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mélyhúzó fóliák
a terméket a 408 - 410. oldalon találja

védőszemüvegek
a terméket a 415 - 417. oldalon találja

betegberendelő
napló

a terméket a 423. oldalon találja
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ha többet akar Egyéb termékek

Mélyhúzó fóliák, készülékek 408 - 410

Üvegáruk 411 - 414

Nagyítók, szemüvegek, maszkok 414 - 418

Spirituszlámpák 418
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Egyéb 422 - 423
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Mélyhúzó fóliák, készülékek

Mélyhúzó fóliák, készülékek

         kopidur

4.495 Ft-tólmár

transzparens, keményelasztikus, akrilátokhoz jól kötõ fólia. használható miniplast-, retenció- és 
harapási sínekhez, ideiglenes koronákhoz és hidakhoz, valamint ideiglenes sínekhez.
266 965 Ø 120 mm, 1,0 mm, 10 db 1 csomag 4.495
266 966 Ø 120 mm, 1,5 mm, 10 db 1 csomag 5.695
266 967 Ø 120 mm, 2,0 mm, 10 db 1 csomag 6.745
266 968 Ø 125 mm, 1,0 mm, 10 db 1 csomag 4.995
266 969 Ø 125 mm, 1,5 mm, 10 db 1 csomag 6.125
266 970 Ø 125 mm, 2,0 mm, 10 db 1 csomag 7.295
366 901 Ø 120 mm, 1,0 mm, 100 db 1 csomag 39.995
366 902 Ø 120 mm, 1,5 mm, 100 db 1 csomag 49.995
366 903 Ø 120 mm, 2,0 mm, 100 db 1 csomag 66.395

         kopilen

2.075 Ft-tólmár

nyúlékonyan elasztikus, autopolimerizátumokhoz kötõ fóliák. felhasználás: fogfehérítõ-, 
fluoridáló-, gyógyszerhordozó- és bracket transzfer sínekhez, továbbá öntõsínekhez ideiglenes 
koronákhoz és hidakhoz, öntõsapkákhoz és dublírozó formákhoz.
366 909 Ø 120 mm, 0,5 mm, 10 db 1 csomag 2.075
266 972 Ø 120 mm, 1,0 mm, 10 db 1 csomag 3.145
366 908 Ø 125 mm, 0,5 mm, 10 db 1 csomag 2.345
266 974 Ø 125 mm, 1,0 mm, 10 db 1 csomag 3.145
366 910 Ø 120 mm, 0,5 mm, 100 db 1 csomag 18.125 
366 907 Ø 120 mm, 1,0 mm, 100 db 1 csomag 25.995

         kopisoft

4.925 Ft-tólmár

autopolimerizátumokhoz nem kötõ, gumiszerû, lágyelasztikus fóliák. felhasználás: szájvédelem, 
fogcsikorgatás elleni védelem, pozicionálás, dublírformák.
266 975 Ø 120 mm, 1,5 mm, 10 db 1 csomag 4.925
266 976 Ø 120 mm, 2,0 mm, 10 db 1 csomag 6.975
266 977 Ø 120 mm, 3,0 mm, 10 db 1 csomag 8.295
266 978 Ø 125 mm, 1,5 mm, 10 db 1 csomag 5.245
266 979 Ø 125 mm, 2,0 mm, 10 db 1 csomag 7.295
266 980 Ø 125 mm, 3,0 mm, 10 db 1 csomag 8.395
366 916 Ø 120 mm, 2,0 mm, 100 db 1 csomag 57.275

         kopisoft bleach

5.245 Ft-tólmár

elasztikus fólia, kifejezetten mélyhúzott fogfehérítő sínek készítésére. nem köt az akriláthoz.
366 911 átmérő: 120 mm, vastagság: 1,0 mm, 10 db 1 csomag 5.245
366 913 átmérő: 125 mm, vastagság: 1,0 mm, 10 db 1 csomag 5.245 
366 912 átmérő: 120 mm, vastagság: 1,0 mm, 100 db 1 csomag 37.795
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ha többet akar Mélyhúzó fóliák, készülékek

