gips, mase de ambalat 
sau siliconi.

•  Control electronic a câte 10 programe 
presetate pentru fiecare din cele 3 tipuri 
de material. 

•  Ușurință în înregistrarea altor durate de 
mixare,  putând fi programate: timpul, 
viteza de mixare și a sensului de rotație.

•  Bol cu filtru de 500 cm³ inclus și opțional 
se pot achiziționa boluri cu filtru de la 
200 cm³ la 2.000 cm³ și suport cu picior.

* Nu include suportul pentru masă

MS Steamer  3 sau 5 litri
•  Generator cu aburi cu rezervor de  3 

sau 5 litri  pentru decontaminarea 
și curățarea metalului, ceramicii, 
rășinilor, modelelor, frezelor etc. 

•  Acces facil pentru reumplerea 
rezervorului, vizor pentru nivelul apei.

•  Manometru pentru presiune. 

3L

5L

Made in Italy

Quality Lab Equipment

MS Lampă cu LED
•  Lampă profesională cu 84 LED-uri 
•  Suport de prindere pe masă.
•  Lumină naturală 

(6.500 K, 13.000 Lumen).

MS Aparat încălzire cu inducție 
•  Sistem electronic de încălzire,  

 cu inducție electromagnetică,  
alternativă la convenționalul

•  Bec Bunsen.

Ms Masă Vibratoare
•  Masă vibratoare reglabilă cu 10 niveluri de vibraţie controlate 

electronic pentru a obține o turnare uniformă și constantă
•  Dimensiune suprafață vibrare - 23x14,5cm.

MS Cuptor Preîncălzi-
re  Small/Large 
Cuptor de preîncălzire ușor de 
utilizat, compact, funcțional 
și durabil. Control electronic al 
timpului și temperaturii. 
În programe se setează 4 faze cu 
3 variabile (temperatura, rata de 
creștere și timpul de menținere)

Cuptor Small:
•  Dimensiunea camerei  

de ardere 16x16x10 cm

Cuptor Large:
•  Dimensiunea camerei  

de ardere 23x30x15 cm

small

large

MS Pindex
•  Indicatorul laser permite o găurire 

perpendiculară rapidă și precisă a 
modelelor din gips sau plastic. 

•  Pindexul este echipat cu un motor putenic 
activat de către un micro-comutator sub 
suprafața de lucru glisantă.

•  Adâncimea de găurire ușor de reglat și cu 
mandrina universală pentru burghiuri.

•  Viteză - 5.000 rpm.

3.984,74   Lei

3.387,03 Lei

3.370,90  Lei

2.865,27 Lei

3.395,87  Lei

3.056,28 Lei 1.070,00  Lei

909,50 Lei

750,00  Lei

637,50 Lei

1.348,37  Lei

1.253,98 Lei

3.850,00  Lei

3.465,00 Lei

2.796,60  Lei

2.377,11 Lei

 6.242,41   Lei

5.306,05 Lei

 7.900,79   Lei

7.110,71 Lei

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE
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Sablator BETA  2R.00
•  Sablator cu două duze și sistem 

de recirculare;
•  Posibilitate de alegere a 

granulației  nisipului de sablare 
de la 50 la 250 microni;

•  Curățarea suprafețelor 
metalice care vor fi placate cu 
ceramică sau rășini folosind 
oxizi de aluminiu.

Motor de lustru
Este deosebit de puternic și 
permite rotirea axului pe rulmenți. 
Prezintă 2 conuri de conexiune și un 
întrerupător de siguranță. Cadrul 
motorului permite autoventilarea 
astfel încât motorul se poate folosi 
pe durată îndelungată fără pericolul 
supraîncălzirii. 
Prezintă 2 viteze: 1400/2800 rot/min.

Presă 
Hidraulică 
Poate presa până la 3 chiuvete 
cu o presiune de maxim 400 
de bar și o apăsare de 150.000 
N. Mecanismul hidraulic este 
complet presurizat și nu  necesită 
mentenanță sau service.

Ducatron Quattro 
Mașină de turnare automată 
cu inducție pentru turnarea 
aliajelor dentare 
(exclus titan). 

• Putere: 2.500 W
• Capacitate topire: 60g aliaj
• Putere reglabilă: 20%-100%
• Viteză centrifugă: 450 rpm

Spatulă electrică Song Young
Spatulă electrică pentru  
ceară cu temperatura  
reglabilă de la  
50°C la 140°C.

Baie de ceară digitală  
Song Young

Aparat de încălzire cu 
inducție Song Young
Sistem electronic de încălzire, cu 
inducție electromagnetică. Încălzirea 
se activează printr-un senzor ce 
reacționează la 
instrumentele metalice.

Paralelograf Surveyor  
Song Young
Braț dublu articulat ce permite o 
mobilitate crescută sau blocarea lui 
atât în plan orizontal cât și vertical.
•  Sistemul de prindere a piesei este 

magnetic.
•  Iluminarea spațiului de lucru se 

face ușor datorită sistemului  cu 
led integrat.

