Akciós ajánlatok
Érvényes: 2018. szeptember 24. - 2018. december 21.

További információ:
Appel Zsuzsanna +36 20 571 16 30
Sótonyi Sára +36 20 494 81 96
3M Dental Solutions

Vásároljon 3M
anyagokat és
kiegészítőket az
akcióban megjelölt
termékekből úgy, hogy
azok elérjék a megadott
csomagár értékét és
a hozzá tartozó gépet
ajándékba adjuk!

Az akcióban
szereplő
termékek
Express XT Penta P utty,
Express XT Penta H/Quick,
Express XT Light/Regular
Body/ Quick, Express XT
Intraorális fecskendő,
Pentamix Keverőcsőr,
Impregum Penta Soft, Soft
Monophase, Elastomer
fecskendő, Imprint 4 Penta
Heavy/Putty/Super Quick
Heavy, Imprint 4 Light /
Regular Body/Super Quick/
Super Quick Ultra-Light,
3M Retrakciós paszta,
3M Lenyomatkanalak ,
Univerzális ház Pentamix
3-hoz, Filtek Ultimate, Filtek Z250,
Filtek Z550, Filtek Ultimate Flow,
Filtek Bulk Fill Posterior, Filtek Bulk Fill Flow,
Single Bond Universal, Sof-lex család,
RelyX Unicem, Ketac Molar Aplicap,
P hotac Fill Aplicap, RelyX U200,
RelyX Ultimate, Ketac Cem P lus,
Protemp 4 és Protemp Crown,
Clinpro XT Varnish, Clinpro White Varnish,
Clinpro Sealant, Sof-Lex Diamond Polírozó
Rendszer, Sof-Lex Csík Készlet,
Ketac-Gaze Védőlakk, Aplicap Aktivátor
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1. EliparTM Deep Cure S
(76975)
Azoknak akik szeretik a szépet és tartósat magas
minőségben:
•	Súly: 250g
•	Egy darabban, rozsdamentes acél ház
•	Nincs hegesztési felület, könnyebben
fertőtleníthető
• Könnyen elvégezhető akkumulátor csere
• Mágneses fényvezető mely 360 fokban
elfordítható
• Ventilátor nélkül, halk működés
• Kábel nélkül tölthető, a töltőtalp intenzítás
mérővel és akkumulátor csere indikátorral
ellátva
• Töltési idő: teljes lemerülés esetén 90 perc
• Fényintenzítás: 1470 mW/cm3
• Fényhullám hossz: 430-480 nm
•	Litiumion akkumulátor

Csomag ára: *

789 000 Ft
Ajándék értéke:

635 768 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább 1 doboz
5092-IM Sof-LexTM Diamond Polírozó Rendszert (5 db Spirális
finírozókorong (bézs), 5 db Sirális polírozókorong (rózsaszín)
1RA Mandrel), amely a csomagár részét képezi!

2. EliparTM Deep Cure L (76973)
Azoknak akik egy könnyű lámpát szeretnének magas minőségben:
•	Súly: 180 g
• Robosztus műanyag ház
• 360 fokban fordítható fényvezető csőr
•	Csendes müködés,ventilátor nélkül
• Beépített akkumulátor, szerviz által cserélhető
• Külön töltőzsinór,töltési idő: teljes lemerülés esetén 120 perc
• Fényintenzítás: 1470 mW/cm3
• Fényhullám hossz: 430-480 nm
•	Litiumion akkumulátor

Csomag ára: *

339 000 Ft
Ajándék értéke:

269 483 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább
1 doboz 1954 Sof-LexTM Csík Készletet (50 db durvaközepes polírozó csík), amely a csomagár részét képezi!
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3. CapmixTM kapszula keverő (76190)
A Capmix™ a kapszulában forgalmazott fogászati tömőanyagok és ragasztók
keverésére szolgáló berendezés. Egy olyan kapszulakeverő készülék, mely
minden 3M keverőkapszulához alkalmazható.
•
•
•

 ouchpad-os beállítás, vagy előre programozott (10 és 15mp)
T
keverési időkre, vagy saját beállításokra (1–39 mp)
Extrém csendes működés
Felhasználóbarát, könnyen tisztítható touchpad

Csomag ára:*

339 000 Ft
Ajándék értéke:

248 976 Ft
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* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább 1 db
37190 Ketac-Gaze Védőlakkot (egyes kiszerelés:1 üveg
2,5 g), amely a csomagár részét képezi!

4. RotomixTM kapszularázó (76300)
A 3M által gyártott RotoMix™ készülék fogorvosi tömőanyagok és cementek
kapszulában való keverésére szolgál. A hagyományos kapszulakeverőktől
eltérően a készülék forgómozgással működik, mely gyorsabb és hatékonyabb,
valamint homogénebb keverék előállítására képes. Emellett, a RotoMix
lehetőséget nyújt a kapszulák keverés utáni centrifugálására.
A viszkozitástól függően az eljárás csökkentheti az anyagban maradó
levegőbuborékokat. A kívánt keverési és centrifugálási időtartamok a „P1”- „P4”
keverési programok alá programozhatók. Ezen felül, két előre beállított, ”10s” és
”8s” másodperces keverési idő is választható.