Bioplast (Scheu)

lágy-elasztikus, akrilátokkal kötő áttetsző fóliák, dublírformák, fogvédők, csikorgató sínek és pozi-
cionálók készítésére. Ø 125 mm. 10 db/csomag.
166 998 1 mm 1 csomag 5.845
166 919 1,5 mm 1 csomag 7.325
166 915 2 mm 1 csomag 8.995
166 917 3 mm 1 csomag 10.495

Bioplast Bleach (Scheu)

rugalmas mélyhúzó fólia, kifejezetten fogfehérítő sínek készítésére. Ø 125 mm. 10 db/csomag.
166 920 1 mm 1 csomag 5.995

Copyplast (Scheu)

natur színű, autopolimerizátumokkal nem kötő nyújtható elasztikus fóliák, barcket- és transzfermasz-
kok, öntőmaszkok, ideiglenes koronák, hidak, savazó maszkok, öntősapkák készítésére. Ø 125 mm.  
10 db/csomag.
166 927 1 mm 1 csomag 3.985
166 982 1,5 mm 1 csomag 4.525

         kopifol

8.235 Ftcsak

Optimális izoláló hatást biztosít gipsz és mûanyag között. helyfenntartóként használható 
keményelasztikus lemezekhez a sínkészítés során.
266 985 Ø 120 mm, 0,1 mm, 100 db 1  csomag 8.235
266 986 Ø 125 mm, 0,1 mm, 100 db 1  csomag 8.235

ISOFOLAN (Scheu)

ideális gipsz/műanyag izoláló fólia mélyhúzó technikához. használható helyfenntartó fóliaként is 
minden kemény-elasztikus fóliához sínkészítéskor. nem köt az akrilátokhoz. 100 db/csomag.
166 965 0,1 mm 1 csomag 9.995
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DURAN (Scheu)

transzparens thermoplast fólia mindennemű sínterápiára: fogcsikorbató sínek, okklúziós sínek, 
fogszabályzó retainerek, essex-retainerek stb. alkalmas ideiglenes koronák és hidak készítésére is. 
nem igényel előszárítást. köt az akrilátokhoz. Ø 125 mm. 10 db/csomag.
166 984 0,5 mm 1 csomag 4.965
166 989 0,625 mm 1 csomag 5.655
166 985 0,75 mm 1 csomag 5.845
166 986 1 mm 1 csomag 6.245
166 987 1,5 mm 1 csomag 7.125
166 988 2 mm 1 csomag 8.595
166 974 3,0 mm 1 csomag 10.345

DURAN+ (Scheu)

a dUran fóliáktól az integrált izoláló fóliában különbözik. mivel külön izoláló fólia használata nem 
szükséges, a mélyhúzási művelet egy lépésre redukálódik. a kemény-elasztikus transzparens anyag 
kiválóan köt az autopolimerizátumokhoz. alkalmas miniplast-, fluoridáló- és harapásemelő sínek, 
fúró- és röntgensablonok, valamint láthatatlan retainerek készítésére, horkolás terápiára.  
10 db/csomag.
366 970 0,5 mm 1 csomag 5.535
366 971 0,625 mm 1 csomag 6.195
366 972 0,75 mm 1 csomag 6.595
366 973 1,0 mm 1 csomag 7.125
366 974 1,5 mm 1 csomag 7.995
366 975 2,0 mm 1 csomag 9.795

OSAMU-Bond (Scheu)

ragasztó anyag a mélyhúzási technikához.
166 964 OsamU-bond, 10 ml 1 flakon 8.595