5.045,93  Lei

4.541,34 Lei

2.203,36  Lei

1.983,02 Lei

1.092,82  Lei

874,26 Lei

757,63  Lei

530,34 Lei

578,47  Lei

462,78 Lei

39.151,51  Lei

31.687,51 Lei

21.856,72  Lei

10.928,36 Lei

2.320,26  Lei

2.088,24 Lei

-50%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-30%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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Soluţii ceramice pentru toate tipurile de structuri

Ambria 
Vita Ambria – Pentru un joc 
de lumini și culori cu reflexe 
multifațetate
•  are o transluciditate 

naturală pentru 
transmiterea ideală a luminii

•  prezintă o opalescență 
integrată pentru un joc de 
nuanțe sclipitor

•  prezintă o fluorescență 
naturală pentru un joc de 
lumini excelent

Indicații:
Realizarea reconstrucțiilor 
delicate și deosebit de 
estetice:
fațete și inlay-uri, onlay-uri, 
coroane totale sau parțiale 
precum și punți cu trei 
elemente (până la al doilea 
premolar)

Prezentare:  
Set 5 bucăți

Lumex
CONCEPTUL ȘI BENEFICIILE
VITA LUMEX® AC este o ceramică 
de fațetare deosebit de estetică 
pentru toate materialele uzuale 
de substructuri dentare integral 
ceramice. Impresionează prin 
fidelitate cromatică ideală, 
excelentă dinamică a luminii și 
prelucrare fiabilă, eficientă.
•  Materialele ENAMEL au o 

transluciditate naturală pentru 
transmiterea perfectă a luminii

•  Materialele OPAL TRANSLUCENT 
redau un strălucitor joc de culori 
în nuanțe opalescente

•  Materialele FLUO INTENSE 
reproduc fluorescența natural

Indicații:
•  Fațetarea tuturor scheletelor 

uzuale integral ceramice (din 
dioxid de zirconiu, ceramică 
presată  disilicat de litiu, 
ceramică presată feldspatică)  
și structuri din Titan.

•  Reconstrucții fără schelet  
(de ex. fațete).

Prezentare:  
Flacoane 12g

Vita VM9 
Ceramică feldspatică cu structură fină,  
folosită pentru :
•  Fațetarea integrală a materialelor pentru 

scheletate din oxid de zirconiu cu CTE de  
cca 10,5 ca și Vita In-Ceram Yz;

•  Individualizarea Vitablocs;
•  Individualizarea restaurărilor Vita PM9

Prezentare: Flacoane 12g

Vita VM13
Ceramică feldspatică pentru 
fațetarea scheletelor metalice 
din aliaje convenționale cu CTE 
între 13,8-15,2, pentru aliaje 
cu conținut ridicat de aur, ca și 
pentru aliaje pe bază de paladiu 
sau aliaje nenobile.

Prezentare: Flacoane 50g

Vita VMK Master 
Ceramică feldspatica folosită pentru 
fațetarea scheletelor metalice realizate 
din aliaje cu CTE convențional.

tr
an

sm
itere ideală a lum

inii

jo

c sclipitor de culori

f u
orescență naturală

58,59 Lei

258,07 Lei

82,12 Lei 285,44 Lei

Prezentare: 
Flacoane 12g

Akzent Plus 
Chroma 
Stains Kit

478,59  Lei

406,81 Lei

115,00 Lei

97,75 Lei

Prezentare:
•  1 x 20ml Vita Akzent Plus 

Powder Fluid,
•  1 x 3g Vita Akzent Plus 

Chroma Stains A
•  1 x 3g Vita Akzent Plus Chroma Stains B
•  1 x 3g Vita Akzent Plus Chroma Stains C
•  1 x 3g Vita Akzent Plus Chroma Stains d

-15%
REDUCERE

-15%
REDUCERE
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Preț de la 

lay:art style

Preț de la 

Genius

Initial IQ One Sqin

GC Initial IQ ONE SQIN este un concept de culoare și stratificare 
ceramică pentru realizarea estetică a structurilor dentare monolitice 
reduse Vestibular din dioxid de zirconiu sau disilicat de litiu. Vă permite 
să obțineți rapid și ușor rezultate estetice ridicate, comparabile 
cu restaurările în strat convențional, dar cu un câștig 
semnificativ de timp. Atât în regiunea posterioară, cât și în 
cea anterioară.
•  Consistență gata de utilizare
•  Fluorescență
•  Adâncimea culorii 3D

GC Initial MC Dentina
Ceramică de stratificare pentru 
structuri metalice.

GC Initial Zr-Fs Dentina 
Este o ceramică îmbunătățită pe bază 
de feldspat și particule de sticlă pentru 
utilizarea pe structuri de zirconiu de 
înaltă rezistență.

GC Initial LiSi Press
Ceramică GC pentru structuri  
din litiu disilicat. 

Prezentare: 5 x 3g

Placa Mixare 
Rainbow Renfert 
Placă ceramică de mixare cu orificii 
perforate care împiedică uscarea 
ceramicii  în timpul procesului de lucru.

Pensule din par sintetic:
•  Ceramicus – Pensulă realizată 

dintr-un material sintetic special prin 
structura de micro păr.

 

•  Takanishi – Pensulă  sintetică cu 
peri de foarte înaltă calitate care a 
dovedit de mulți ani calitatea optimă 
pentru stratificarea ceramicii.

