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BEMUTATKOZÁS
A Medical Prove a 100% magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező, 1994 óta dinamikusan fejlődő
Linea One Kft. egészségügyi termékcsaládja. 2010 óta foglalkozunk a magyar egészségügy
részére gyártott termékek szakmai támogatásával, importálásával és gyártásával. Tesszük
ezt úgy, hogy kiemelkedően magas szakmai felkészültségű szakembergárda segíti a termékek
egészségügybe történő integrációját. Célunk, hogy a magyar egészségügy fejlődését a magasabb
minőségű, legmegbízhatóbb eszközök biztosításával, színvonalas munkával segítsük, illetve
saját gyártású hazai termékeinkkel a nemzetközi piacot is meghódítsuk.
Ügyfeleink között számos állami intézmény, kórházak, magánklinikák és orvosi rendelők,
iskolák és óvodák találhatók, illetve számos hazai egészségügyi intézménnyel van karbantartási
és szerviz megállapodásunk. Saját termékeinken kívül a nemzetközi kiterjedt partnerkapcsolatunkon keresztül elhozhatjuk a világ élvonalában lévő gyártók termékeit, melyek tapasztalata
és hozzáértése biztosíték az eszközök minőségi követelményei iránt.
Rendkívül széles termékpalettánknak köszönhetően biztosítani tudjuk a legmegfelelőbb, testre
szabott megoldást minden megrendelőnk számára.
Az innováció és a minőség munkánk létfontosságú elemei. A kutatásra és fejlesztésre való
folyamatos összpontosítás biztosítja az új és továbbfejlesztett termékek biztosítását a hazai és
nemzetközi egészségügyi szegmensben.
FENNTARTHATÓSÁG
A fenntarthatóság alapvető tényező az emberi gondozáson belül a stratégiák meghatározása,
a tevékenységek végrehajtása és az üzleti tevékenységünk vezetése során. A jelenlegi igények
kielégítésére való összpontosítás a jövő generációinak igényeinek veszélyeztetése nélkül összetett folyamat, amely időt és kemény munkát igényel. Üdvözöljük ezt a kihívást, mivel ez hajtja
kreativitásunkat és problémamegoldó képességeinket, és lehetővé teszi számunkra, hogy a
dobozon kívül gondolkodjunk. Számunkra a fenntarthatóság több, mint a hulladékmennyiség
és a kibocsátás csökkentése – annak biztosítása, hogy jobb helyen hagyjuk el a világot, mint
amilyennek találtuk. Ezért azt is figyelembe vesszük, hogy hogyan lépünk kapcsolatba az érdekelt felekkel, hogyan biztosítjuk, hogy termékünk minősége olyan magas legyen, hogy sok éven
át használható legyen, és vállaljuk társadalmi felelősségünket.

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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BEMUTATKOZÁS
KÖRNYEZETVÉDELEM
A Medical Prove célja, hogy betartsa az alkalmazandó környezetvédelmi előírásokat és irányelveket, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy megelőzzük a szennyezést a környezetgazdálkodási rendszerünkben.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
Számos rendszer és folyamat létezik annak biztosítására, hogy biztonságos
és funkcionális termékeket szállítsunk, és megfeleljünk ügyfeleink
és hatóságok igényeinek. Globális minőségirányítási rendszerünkön
keresztül szabályozzuk a vállalaton belüli összes folyamatot, amely
kezeli termékeinket és az emberi erőforrás folyamatot.

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Fedezze fel, hogyan működünk együtt a fenntarthatósággal a saját szervezetünk határain kívül,
különböző jótékonysági szervezetek, egészségügyi intézmények támogatásával.
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BEMUTATKOZÁS
EGYEDI BELSŐÉPÍTÉSZET
Több évtizedes belsőépítészeti tapasztalattal - kiemelkedő országos és külföldi referenciákkal –
örömmel segítünk egyedi elképzelései szerint az Ön rendelőjét megtervezni és kivitelezni.

A Medical Prove 3D-s felmérést és tervezést is vállal, hogy Ön már a kivitelezés megkezdése előtt
konkrét látványt kapjon a majdani rendelőről, amennyiben változtatni szeretne, még időben,
plusz felmerülő költségek nélkül megtehesse.
Több saját üzemmel rendelkezünk, így a gyors munkavégzés garantált! A beépítést saját, igen
magasan kvalifikált szerelő kollégáink végzik, így a teljes munkafolyamatot, a tervezéstől a
kivitelezésig garantáljuk. Önnek nem kell mást tennie, csak az elkészült rendelőt birtokba venni.
A Medical Prove magasan képzett csapata a tervezés során olyan anyaghasználatot, megoldási
javaslatokat alkalmaz, amely a legmagasabb egészségügyi-, ergonómiai-, munkabiztonsági
követelményeknek megfelel.
Egyedi bútorokon kívül a Medical Prove fogászati berendezések, bútorok, fogtechnikai berendezések széles skáláját kínálja. Kérem, tekintse meg katalógusunkat, válasszon megbízható,
magas minőségű termékeinkből!
Reméljük hamarosan Önt is a Medical Prove elégedett ügyfelei között köszönthetjük!