MINISTAR S (Scheu)

kompakt présformázó készülék a laborban és a praxisban előforduló valamennyi mélyhúzási fel-
adatra. a készülék szkennere a fólián található barkód beolvasásával valamennyi funkciós paramé-
tert rögzíti. a fűtési idő programozása után az infravörös sugárzó 1 másodpercen belül eléri az üze-
mi hőmérsékletet és a fólia azonnal melegíthető. a termosztatikus vezérlő gondoskodik róla, hogy 
a munkahőmérséklet - a szoba hőmérséklettől és a hálózati feszültségtől függetlenül - mindenkor 
állandó legyen. a tartályban egyidejűleg 1 kg granulátum tárolható és adagolható. egy mély elve-
zető csatorna biztosítja a felesleges granulátum elvezetését. műszaki adatok: méret (szélesség x 
magasság x mélység): 420 x 190 x 350 mm, teljesítmény: 230 v, 850 W, munkanyomás: 0,5 – 4,0 bar, 
súly: 9,0 kg, garancia: 3 év.
366 951 ministar s 1 db 649.995

Mélyhúzó fóliák, készülékek

          granulátum mélyhúzó készülékekhez
granulátum modellek beágyazásához, bármely mélyhúzó készülékhez. ólomtartalmú, nem mág-
neseződik.
015 942 1,2 kg 1 csomag 11.495

11.495 Ftcsak
13
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ha többet akar Üvegáruk

Üvegáruk

Üvegcsék (BECHT)

színes üvegedények. nem rakható termodezinfektorba, illetve nem sterilizálható.
 készlet nr. 783.7: 
010 010 5 x 1 db: sárga, rózsaszín, zöld, kék, átlátszó 1 készlet 4.995
010 011 nr. 784, sárga 1 db 995
010 012 nr. 785, rózsaszín 1 db 995
010 013 nr. 786, zöld 1 db 995
010 014 nr. 787, kék 1 db 995
010 015 nr. 788, barna 1 db 995
010 016 nr. 783, átlátszó 1 db 995

Sapkásüveg (BECHT)

üvegből.
 készlet nr. 743.7:
010 025 5 x 1 db: sárga, rózsaszín, zöld, kék, átlátszó 1 készlet 21.345
 üvegcse dugóval: 
010 060 nr. 743, átlátszó 1 db 4.495
010 061 nr. 744, sárga 1 db 4.495
010 062 nr. 745, rózsaszín 1 db 4.495
010 063 nr. 746, zöld 1 db 4.495
010 064 nr. 747, kék 1 db 4.495
010 065 nr. 748, barna 1 db 4.495
 dugó az üvegcsékhez: 
010 090 átlátszó 1 db 2.475
010 091 sárga 1 db 2.475
010 092 rózsaszín 1 db 2.475
010 093 zöld 1 db 2.475
010 094 kék 1 db 2.475
010 095 barna 1 db 2.475

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

         üvegcsék
nem sterilizálható üvegcsék.
100 030 átlátszó 1 db 945
100 031 sárga 1 db 945
100 032 rózsaszín 1 db 945
100 033 zöld 1 db 945
100 034 kék 1 db 945
 5 darabtól darabonként 875
 10 darabtól darabonként 795

795 Ft-tólmár

Sapkásüveg (BECHT)

Opálüveg, légmentesen záró fedél, sterilizálható, színes gyűrű az üveg váll részén és a sapkán. 
 készlet nr. 699.0:
010 020 5 x 1 db: sárga, piros, zöld, kék, fekete 1 készlet 49.995
010 032 nr. 699.02, sárga 1 db 11.275
010 033 nr. 699.03, piros 1 db 11.275
010 034 nr. 699.05, kék 1 db 11.275
010 035 nr. 699.04, zöld 1 db 11.275
010 036 nr. 699.06, fekete 1 db 11.275

Üvegcsetartó nr. 600 (BECHT) 

Opálüvegből, sterilizálható, 5 üvegcséhez. méret (h x sz x ma): 207 x 47 x 20 mm.
010 029 üvegcsetartó nr. 600 1 db 12.995
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Üvegáruk