Lustre Paste One 
Initial IQ Lustre Pastes One
Cea mai versatilă ceramică de glazurare cu fluorescență 
îmbunătățită pentru colorarea externă, precum și 
caracterizarea internă a tuturor tipurilor de structuri ceramice 
sau monolitice.
Sunt materiale cu particule ceramice fine care adaugă 
adâncimea culorii și transluciditatea realistă restaurărilor dvs. 
monolitice. Pot fi aplicate într-un strat mai gros, garantând 
o vitalitate de neegalat și o glazură foarte naturală. Lustre 
Pastes ONE sunt special 
dezvoltate pentru a 
oferi restaurărilor dvs. 
monolitice un aspect 
fluorescent natural. 
Fluorescența poate fi 
intensificată cu Luster 
Neutral FLUO (L-NFL).

Pensule din par natural:
•  lay:art style - Pensulă cu păr natural, de o calitate premium.
•  Genius – Pensulă cu păr natural, într-un design modern, cu 

funcție de protecție integrată în mâner. 

Sistem GC Initial IQ ONE SQIN 
se bazează pe „filosofia IQ” 
GC Initial și constă din diferite 
materiale ceramice perfect 
adaptate:
•  GC Initial IQ SQIN  
•  GC Initial IQ Lustre Pastes ONE
•  GC Initial Spectrum Stains

NOU

Pensule ceramică Renfert

50,40 Lei

35,10 Lei160,20 Lei 133,20 Lei

Pulbere 20g

Pulbere 20g

NOU

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

4.584,00 Lei

4.125,26 Lei

2.860 Lei

2574 Lei

132,33  Lei

119,10 Lei

368,21  Lei

331,39 Lei

339,00  Lei

305,10 Lei

175,62  Lei

158,07 Lei

Preț de la

Preț de la
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GC Gradia Plus Set
Compozit nano-hibrid, 
fotopolimerizabil, bazat pe 
tehnologia ceramică-polimer.
Indicații:
•  Coroane și punți;
•  Restaurările fără metal,  

cum ar fi de exemplu 
coroane Jacket, inlay-uri,  
onlay-uri și furnire 
stratificate;

•  Restaurări pe implant;
•  Reproducerea gingiei la 

o restaurare coroană.

GC Gradia Plus  
Paint Set
Indicatii:
•  Coroane și punți;
•  Restaurările fără metal, cum ar fi de 

exemplu coroane Jacket, inlay-uri, 
onlay-uri și furnire stratificate;

•  Restaurări pe implant;
•  Reproducerea gingiei la o restaurare 

coroană.

Cuptor fotopolimerizare 
Cuptor compact de fotopolimerizare cu Cuptor compact de fotopolimerizare cu 
becuri L.E.D pentru performanțe sporite de becuri L.E.D pentru performanțe sporite de 
fotopolimerizare. Este proiectat cu două  fotopolimerizare. Este proiectat cu două  
moduri de fotopolimerizare  continuu și flash  moduri de fotopolimerizare  continuu și flash  
(10 flash-uri / secundă).(10 flash-uri / secundă).

GC Gradia Plus One Body LB
Compozit nano-hibrid,  
fotopolimerizabil, recomandat  
pentru tehnica prin injectare. 

  

GC Gradia Plus Paste 
Compozit nano-hibrid, fotopolimerizabil, bazat pe 
tehnologia ceramică-polimer.

GC Labolight Duo 
Cuptor de fotopolimerizare cu LED, multi-funcțional, 
de ultimă generație, cu două moduri de polimerizare: 
pre-polimerizare și polimerizare finală.

Signum Composite 
Compozit fotopolimerizabil, cu particule 
ceramice de sticlă creat special pentru 
restaurări atât în zona frontală cât și în 
zona laterală.

Signum Ceramis
Compozit fotopolimerizabil 
pentru laborator.

GC Metal  
Primer Z 
Pentru structuri de 
metal și zirconiu.

GC Gradia 
Composite 
Primer 

GC Ceramic  
Primer 

GC Acrylic 
Primer

PACHET
GC Gradia Plus Set + GC Gradia Plus Paint 
Set + GC Labolight Duo

17.170 Lei

PREȚ
PACHET

Seringă 4g Seringă 4g

Seringă 3,3ml

Seringă 2ml

Flacon 5ml Flacon 3ml

Flacon 3ml Flacon 6ml

131,21  Lei

122,02 Lei

786,21  Lei

707,59 Lei

380,53  Lei

353,89 Lei

275,83  Lei

256,52 Lei

116,52  Lei

108,37 Lei

247,53  Lei

222,78 Lei

198,94  Lei

179,05 Lei

109,23  Lei

101,58 Lei

2.700  Lei

2.160 Lei

-7%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

13.112,34  Lei

11.801,00 Lei
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GC Stellavest 
Masa de ambalat universala

Moldavest  
Master Run 
Masă de ambalat pentru 
proteze scheletate prin 
tehnica de preincălzire rapidă.

Comandium II
Noul Comandium II ... 
un aliaj de turnare non-
Be, oferind economie și 
siguranță.  