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI
SZEKRÉNYEK
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK

MOBIL FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10013
500×500×830 mm (±50 mm)

Méretek

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

autoklávban alkalmazható porszórt eszköztartó tetőtálca

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

lassan záródó mechanizmus

■

opcionálisan antibakteriális műanyag fiókrendező

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10001
500×2000×860 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

korián

Mosdó

korián
antibakteriális műanyag
fiókrendező és üveg munkalap

Opcionálisan
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

állítható műanyag lábak

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10002
500×2200×860 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

üveg

Mosdó

üveg

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Opcionálisan
■

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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antibakteriális műanyag fiókrendező

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

állítható krómozott lábak

■

munkalap 15 mm szigetelő üvegből

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FALRA SZERELHETŐ
FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10003
500×2100×860 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

korián

Mosdó

korián

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

állítható krómozott lábak

■

munkalap 15 mm szigetelő üvegből

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

antibakteriális műanyag
fiókrendező és üveg munkalap

Opcionálisan

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FALRA SZERELHETŐ
FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10004
500×2000×860 mm (±50 mm)

Méretek

korián

Mosdó

korián

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Munkalap

antibakteriális műanyag
fiókrendező és üveg munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
FALRA SZERELHETŐ ELEMMEL
CIKKSZÁM: DC10005
500×1500×860 mm (±50 mm)
és 500×500×860 (±50 mm)

Méretek
Munkalap

korián

Mosdó

korián

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

antibakteriális műanyag
fiókrendező és üveg munkalap

Opcionálisan
■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
MOBIL ELEMMEL
CIKKSZÁM: DC10006
500×2000×860 mm (±50 mm)

Méretek

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Munkalap

üveg

Mosdó

üveg

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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antibakteriális műanyag fiókrendező
és korián vagy laminált munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

munkalap 15 mm szigetelő üvegből

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10007
500×2000×860 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

üveg

Mosdó

üveg

Opcionálisan

antibakteriális műanyag fiókrendező
és korián vagy laminált munkalap

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

munkalap 15 mm szigetelő üvegből

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10008
500×2000×860 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

üveg

Mosdó

üveg
antibakteriális műanyag fiókrendező
és korián vagy laminált munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

munkalap 15 mm szigetelő üvegből

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI FELSŐSZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10009
2000×350×450 mm (±50 mm)

Méretek
■

falra szerelhető

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

felfele nyíló ajtó lassan záródó mechanizmussal

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10010 ÉS DC10034
252×1000×450 mm
(teljes hosszúság 2000 mm)

Felsőszekrény (2db)
méretek (DC10034)
Alsószekrény méretek
(DC10010)

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Munkalap

üveg és korián

Mosdó

üveg és korián

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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500×2000×860 mm (±50 mm)

antibakteriális műanyag fiókrendező

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

speciális kialakítású fémlábak

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
MOBIL ELEMMEL
CIKKSZÁM: DC10011
500×2000×835 mm (±50 mm)

Méretek
Munkalap

üveg és korián

Mosdó

üveg és korián

■

antibakteriális műanyag fiókrendező

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

Opcionálisan

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

speciális kialakítású fémlábak

■

lassan záródó mechanizmus

■

halk kerekek szilikon bevonattal a mobil elemen

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ALSÓSZEKRÉNY
MOBIL ELEMMEL
CIKKSZÁM: DC10012
500×2100×730 mm (±50 mm)

Méretek

üveg

Mosdó

üveg

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Munkalap

antibakteriális műanyag fiókrendező
és korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

15 mm termopán üveg munkalap

■

speciális kialakítású fémlábak

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

MOBIL FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10014
500×500×830 mm (±50 mm)

Méretek
2 fiók

75 mm magas

3 fiók

152 mm magas
korián vagy üveg vagy laminált

Munkalap
Opcionálisan

antibakteriális műanyag fiókrendező

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

MOBIL FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10015
500×500×830 mm (±50 mm)