Üvegcsetartó nr. 601 (BECHT)

krómozott, 5 üvegcséhez. méret (h x sz x ma): 198 x 44 x 17 mm.
010 030 üvegcsetartó nr. 601 1 db 14.995

Hy-Drop (POLYDENTIA)

higiénikus, 121 °C-ig autoklávozható, polipropilén folyadéktároló. a sorrá összeépíthető tároló 
enyhe nyomásra cseppenként adagolja a kezelésre elegendő folyadékot. a szilikon membránok 
kicserélhetők, 134 °C-ig autoklávozhatók majd újra használhatók. a hy-drop nem alkalmas sűrű 
konzisztenciájú, fényre megkötő folyadékhoz. szállítási tartalom: 1 tároló, 1 tartó, 5 membrán.
000 062 ibolyakék 1 db 13.995
000 063 zöld 1 db 13.995
000 064 narancssárga 1 db 13.995
000 065 sárga 1 db 13.995
000 066 kék 1 db 13.995
000 067 membránok, 5 db 1 csomag 5.195

Medi-Spender (BECHT)

üvegcsék folyékony gyógyszerek egyszerű adagolására. a rendszer áttekinthető, gazdaságos, 
higiénikus és helytakarékos.
 5 db-os Medi-Spender készlet:  
 1 állvány, 5 medi-spender adagoló,  
010 080 5 üvegcse (átlátszó, sárga, rózsaszín, zöld, kék) 1 készlet 67.745
 3 db-os Medi-Spender készlet:  
 1 állvány, 3 medi-spender adagoló,  
010 081 3 üvegcse (átlátszó, sárga, rózsaszín)  1 készlet 47.575
 Medi-Spender membránnal:  
010 082 átlátszó 1 db 8.995
010 083 sárga 1 db 8.995
010 084 rózsaszín 1 db 8.995
010 085 zöld 1 db 8.995
010 086 kék 1 db 8.995
010 088 barna (fényérzékeny gyógyszereknek) 1 db 8.995
010 087 szilikon membrán, 5 db 1 csomag 4.575

Műszertálcák (BECHT)

Opálüvegből, fedél nélkül.
010 023 nr. 2, 200 x 100 x 30 mm, 8 db kétvégű műszerhez 1 db 11.995
010 024 nr. 3, 200 x 100 x 22 mm, kis műszerekhez 1 db 11.995
113 194 nr.14, 100x50x22 mm, fúrókhoz 1 db 8.175

nr. 2

nr. 3

nr. 14

Üveglapok nr. 724 (BECHT)

egyik oldalukon matt keverőlapok. 95 x 70 x 6 mm.
010 055 üveglapok nr. 724, 12 db 1 csomag 10.925

13
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13

         Valósítsuk meg munkánk során is azt, ami a magánéletünkben egyre inkább 

elfogadottá válik: nagyobb elkötelezettség a természet, a környezet és a jövő irányában. 

Ha lemondunk a műanyagról, nagy lépést teszünk a  fenntarthatóság felé. Üveg termék-

családunkkal örömmel segítünk ebben. 

Mosógépálló, autoklávozható, esztétikus, kiváló minőségű. Többletérték praxisának,  

Önnek és a környezetnek. Erről bővebben: www.becht-online.de

Besser Becht. Made in OffenBurg.

Váljon általánossá 
a műanyag nélküli élet. 

Az Ön praxisában is.