Co 63; 
Cr 28; 
Nb 4; 
W 3; 
Si 1; 
Fe, Mo 1.

GC Initial Cast NP
Aliaj pe bază de CrCo pentru 
tehnici C & B și scheletul 
metalic al coroanelor 
metalo-ceramice.

Heraenium NA 
aliaj Ni-Cr 
Compoziție: Ni %59.3; 
Cr%24; Mo%10; Fe, Mn, 
Ta, Si, Nb sub %2

YETI Solibond N
Aliaj Ni-Cr penttru 
coroane și punți metalo-
ceramice.

Aliaj NI-CR 
Ducinox
Aliaj Ni-Cr pentru 
coroane și punți.

Bego Bellavest SH
Bellavest SH masă de 
ambalat de precizie, fără 
grafit, cu continut de fosfat

VITA Ambria
Masă de ambalat rapidă, 
fosfatică, pentru ceramica presată, 
care conferă controlul expansiunii  
și al fluidității.

Silikan
Masa de ambalat pe 
bază de fosfați pentru 
aliaje cu punct de 
topire ridicat și pentru 
cadrul metalic al 
protezelor parțiale.

GC LiSi Pressvest
Masa de ambalat pentru 
ceramica presata

Dr. Protect 

9,80 Lei 4,73 Lei 19,52 Lei

3,69 Lei

0,64 Lei

0,55 Lei /gram

95,38 Lei

81,07 Lei /5kg

130,85  Lei

121,69 Lei / 2kg

13,16  Lei

11,85 Lei

159,17  Lei

148,03 Lei

124,14  Lei

115,45 Lei / flacon 900ml

Plic 100g

Plic 160g

0,62 Lei

0,53 Lei /gram

1,32 Lei

1,23 Lei /gram

1,14 Lei

1,01 Lei /gram

110  Lei

99 Lei /plic 200g

NOU

/450g /plic 160g /plic 100g

Masa de ambalat  
Dr. Protect 
•  Masă de ambalat utilizată pentru coroane 

și punți din metale neprețioase ce poate fi 
utilizată atât prin tehnica convențională de 
preîncălzire cât și prin tehnica rapidă.

•  Indicată pentru structurile din CR-Co şi Cr-Ni.
•  Timp de priză și expansiune 25 minute

46,82 Lei

Flacon 1.000ml

Flacon 900ml

-7%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-15%
REDUCERE
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Kulzer Moldano 
Gips dur, clasa a-IIIa utilizat 
in laboratorul dentar

Kulzer 
Moldarock Royal 
Gips de clasa a-IV-a pentru 
turnarea modelelor

Culori:  
light brown, golden yellow.

ROCK Dr.Protect
Gips clasa a IV a 
Pentru coroane și punți pe implanturi, modele de 
studiu, modele de lucru, pentru proteze totale și 
parțiale, proteze scheletate, inlay, onlay, CAD/CAM etc.
•  Excelent raport calitate/preț;
•  Tixotropic;
•  Stabilitate dimensională;
•  Duritate excepțională;
•  Expansiune mică;
•  Creează suprafețe fine;
Culoare: golden brown, yellow

ARTI Quick Dr.Protect
Gips clasa a II a 4,5 kg
Gips natural de clasa a II-a pentru montare 
în articulator.
•  Excelență eficiență economică;
•  Expansiune foarte redusă;
•  Timp de priză rapid;
•  Aderență foarte bună de modele;
Culoare: alb

STONE Dr.Protect 
Gips clasa a III a
Pentru modele de lucru și modele de studiu.
•  Expansiune foarte redusă;
•  Timp de priză rapid;
•  Posibilitate de îndepărtare rapidă a 

modelului;
•  Duritate bună chiar și după o oră.
Culoare: albastru

Gipsuri clasa IV pentru realizarea 
protezelor fixe totale sau parțiale și 
pentru protetică pe implanturi.

Gips clasa IV pentru 
baza modelelor.

Gips clasa IV pentru modele 
în protetica mobilă.

Gips clasa III

Gips clasa III pentru 
montarea modelelor 
în articulator.

Gips clasa III 
pentru modele 
ortodontice.

GC Fuji Rock 
Ideal pentru toate tipurile de lucrări protetice, 
cu o duritate marginală excepțională și 
stabilitate ridicată la presiune.

Culori:  
pastel yellow,  
polar white

30,59 Lei

26,01 Lei /4,5kg

49,98 Lei

37,49 Lei /4,5kg

82,73  Lei

66,18 Lei /5kg

317,86  Lei

254,29 Lei /25kg

100,97  Lei

85,83 Lei /20kg

64,11 Lei

54,49 Lei /3kg

31,78 Lei

27,02 Lei /3kg

38,84  Lei

33,02 Lei /3kg

48,27  Lei

41,03 Lei /3kg

58,75  Lei

49,94 Lei /3kg

45.32  Lei

38,52 Lei /3kg

312,90  Lei

291,00 Lei /11kg

175,00  Lei

162,75 Lei /25kg

37,10  Lei

27,83 Lei /3,5kg

92,61  Lei

69,45 Lei /4,5kg

228,26 Lei /25kg

149,22 Lei /25kg

245,37 Lei /25kg 300,68 Lei /25kg

352,95 Lei /25kg

Dr. Protect 

-25%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-25%
REDUCERE
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Picosep 
Izolator ceara-gips 

Ceara aromata pentru  
sabloane Yeti 
Ceară aromată pentru șabloane, diferite 
culori și arome.