Méretek
2 fiók

75 mm magas

3 fiók

152 mm magas

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Munkalap
Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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korián vagy üveg vagy laminált
antibakteriális műanyag fiókrendező

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

MOBIL FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10016
500×500×830 mm (±50 mm)

Méretek
3 fiók

75 mm magas

3 fiók

152 mm magas
üveg vagy korián vagy laminált

Munkalap

antibakteriális műanyag fiókrendező

Opcionálisan

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

MOBIL FOGÁSZATI SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10017
500×500×770 mm (±50 mm)

Méretek
2 fiók

75 mm magas

2 fiók

152 mm magas
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

üveg vagy korián vagy laminált

Munkalap

antibakteriális műanyag fiókrendező

Opcionálisan
■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

lassan záródó mechanizmus

■

halk kerekek szilikon bevonattal

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK

AUTOKLÁV SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10018
Méretek

600×750×1150 mm (±50 mm)

■

RAL színválaszték elérhető

■

teleszkópos sínpolc

Csomagoló és címkéző rész

400×530×500 mm

Desztillált vizes készülék rész

500×530×500 mm

■

két külön elektromos vezeték

laminált vagy korián munkalap

■

220 V hármas csatlakozóaljzat a szekrényben

■

10 cm-es fémlábak

Opcionálisan
FOGÁSZATI SZÉKEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

3 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10022
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
1. fiók magasság

152 mm

2. fiók magasság

229 mm

3. fiók magasság

306 mm

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Opcionálisan
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antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

4 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10023
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
1. fiók magasság

152 mm

2. fiók magasság

152 mm

3. fiók magasság

152 mm

4. fiók magasság

229 mm

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

Opcionálisan

FOGÁSZATI ASZTALOK

5 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10024
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
75 mm

2. fiók magasság

75 mm

3. fiók magasság

152 mm

4. fiók magasság

152 mm

5. fiók magasság

229 mm

Opcionálisan

FOGÁSZATI SZÉKEK

1. fiók magasság

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

6 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10025

75 mm

2. fiók magasság

75 mm

3. fiók magasság

75 mm

4. fiók magasság

75 mm

5.fiók magasság

152 mm

6. fiók magasság

229 mm

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
1. fiók magasság

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

7 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10026
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

1. fiók magasság

75 mm

2. fiók magasság

75 mm

3. fiók magasság

75 mm

4. fiók magasság

75 mm

5.fiók magasság

75 mm

6. fiók magasság

152 mm

7. fiók magasság

152 mm

Opcionálisan

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10027
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek

691 mm

Szekrényajtó magasság
Opcionálisan

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10028
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Üveg szekrényajtó
magasság
Opcionálisan
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691 mm
antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10029
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek

75 mm

Fiók magasság

614 mm

Szekrényajtó magasság

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

Opcionálisan

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10030
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek

614 mm

Szekrényajtó magasság
1. fiók magasság

2. fiók magasság

75 mm

antibakteriális műanyag fiókrendező és laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI SZÉKEK

Opcionálisan

75 mm

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

3 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10031

1. fiók magasság

387 mm

3. fiók magasság

229 mm

Opcionálisan

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek

2. fiók magasság

75 mm

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

2 FIÓKOS FOGÁSZATI
SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10032
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
1. fiók magasság
Opcionálisan

345 mm

2. fiók magasság

345 mm

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
CIKKSZÁM: DC10019
500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
Opcionálisan

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

mosdóval

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYELEM
KUKÁVAL
CIKKSZÁM: DC10021

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

500×500×850 mm (±50 mm)

Méretek
Opcionálisan
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antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

■

szemeteskosár rozsdamentes acélból

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI SAROKELEM
MOSDÓVAL
CIKKSZÁM: DC10020 ÉS DC 10035
mosdó nélkül

DC10020

mosdóval

DC10035

735×735×860 mm (±50 mm)

Méretek

antibakteriális műanyag fiókrendező és
laminált vagy üveg vagy korián munkalap

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

lassan záródó mechanizmus

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

Opcionálisan

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ROZSDAMENTES
ACÉL SZEKRÉNY
CIKKSZÁM: DC10033

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

1400×605×910 mm

Méretek

156 mm

Fiókok magassága
■

4 fiók és 2 tolóajtó

■

lassan záródó mechanizmus

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI
KEZELŐEGYSÉGEK
24

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10001

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer a
biztonságos munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi a
kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi
az automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált mozgása
a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI ASZTALOK

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10002

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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■