R
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Nagyítók, szemüvegek, maszkok

Üveglap (Larident)

fogorvosi hatóanyagok keverésére alkalmas, egyik oldalán matt üveglap. vastagsága 0,5 cm.
459 080 7 x 7 cm 1 db 995
459 081 9,5 x 7 cm 1 db 1.125

Petricsésze (BECHT)

hőálló, átlátszó üvegből, különböző méretben és felosztással. átláthatóvá teszi a kis műszerek 
tárolását. 134°C-ig autoklávozható. 
010 066 Ø 60 mm 1 db 3.145
010 067 Ø 80 mm 1 db 3.245
010 068 Ø 100 mm 1 db 3.245
010 073 Ø 100 mm, 3-as felosztás nr. 705 1 db 6.295
010 074 Ø 100 mm, 4-es felosztás nr. 706 1 db 6.295

Nagyítószemüveg (Sigma)

tökéletes színvisszaadás, 2,5-szeres vagy 4-szeres nagyítás. 
005 930 2,5-szeres nagyítás 1 db 17.675
005 931 4-szeres nagyítás 1 db 17.675

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

Stereo-fejpántos nagyító LED (Aura-Dental)

szuperkönnyű, állítható stereo-fejpántos nagyító fogtechnikusok és fogorvosok számára, 4 különböző 
nagyító résszel. a 4-féle nagyító lencse minden használójának a látásviszonyok optimális beállítását 
teszi lehetővé a megfelelő munkatávolság mellett. a pótlámpa rugalmasan állítható, optimális fényt 
biztosít a munkafelületen. a lámpa az elemtartóval együtt levehető és önállóan is használható. 3 elem 
szükséges hozzá (aaa 1,5 v), kb. 40–50 óra élettartamot jelent. a fejpántos nagyító szemüvegeseknek 
is ajánlott. súlya: 140 g.  
Nagyítólencsék Munkatávolság  
1,2x 520 – 620 mm  
1,8x 230 – 320 mm  
2,5x 150 – 230 mm  
3,5x 80 – 120 mm
081 925 stereo-fejpántos nagyító, 4 lencse: 1,2x/1,8x/2,5x/3,5x 1 készlet 20.795
081 926 pótlencse 1,2x 1 db 2.125
081 927 pótlencse 1,8x 1 db 2.125
081 928 pótlencse 2,5x 1 db 2.125
081 929 pótlencse 3,5x 1 db 2.125

Nagyítók, szemüvegek, maszkok

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

MaxDetail (Eschenbach)

rendkívül könnyű (46 g), kétszeresen nagyító szemüveg. a munkatávolság 40 cm.  
akár 3 dioptriányi - szemenként külön beállítható - kiegyenlítés.
798 994 maxdetail 1 db 32.745
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Nagyítók, szemüvegek, maszkok

         light védőszemüveg
nagyon könnyű szerkezetű (csak 22 g) speciális páramentes és karcolásálló réteggel bevont védőszem-
üveg állítható puha, csúszásmentes szilikon orrnyereggel. a szemüveg hossza és hajlásszöge egyaránt 
állítható. Uv védelmet nyújt en 166 és en 170 szabvány szerint.
100 087 fehér/zöld 1 db 3.895
100 088 fehér/pink 1 db 3.895
 3 darabtól darabonként 3.645

3.645 Ft-tólmár

         ergofit védőszemüveg

a különleges geometriájú szemüveg a tökéletes védelem mellett teljes komfortot biztosít viselő-
je számára. a szabadalmaztatott UdC™ technológia egyszerre védi a lencsét a karcolódástól és a 
párásodástól.
100 082 m+W ergofit, átlátszó 1 db 5.245
 3 darabtól darabonként 4.895
100 083 m+W ergofit, narancs 1 db 5.725
 3 darabtól darabonként 5.475

4.895 Ft-tólmár

         comfort védőszemüveg
könnyű (48 gr), karcálló, páramentes polikarbonátból készült védőszemüveg sötétszürke/zöld 
szárakkal és zöld, puha szilikon peremmel, amely megakadályozza a por és a hűtőspray bejutását 
a szemüveg alá. a szár hossza és a szemüveg hajlásszöge egyaránt állítható. az orrnyereg lágy 
szilikonból készült, így nem tör, viselete kényelmes. 99%-os Uv védelmet biztosít.
100 086 m+W comfort védőszemüveg 1 db 5.675
 3 darabtól darabonként 5.175