Ceara roz de modelat Yeti 
Ceară roz pentru modelat utilizata la 
machetarea protezelor acrilice și în 
determinările de ocluzie.

Digiscan Spray 
Scanare Yeti 
Spray pentru scanare 
CAD/CAM.

Spray 

Telescan  
DFS White
Spray pentru scanare 
CAD/CAM.

Durolan 
Lac separator (distanțier) 
pentru bonturile din gips.

Culori disponibile:  
gold, rosu, albastru, alb, silver. 

Ceara de modelat   

Renfert Geo Crowax
Ceară organică ideală pentru tehnicile cu 
ceramică presată. Precizie superioara și 
acuratețe în fixare datorată contracției 
reduse. Diverse culori. Preț de la

Ceara de modelat  

Renfert Geo Clasic
Ceruri cu contracție minimă datorită 
structurii micro - cristaline.
Diverse culori.

Spacer Die Master 
Restaurări convenționale 5 culori, 
3 grosimi de strat 13, 15 și 20 µm 
rezistent la aburi și rezistent la 
zgârieturi

Spray  
Ocluzie  
Occlutec 
Spray ocluzie disponibil 
în două culori – rosu și 
verde 

43,40 Lei

40,36 Lei /25ml

38,97 Lei

35,08 Lei /500g

66,29 Lei

59,67 Lei /25ml

1,64 Lei

1,48 Lei

173,39  Lei

156,06 Lei /300ml

49,56 Lei

Flacon 30ml

76,50 Lei /75g 59,40 Lei /80g

48,66 Lei /15ml

44,82 Lei

NOU

Preț de la

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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Gingifast Cad 
Rigid și Elastic: două versiuni 
pentru toate aplicațiile.

Silicon de adiție fluid scanabil 
pentru reproducerea gingiei 
artificiale în laborator.

Silicon pentru duplicare.
1kg bază + 1kg catalizator.

Elite Double

Elite Transparent
Silicon de adiție folosit pentru 
amprentarea și realizarea lucrărilor 
provizorii sau definitive din compozit 
sau rășini acrilice fotopolimerizabile.

ELASTIC
Silicon pentru 
măști gingivale 
în protetica fixă.

RIGID
Silicon pentru măști 
gingivale în suprastructuri 
pe implanturi.

Gingifast

Platinum 85 
Silicon de adiție pentru laborator
Duritate finală 85 Shore-A
1kg baza + 1kg catalizator

Vertys Light Glass
Set 2 x 1L flacoane A+B 
Silicon de duplicare A+B, transparent, 
indicat în tehnica de injectare a 
compozitului fluid. 
Avantaje:
•  Fotopolimerizarea compozitului 

este facilitată de transparența 
asemănătoare sticlei.

•  Duritate 56 Shore A

Vertys High Security 
Set 2 flacoane  
10 pulbere+10 ml lichid. 
Silicon fluid de duritate mare indicat pentru 
acoperirea dinților acrilici în tehnicile clasice 
sau prin injectare a protezelor totale sau 
parțiale. 

Avantaje:
•  Creează un strat fidel și foarte dur în care 

dinții din proteză își vor păstra poziția chiar 
și la metoda de injectare a acrilatului.

•  Duritate 75 Shore A.

Easy Form 
Chiuvetă special concepută 
pentru tehnica de injectare a 
compozitului fluid într-un  
material de duplicare transparent 
pentru o fotopolimerizare 
perfectă.

Zetalabor
Silicon de condensare 
pentru laborator.
Duritate finală 85 Shore-A.

447,10 Lei /Set 449,14 Lei /Set

172,88  Lei

146,95 Lei

139,74  Lei

118,78 Lei

119,45  Lei

101,53 Lei

76,53  Lei

68,88 Lei

300,50  Lei

255,42 Lei

1.970  Lei

1.773 Lei

Cumpărați  
ZETALABOR 5kg și primiți 
CADOU 2 x Indurent Lab

+ CADOU

-10%
REDUCERE

-15%
REDUCERE

157,12  Lei

133,55 Lei /2,6kg

304,99  Lei

259,24 Lei /5kg

-10%
REDUCERE
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Villacryl H Plus
Acrilat termopolimerizabil  
pentru baza protezelor dentare.

Villacryl SP
Acrilat utilizat pentru baza acrilică a protezelor 
scheletate, precum și pentru proteza totală. 
Poate fi de asemenea utilizat pentru repararea 
protezelor sau protezarea imediată sau 
temporară pe implanturi.

Meliodent HC 
Pulbere + Lichid
Rășină acrilică 
termopolimerizabilă 
indicată pentru 
proteze totale și 
parțiale.

Meliodent Repair 
Pulbere + LichidPulbere + Lichid
Rășină acrilica auto polimerizabilă indicata pentru Rășină acrilica auto polimerizabilă indicata pentru 
reparații și reblazări pentru protezele totale și parțiale.reparații și reblazări pentru protezele totale și parțiale.