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer
a biztonságos munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi
a kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos
számára a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi
az automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált mozgása
a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10003

pneumatikus fékrendszer
a biztonságos munkavégzéshez

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi
a kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált mozgása
a páciens kényelme érdekében

■

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

lengéscsillapító rendszer, amely
támogatja a 24V DC motorokat

■

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi
az automatikus leállítást vészhelyzet esetén

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

nagy eszközasztal az orvos számára

■

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

■

■

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10004

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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■

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer a biztonságos
munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi
a kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos
számára a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi az
automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált
mozgása a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10005

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer a biztonságos
munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi
a kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi
az automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált
mozgása a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI ASZTALOK

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10006

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

■

pneumatikus fékrendszer a biztonságos
munkavégzéshez

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi a
kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált
mozgása a páciens kényelme érdekében

■

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi az
automatikus leállítást vészhelyzet esetén

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

■

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

nagy eszközasztal az orvos számára

■

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10007

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer a biztonságos
munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi a
kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi az
automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált
mozgása a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI ASZTALOK

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉG
CIKKSZÁM: DU10008

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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■

ülő és munka pozíció az ülés 45 cm-es süllyesztésével

■

nagy eszközasztal az orvos számára

■

pneumatikus fékrendszer a biztonságos
munkavégzéshez

■

ergonomikus fejtámla, mely alkalmassá teszi a
kezelőegységet gyermekfogászati vizsgálatra is

■

a háttámla lehetővé teszi az orvos számára
a páciens egyszerű elérését

■

biztonsági kapcsoló, mely lehetővé teszi az
automatikus leállítást vészhelyzet esetén

■

székre szerelhető pneumatikus rendszer,
90 fokban forgatható kerámia köpőcsésze

■

egy lábpedállal szabályozható fejtámla és ülésmozgás

■

ergonomikus ülés elektromechanikus rendszerrel,
4 program beleértve LP és 0 pozíciókat,
Trendelenburg-pozícióra alkalmas

■

a háttámla és a lábtámasz szinkronizált
mozgása a páciens kényelme érdekében

■

lengéscsillapító rendszer,
amely támogatja a 24V DC motorokat

■

Luzzani levegő és víz spray a fogorvosi
és az asszisztensi asztalon

■

asszisztensi kezelőpanel, ahol az egység
és a székmozgás öt kimenettel vezérelhető

■

kétfokozatú világítás hideg fénnyel és a természeteshez
közelítő fénnyel, szenzorral vagy anélkül

■

időzítő és autoklávozható csészetöltő és tálmosó

FOGÁSZATI
ASZTALOK
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FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

ESZKÖZASZTAL FIÓKKAL
CIKKSZÁM: DT10007 ÉS DT10008
1 fiókos

DT10007

2 fiókos

DT10008
Méretek

450×400×850 mm (±50 mm)
96 mm

Fiók magasság
FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

3 polc

■

lassan záródó mechanizmus a fiókban

■

infúziós állvány rozsdamentes acélból

FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

KEZELŐASZTAL 1 FIÓKKAL
ÉS OLDALSÓ MUNKALAPPAL
CIKKSZÁM: DT10009

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

Méretek

450×400×900 mm (±50 mm)

Fiók magassága

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

halk kerekek

■

1 fiók

■

3 polc

■

bővíthető felső polc

■

lassan záródó mechanizmus a fiókokban

■

infúziós állvány rozsdamentes acélból

110 mm

FOGÁSZATI
SZÉKEK
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FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

KEZELŐSZÉK
CIKKSZÁM: DS10001
■

ergonomikus kialakítás

■

opcionálisan a székhez LED érzékelős reflektor,
jobb és bal oldali kartámasz és lábpedál is szerelhető

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

RÖNTGEN SZÉK
FOGÁSZATI ASZTALOK

CIKKSZÁM: DS10002
■

FOGÁSZATI SZÉKEK
FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK
FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK
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ergonomikus kialakítás

■

felfele és lefele mozgatható szék

■

a csigahajtómű rendszer könnyű,
zökkenőmentes mozgatást tesz lehetővé

■

elektromos vezérlő rendszer

■

színvariációk

■

kézi vezérlő

FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGÁSZATI ORVOSI
ÉS ASSZISZTENSI SZÉK
CIKKSZÁM: DS10003
■

előre-hátra, felfele-lefele mozgatható háttámla

■

szilikon kerekek alumínium csillaglábon,
melyek felfele és lefele mozgathatók

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK
FOGÁSZATI ASZTALOK
FOGÁSZATI SZÉKEK

FOGÁSZATI ORVOSI
ÉS ASSZISZTENSI SZÉK
CIKKSZÁM: DS10004
előre-hátra, felfele-lefele mozgatható háttámla