5.175 Ft-tólmár

         védőszemüveg light orange
könnyű szerkezetű (25g) kényelmes viselet. az orrnyereg puha, csúszásmentes szilikon. karcolás-
mentes polikarbonát anyag, páramentes, 99%-os Uv szűrő és polimerizációs lámpák fényétől is 
védi a szemet.
100 068 m+W védőszemüveg light orange 1 db 6.575
 3 darabtól darabonként 6.245

6.245 Ft-tólmár
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Nagyítók, szemüvegek, maszkok

5.495 Ft-tólmár

3.395 Ft-tólmár

         softpad védőszemüveg
új védőszemüveg, amit szemüveggel együtt is lehet viselni. a softpad technológiának köszön-
hetően ergonómikus, kényelmes és stabil, emellett a szárhossz is állítható. a szemüveg lencséin 
karcolás elleni réteg van, valamint speciális páramentesítő réteg, amely megkönnyíti a látási viszo-
nyokat nehéz körülmények között is. a szemüveg súlya kb. 37g. a narancs színű lencse a polimeri-
zációs lámpák kék fényével szemben is védelmet nyújt.
100 080 szár: szürke/fekete/zöld, átlátszó szemüveg  1 db 5.995
 3 darabtól darabonként 5.495
100 081 szár: fekete/narancs, narancs szemüveg  1 db 6.995
 3 darabtól darabonként 6.495

         védőszemüveg
könnyű (41 g) védőszemüveg, oldalán szellőző nyílásokkal.  szárának hosszúsága állítható, hord-
ható szinte valamennyi szemüveggel és szájmaszkkal. 99%-os Uv védelmet biztosít. transzparens 
és narancs színben kapható. a narancs színű szemüveg védi a szemet a polimerizációs lámpa kék 
fényétől is.
100 072 transzparens 1 db 3.645
 3 darabtól darabonként 3.395

iSpec Safety Fit, Uvex (Hager & Werken)

nagyon könnyű (63 g), karcálló védőszemüveg. nem korlátozza az oldalsó látómezőt. a szár hosz-
sza és hajlásszöge egyénileg beállítható. 99,9 %-os Uv-védelmet biztosít, tartósan páramentes.  
a lencse könnyen cserélhető. 
022 015 fehér 1 db 6.875
498 934 pótlencse 1 db 3.575

Kiváló minőség,
nagyszerű ár!

13

Szeretne a jövőben is értesülni újdonságainkról?

Szeretne értesítést kapni legújabb akcióinkról?

Szeretné kihasználni csak néhány napig tartó 

kedvezményes ajánlatainkat?

Regisztráljon  hírlevelünkre honlapunkon, 
vagy Termékkatalógusunk 425. oldalán 

található hozzájáruló nyilatkozat segítségével.
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         védőszemüveg

8.725 Ftcsak

nagyon könnyű maszk a szemek optimális védelmére por, permet, folyadék és egyéb részecskék 
ellen, amelyek sérüléshez vezetnének. kényelmes viselet. a lemezt szappanos oldattal lehet tisztí-
tani.
 1-1 sötétkék, sárga, fekete, rózsaszín,  
100 079 és zöld keret , 20 védőlemez 1 csomag 8.725

         szemüvegszáras védőmaszk
nagyon könnyű maszk a szemek optimális védelmére por, permet, folyadék és egyéb részecskék ellen, 
amelyek sérüléshez vezetnének. kényelmes viselet. a lemezt szappanos oldattal lehet tisztítani.
 1 keret, 10 védőlemez:  
100 078 zöld transzparens 1 csomag 8.575
100 077 pink transzparens 1 csomag 8.575
100 076 transzparens 1 csomag 8.575