Pattern Resin GC 
Rășină de modelaj cu calități superioare 
pentru realizarea tuturor tipurilor 
de sisteme de ancorare, solidarizări 
bonturilor pe implanturi.

Renfert Nisip  
Sablare Cobra
Nisipul de sablare 
Renfert acoperă toate 
tipurile de abrazive 
și toate granulațiile 
cerute de tehnologia 
dentară:
•  50 µm
•  110 µm
•  250 µm

Prezentare: 5kg

Vertys Artist Kit
Kit pentru individualizarea lucrărilor acrilice temporare 
sau definitive prin fotopolimerizare. Datorită gamei de 
culori și a combinațiilor ce se pot obține din amestecul 
acestora, orice individualizare este posibilă.
Prezentare: 
Kit 8 flacone Vertys Artist x 8g (White, Pink, Dark Pink, 
Red, Violet, Mustard, Brown, Dark Blue)

Vertys  
Monomasa
Acrilat baro-
polimerizabil 
cu microsfere 
de compozit 
cu o rezistență 
crescută utilizat 
pentru obținerea 
lucrărilor provizorii 
în laborator.
•  Amestecul de 

dentină și smalț 
permite obținerea 
unei culori naturale.

•  Transparența devine mai evidentă 
cu cât marginea incizală devine mai 
subțire fără a se pierde cromatica 
dentinei.

•  Monomasa MM-1 corespunde culori 
A1 in cheia VITA.

•  Monomasa MM-2 corespunde culori 
A2-A3 in cheia VITA.

Vertys Prothesis  
Excel CPV
Rășină acrilica cu vinișoare 
baro-polimerizabila la 
temperatură joasă îmbunătățită 
cu microperle de compozit 
indicată pentru realizarea 
protezelor totale, parțiale sau 
scheletate prin tehnica de 
injectare, turnare sau presare.

Vertys Prothesis 
Plus CPV 
Rășină acrilica baro-
polimerizabila la 
temperatură joasă 
indicată pentru realizarea 
protezelor totale, 
parțiale sau scheletate 
prin tehnica de injectare, 
turnare sau presare. 

229,50  Lei

206,55 Lei

357,00  Lei

321,30 Lei

395,00  Lei

367,35 Lei

42,46  Lei

36,09 Lei

151,26  Lei

128,57 Lei

170,11  Lei

144,59 Lei

+ CADOU

Prezentare:  
750 g pulbere +  
400 ml lichid

Prezentare: 
100 mg pulbere + 50 ml lichid

Prezentare: 
500g pulbere + 
300ml lichid

NOU

682,55 Lei

240,54 Lei

Flacon 100g

467,50 LeiFlacon 1.000g622,20 LeiFlacon 1.000g

101,37 Lei

Cumpărați Villacryl H Plus 
 și primiți CADOU IZO-SOL 
250 ml (izolant gips- acrilat)

Villacryl S
Acrilat autopolimerizabil 
pentru repararea 
protezelor dentare.

-15%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-10%
REDUCERE

-7%
REDUCERE
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Renfert  
Dynex Brillant  
Discuri de separare și prelucrare  
armate cu fibră de sticlă. 
Recomandate pentru ceramică, 
zirconiu și disilicat de litiu.

Freze Extradure 
Tribest 
Freze Extradure pentru prelucrarea 
metalului, acrilatului și a ghipsului în 
diverse forme și dimensiunii. 

Discuri Separatoare 
FINO
Discuri separatoare metal, 
dimensiune 40 x 1,00 mm.
Prezentare:
Cutie 100 bucăți.

Renfert  
Dynex
Discuri de separare și prelucrare 
dublu armate cu fibră de sticlă. 
Recomandate pentru aliaje nobile 
și aliaje nenobile.

Disc Separator
Disc prelucrare metal, 
dimensiune: 38x0,6mm și 
25x0,6mm.

Disc Texturat  
Disc texturat pentru prelucrarea 
metalului, dimensiune: 38x1mm 
și 25x1mm.

Disc Taiat Tije 
FINO
Disc pentru tăierea tijelor de 
turnare.  
Diametru 35 x 3,0 mm 

Soluții de prelucrare

0,3x22mm 

0,4x22mm

0,5x22mm

1,0x22mm

0,3x40mm

0,4x40mm

0,5x40mm

1,0x40mm

0,2 x 20 mm

0,25 x 20 mm

0,3  x 20 mm

0,8  x 20 mm

Dimensiuni:Dimensiuni:

Piatră  
Zirconiu - Ceramică 
Pietre pentru prelucrarea structurilor de 
zirconiu sinterizat și a ceramicii grosier și fin.