■

szilikon kerekek alumínium csillaglábon,
melyek felfele és lefele mozgathatók

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

■

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Fogászati és fogtechnikai bútorok
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FOGTECHNIKAI
EGYSÉGEK
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FOGTECHNIKAI EGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGTECHNIKAI SZIMULÁCIÓS
MUNKAÁLLOMÁS
CIKKSZÁM: DT10001
900×600×900 mm (±50 mm)

Méretek
■

magas és alacsony sebességű kézidarab,
szívóeszköz és 3 típusú fecskendő

■

központi víz-és levegőrendszerekhez alkalmas
fényforrásként egység típusú világítás

■

elektrosztatikus festés

■

az asztal rész laminált anyagból készül

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGTECHNIKAI
SZIMPLA MUNKAÁLLOMÁS
CIKKSZÁM: DT10002
1050×650×850 mm

Méretek

80 kg

Súly
■

220V, AC 50 Hz, max. 1250W

■

elektrosztatikus porfestékkel festve
RAL színválaszték elérhető

■

gázcsap

■

30 mm-es lekerekített laminált lap
3 mm PVC sarokvédelemmel

■

légpisztoly bemenet

■

kézi motortárolók a munkaterületeken

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

FOGTECHNIKAI
DUPLA MUNKAÁLLOMÁS
CIKKSZÁM: DT10003
2050×650×850 mm

Méretek

■

220V, AC 50 Hz, max. 1250W

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

gázcsap

■

30 mm-es lekerekített laminált lap
3 mm PVC sarokvédelemmel

■

légpisztoly bemenet

■

kézi motortárolók a munkaterületeken

Fogászati és fogtechnikai bútorok

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

160 kg

Súly
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FOGTECHNIKAI EGYSÉGEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGTECHNIKAI
DUPLA MUNKAÁLLOMÁS
CIKKSZÁM: DT10004
1750×650×850 mm

Méretek
■

egy vákuumos asztal

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

220V, AC 50 Hz, max. 1250W

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

gázcsap

■

30 mm-es lekerekített laminált lap
3 mm PVC sarokvédelemmel

■

légpisztoly bemenet

■

kézi motortárolók a munkaterületeken

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGTECHNIKAI
NÉGYES MUNKAÁLLOMÁS
CIKKSZÁM: DT10005
2380×1300×850 mm

Méretek
■

négy vákuumos asztal

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

220V, AC 50 Hz, max. 1250W

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

gázcsap

■

30 mm-es lekerekített laminált lap
3 mm PVC sarokvédelemmel

■

légpisztoly bemenet

■

kézi motortárolók a munkaterületeken

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

FOGTECHNIKAI ASZTAL
SZEKRÉNNYEL
CIKKSZÁM: DT10006

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

Méretek
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725×530×850/1350 mm
(munkaállomás magassága/szekrény magassága)

■

220V, AC 50 Hz, max. 1250W

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

LED világítás 4 mm-es plexiüveg védelemmel

■

13 mm-es kompakt laminált anyag

■

légpisztoly bemenet

■

kézi motortárolók a munkaterületeken

FOGTECHNIKAI
KÉSZÜLÉKEK
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FOGTECHNIKAI KÉSZÜLÉKEK

FOGÁSZATI SZEKRÉNYEK

FOGTECHNIKAI HOMOKFÚVÓ
CIKKSZÁM: DD10001
220V, 50Hz

Tápellátás
■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

alacsony levegőfogyasztás

■

kiváló légtömörség

■

LED világítás

FOGÁSZATI KEZELŐEGYSÉGEK

■

1-2 mm rozsdamentes fémlemezből készül

FOGÁSZATI ASZTALOK

FOGTECHNIKAI POLÍROZÓ GÉP
CIKKSZÁM: DD10002
Méretek

500×500×680 mm (±50 mm)

FOGÁSZATI SZÉKEK

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

RAL színválaszték elérhető

■

LED világítás

■

kétoldalas vákuum kimenet

■

1-2 mm fémlemezből készül

FOGTECHNIK AI EGYSÉGEK

FOGTECHNIKAI VÁKUUM
KÉSZÜLÉK
CIKKSZÁM: DD10003

FOGTECHNIK AI KÉSZÜLÉKEK

220-240V, 50Hz

Tápellátás
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■

szívóturbina teljesítménye

■

porzsákot nem igénylő fiókrendszer

1800W (230V)

■

elektrosztatikus porfestékkel festve

■

1-2 mm fémlemezből készül
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