Csomag ára:*

519 000 Ft
Ajándék értéke:

391 714 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell
legalább 1 db 73040 Aplicap Aktivátort, amely a
csomagár részét képezi!
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Varázsolja egyedivé
a rendelőjét az új színekbe
öltöztetett Pentamix
lenyomatanyag-keverőgépekkel!
Megnyílt a lehetőség, hogy egyedi
színekbe öltöztesse új lenyomatanyagkeverőgépét, prémium 3M fóliáknak
köszönhetően, ha vásárol egy Pentamix
3 vagy Pentamix Lite csomagot.

Ha a Pentamix gépe fóliázása
elkészült, a 3M képviselője felveszi
Önnel a kapcsolatot és személyesen,
a megadott címre szállítja a Pentamix
gépet.

Az alábbi színek közül választhat és
kérjük, hogy a pontos színkódot adja
meg a megrendeléshez. *

További információ:
Appel Zsuzsanna: +36 20 571 16 30
Sótonyi Sára: +36 20 494 8196

A 3M a megrendelést követően, elkezdi
a gép fóliázását, az igényei szerint,
számolnia kell azzal, hogy a szállítási
határidő kissé eltérhet a szokásostól.
Képviselőink készen állnak arra,
hogy minden szükséges támogatást
és szolgáltatást biztosítsanak és
bármikor részletes tájékoztatást
kérhet a megrendelése állapotával
kapcsolatban.

Kérjük, ne felejtse el megadni a
kiválasztott szín kódját a rendelésben.

TŰZPIROS

NARANCS

CITROM

KIVI

KIRÁLYKÉK
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*Ha nem szeretne élni ezzel e lehetőséggel,
akkor semmi gond a Pentamix gépe szokásos
módon eredeti színében érkezik Önhöz! Az
ajánlat csak a jelenleg érvényes és újonnan
vásárolt Pentamix csomagajánlatok esetén
érvényes.

5. PentamixTMLite (77903)
A Pentamix™ Lite egy automata keverő berendezés a Penta lenyomatanyagok
feldolgozásához.
Úgy tervezték, hogy mindenfajta 3M Penta™ lenyomatanyaggal működjön –
a magas viszkozitású putty anyagoktól a közepes sűrűségű anyagokig.
•
•
•
•

 ényelmes és tiszta működtetés – töltse meg a
K
lenyomatvételi kanalat közvetlenül a készülékből
Kompakt kivitel – álló helyzetben tárolható, így értékes helyet takarít meg
Homogén, buborékmentes keverési eredményt biztosít minden
keveréskor
Gazdaságos és pontos anyagfelhasználást tesz lehetővé

Csomag ára: *

Ajándék értéke:

399 000 Ft

308 041 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább 1 csomag
77919 Penta Keverőcsőrt (30 db, piros), amely a csomagár
részét képezi!

6. PentamixTM 3 (77871)
Csak egy gombnyomás és a Pentamix™ 3 automata keverőgép tökéletesen
homogénre kevert lenyomatanyagot adagol a kanálba. Kizárólag gépi kiszerelésű
lenyomatanyag használható a készülékben.
•	Könnyen használható
• Kiváló keverék-előállítás: buborék-mentes és konzisztens lenyomatanyag
keverék mindenkor – beleértve a putty konzisztenciájú alaplenyomat
agyagot is
•	Higiénikus és tiszta bármilyen lenyomatanyag adagolásakor

Csomag ára: *

Ajándék értéke:

599 000 Ft

496 308 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább 1 db
71545 Univerzális Penta házat Pentamix 3-hoz, amely a
csomagár részét képezi!
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7. CojetTM (68420)
A CoJet™ Prep egy nagyteljesítményű mikro homokfúvó finomszemcsés
anyagok fújásához. A készülék alkalmazható extraorálisan és – mivel
autoklávozható – intraorálisan is. A sokféle csatlakozási lehetőség
megkönnyíti a készülék telepítését és kezelését. A készülék alkalmazható
30 μm szemcseméretű CoJet Sand fújható bevonó anyaggal és 40–60 μm
szemcseméretű alumínium-oxiddal.
Az ajándék készlet tartalma:
•	1 x CoJet ™ Prep homokfúvó
• 1 x CoJet ™ homok 40g
• 1 x 3M ™ ESPE ™ Sil 8ml

•	1 x Visio ™ Bond 2,5 ml
• 1 x Sinfony ™ Opaquer 5g
• 1 x Sinfony ™ Opaque folyadék 8ml

Csomag ára: *

359 900 Ft
Ajándék értéke:

249 091 Ft

* A megvásárolt csomagnak tartalmaznia kell legalább
1 fecskendő 12637 Clinpro Sealant utántöltőt
(1x1, 2 ml fecskendő, 20 db fekete csőr), amely
a csomagár részét képezi!

Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon (+36-1) 270-7777
E-mail innovation.hu@mmm.com
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