Cod culoare 
•  Verde pentru prelucrare grosieră
•  Crem pentru prelucrare fină

5,06 Lei

18,90 Lei 6,05 Lei

22,08 Lei 34,96 Lei

3,87 Lei 1,40  Lei

2,80 Lei 0,75 Lei

88,95 Lei /bucată

/bucată /bucată

/bucată /bucată

/bucată /bucată

Mare Mare

/bucată /bucată

Mic Mic

Preț final de la Preț final de la

Preț final de la Preț final de la

-10%
REDUCERE

-20%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

-10%
REDUCERE
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/garnitură

Anterior - Garnitură 6 dinți
Posterior - Garnitură 8 dinți 

Garnituri dinți SONNING
•  Realizați din 3 straturi de polimeri de ultimă generație 

cu legătura Double Cross
•  Estetică asemănătoare cu a dinților naturali
•  Excelentă stabilitate a nuanțelor.
•  Duritate mărită
•  Rezistență ridicată la abraziune
•  Rezistența crescută la impregnare și depunerea de 

placă bacteriană
•  O gamă variată de forme și mărimi
•  3 forme de bază: triunghiulari, pătrați, rotunzi
•  Nuanțe VITA

/garnitură de 28 dinți

Garnituri dinți KAILI
•  Realizați în 2 straturi din rășini PMMA ce oferă un 

 aspect natural și o estetică deosebită.
•  Diverse forme și dimensiuni pentru a ajuta perfect 

în protezarea caracteristică fiecărui pacient.
•  O gamă variată de forme și mărimi;
•  3 forme de bază: triunghiulari,  

pătrați, rotunzi;
•  Nuanțe VITA.

/garnitură de 28 dinți

Scanează codul QR și 
descoperă gama variată 
de dinți VITA!

Scanează codul QR și descoperă 
gama variată de dinți HUGE!

PREȚ
SPECIAL

24,66 Lei

-30%
REDUCERE

-25%
REDUCERE

 40,58  Lei

28,41 Lei

 19,76  Lei

14,82 Lei

27

Ofertă valabilă în perioada 11 octombrie – 7 noiembrie  2021

 www.dentotal.ro    |    Oferta de toamnă 2021    |   Laborator

G
ar

ni
tu

ri
 D

in
ţi



Category Manager Reprezentanți Laborator

Laborator:
Vlad Popescu 0731.444.106
Dan Guinea 0725.063.325

Dentotal.Protect

dentotal_protect

Ne găsiți și pe:

Pentru lista completă de produse 
și promoții vizitați www.dentotal.ro

 

Showroom:
Mircea Vodă nr. 24, București, Sector 3
Tel.: 021.311.56.19; 0722.242.951
office@dentotal.ro
www.dentotal.ro

0 800 808 809

 București

SECTOR 1:  0749.063.142 Mihai Pandelescu
SECTOR 2:  0755.063.304 Laurențiu Voicu
SECTOR 3:  0749.063.145 Rădulescu Tiberiu
SECTOR 2+3:  0749.063.143 Mărgărit Georgian 
SECTOR 4:  0755.063.003 Alexandru Roșu
SECTOR 5:  0749.063.151 Dumitru Schipor 
SECTOR 6:  0755.063.302 Dragoș Caba

ILFOV:   0749.063.013 Nicolae Irinel

REPREZENTANȚI CABINET:

  AradArad

0257.27.87.40 / 0749.063.011 - 0257.27.87.40 / 0749.063.011 - Crina RujanCrina Rujan
Arad – 0726.296.143 - Arad – 0726.296.143 - Munteanu AndreiMunteanu Andrei
Timișoara + Reșița - 0758.089.330 - Timișoara + Reșița - 0758.089.330 - Remus LucaRemus Luca
Timișoara + Lugoj - 0749.063.147 - Timișoara + Lugoj - 0749.063.147 - Ioan LucaIoan Luca

Bacău + Neamț - 0749.063.017 - Bacău + Neamț - 0749.063.017 - Dorin PandeleDorin Pandele
Bacău + Vrancea - 0749.063.651 - Bacău + Vrancea - 0749.063.651 - Adrian GhindăAdrian Ghindă

  Baia MareBaia Mare
Lupului 34, Baia Mare, MARAMUREȘLupului 34, Baia Mare, MARAMUREȘ
0262.21.30.16 / 0742.063.239 - 0262.21.30.16 / 0742.063.239 - Mariana PopMariana Pop
Maramureș - 0742.063.602 - Maramureș - 0742.063.602 - Sebastian SpanSebastian Span
Satu Mare - 0749.063.150 - Satu Mare - 0749.063.150 - Ionuț DumitreanIonuț Dumitrean

Brașov + Harghita - 0756.063.300 - Brașov + Harghita - 0756.063.300 - Paul BădescuPaul Bădescu
Brașov + Covasna - 0755.063.307 - Brașov + Covasna - 0755.063.307 - Sorin AmarandeiSorin Amarandei

Brăila + Tecuci + Tulcea - 0749.063.308 - Brăila + Tecuci + Tulcea - 0749.063.308 - Valentin MoroianuValentin Moroianu

Buzău - 0731.555.082 - Buzău - 0731.555.082 - Teodora EnacheTeodora Enache

Călărași, Ialomița - 0749.371.652 - Călărași, Ialomița - 0749.371.652 - Mihai NicolaeMihai Nicolae

Galați - 0749.063.309 - Galați - 0749.063.309 - Romică GăureanuRomică Găureanu

Constanța + Mangalia + NăvodariConstanța + Mangalia + Năvodari
0756.063.305 - 0756.063.305 - Angela DelamarianAngela Delamarian
Constanța + Cernavodă + MedgidiaConstanța + Cernavodă + Medgidia
0756.063.307 - 0756.063.307 - Dragoș DelamarianDragoș Delamarian

Cluj + Alba - 0749.063.628 - Cluj + Alba - 0749.063.628 - Marius MoldovanMarius Moldovan
Cluj + Bistrița Năsăud - 0749.063.325 - Cluj + Bistrița Năsăud - 0749.063.325 - Darius DobraDarius Dobra
Cluj + Sălaj - 0755.063.309 - Cluj + Sălaj - 0755.063.309 - Ciprian DornescuCiprian Dornescu

Dolj + Gorj - 0755.063.300 - Dolj + Gorj - 0755.063.300 - Nicolae GrecuNicolae Grecu
Dolj + Olt + Mehedinți - 0755.063.301 - Dolj + Olt + Mehedinți - 0755.063.301 - Dragoș GherebenDragoș Ghereben
Dolj + Vâlcea - 0755.063.305 - Dolj + Vâlcea - 0755.063.305 - Anca NițuAnca Nițu  

Giurgiu, Teleorman - 0749.063.156 - Giurgiu, Teleorman - 0749.063.156 - Laurențiu SaveLaurențiu Save
Hunedoara, Caransebeș - 0731.555.644 - Hunedoara, Caransebeș - 0731.555.644 - Dorin Nicula Dorin Nicula 

Iași - 0756.063.301 - Iași - 0756.063.301 - Iuliana PorfireanuIuliana Porfireanu
Iași + Vaslui - 0756.063.302 - Iași + Vaslui - 0756.063.302 - Lucian AbabeiLucian Ababei
Iași + Pașcani - 0756.063.306 - Iași + Pașcani - 0756.063.306 - Marius NechitaMarius Nechita

  OradeaOradea
Oneștilor 104, Bl. P50, parter, Oradea, BIHOROneștilor 104, Bl. P50, parter, Oradea, BIHOR
0359.41.46.56 / 0749.063.105 - 0359.41.46.56 / 0749.063.105 - Gabriela LungGabriela Lung
Bihor - 0749.063.627 - Bihor - 0749.063.627 - Daniel GavrișDaniel Gavriș

Pitești - 0742.063.626 - Pitești - 0742.063.626 - Ivan Mihai - LucianIvan Mihai - Lucian
Pitești + Câmpulung + MioveniPitești + Câmpulung + Mioveni
0749.063.041 - 0749.063.041 - Nicolae DumitrescuNicolae Dumitrescu
Pitești + Curtea de Argeș - 0749.063.021 - Pitești + Curtea de Argeș - 0749.063.021 - Mircea Ștefan Mircea Ștefan 

Ploiești + Dâmbovița - 0751.214.518 - Ploiești + Dâmbovița - 0751.214.518 - Gabriel MladinGabriel Mladin
Ploiești + Prahova - 0751.214.519 - Ploiești + Prahova - 0751.214.519 - Laurențiu PopescuLaurențiu Popescu

Sibiu + Mediaș + Sebeș + Cugir – 0749.063.045 - Sibiu + Mediaș + Sebeș + Cugir – 0749.063.045 - Tiberiu StăvaruTiberiu Stăvaru

Suceava - 0749.063.153 - Suceava - 0749.063.153 - Alina AfanasovAlina Afanasov
Suceava - 0749.063.306 - Suceava - 0749.063.306 - Lucian CordunianuLucian Cordunianu
Botoșani - 0749.063.632 - Botoșani - 0749.063.632 - Florin PreutescuFlorin Preutescu

Târgu Mureș + Reghin - 0749.063.146 - Târgu Mureș + Reghin - 0749.063.146 - Codruț PăcurarCodruț Păcurar
Târgu Mureș + Sighișoara - 0742.063.237 - Târgu Mureș + Sighișoara - 0742.063.237 - Levente ZoldLevente Zold
Târgu Mureș - 0749.063.141 - Târgu Mureș - 0749.063.141 - Adina CotoiAdina Cotoi

CALL CENTER 

»  Porfireanu Iuliana - 0756.063.301
București Sector 2 - Iași - Vaslui - Sibiu - Vrancea  

»  Pandele Daniela - 0749.063.015
București Sector 1 și Sector 5 - Zona Sud Vest - Bacău  

»  Lung Gabriela - 0749.063.105
București Sector 3 - Zona Nord Vest

»  Moroianu Iuliana - 0749.063.307
Cluj - Brașov - Zona Sud Est  

»  Afanasov Alina - 0749.063.153
București Sector 4 și 6 - Botoșani - Suceava - Neamț 
Maramureș - Sălaj - Satu Mare - Bistrița

București + Ilfov è 0731.555.114 - Mihai-Bogdan Lungu
Sud-Vest è 0755.063.303 - Alina Citu
Nord-Est è 0726.163.655 Lavinia Băisan
Sud-Est è 0742.063.238 - Monica Marinescu
Centru è 0749.063.325 - Pamela Horbaniuc 
Nord-Vest è 0731.555.411 - Cristian-Dorin Stana
NV-Arad + Timișoara + Bihor è 0728.005.270 - Mănoiu Alexandru 