8.575 Ftcsak

         védőmaszk, typ. 701
párataszító műanyagból készült, felhajtható védőmaszk, állítható, elasztikus rögzítőszalaggal. 
együtt hordható a  legtöbb szemüveggel és szájmaszkkal. súlya csupán 90 g. 99%-os Uv védelmet 
biztosít.
100 070 m+W védőmaszk, typ. 701 1 db 8.945
100 071 tartalék védőlap, 5 db 1 csomag 15.995

8.945 Ftcsak

Proto-Cam védőmaszk (Hager & Werken)

nem tükröződő polikarbonátból készült arcvédő maszk, könnyű (28 g) szemüvegszárral. ideális intraorális 
homokfúvó használatakor, illetve fertőzésveszélyes betegek kezelése alkalmával.
022 078 fehér szemüvegszár, 5 db védőlemez  1 csomag 14.995
022 079 kék-transzparens szemüvegszár, 5 db védőlemez 1 csomag 14.995
022 080 proto-Cam védőlemez, 5 db 1 csomag 9.145
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Spirituszlámpák / Gyermekjátékok 

Vista-Tec ultra light (POLYDENTIA)

pillekönnyű, optimális védelmet nyújtó, kényelmes védőmaszk. az átlátszó műanyagból készült 
védőlemez karcálló, nem verődik róla vissza a fény, napfény mellett sem lesz matt, szappanoldattal 
tisztítható. a választható színű keret rendelhető az egész arcot (orr, száj, szemek) eltakaró vagy a 
szájat szabadonhagyó - szájmaszkkal hordható - védőlemezzel. nem autoklávozható!
 keret (védőlemez nélkül):  
898 064 kék 1 db 8.845
898 063 fehér 1 db 8.845
898 065 sárga 1 db 8.845
898 066 transzparens 1 db 8.845
898 067 rózsaszín 1 db 8.845
898 068 zöld 1 db 8.845
 védőlemez: 
098 049 transzparens, teljes: 5 db  1 csomag 7.995
098 019 transzparens, teljes: 10 db  1 csomag 12.925
898 069 transzparens, rövid: 5 db  1 csomag 6.235
098 076 narancs, teljes: 3 db 1 csomag 6.945

Spirituszlámpa nr. 329 (BECHT)

fém, 60 ml, kanócszabályzóval és sapkával.
010 045 spirituszlámpa nr. 329 1 db 11.955

spirituszlámpához nr. 329, 1 m hosszú, 12 mm széles.
010 046 kanóc nr. 460 1 db 2.285

Kanóc nr. 460 (BECHT)

Spirituszlámpák

spirituszlámpához nr. 742, 1 m hosszú, Ø 6 mm.
010 043 kanóc nr. 458 1 db 2.285

Kanóc nr. 458 (BECHT)

Opálüveg, sapkával. 75 ml.
010 040 spirituszlámpa nr. 640 1 db 20.585

Spirituszlámpa nr. 640  (BECHT)

spirituszlámpához nr. 742, 1 m hosszú, Ø 6 mm.
010 043 kanóc nr. 458 1 db 2.285

Kanóc nr. 458 (BECHT)

átlátszó üvegből.
010 042 spirituszlámpa nr. 742 1 db 8.725

Spirituszlámpa nr. 742 (BECHT)

Gyermekjátékok
Fog formájú dobozok
vidám színű műanyag dobozkák tejfogak tárolására. ideális ajándék a kis páciensek számára.
198 078 50 db 1 csomag 6.575

13
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mókás időmérő fogmosáshoz. segítségével a 2 perces fogmosás könnyen betartható.  
minden sima felületre felragasztható a hátoldalán található gumitalppal.
022 053 miradent homokóra 1 db 995

Játékszeres doboz
3 éves kortól.
198 061 kb. 100 db 1 csomag 7.275

Játék versenyautók
szuper, egyesével csomagolt lenkerekes játék versenyautók. méretük kb. 11 cm.
359 098 24 db 1 csomag 4.575

Fogformájú radírgumi
Cca. 2,9 cm, 4 színben,vegyesen.
598 028 72 db 1 csomag 8.995

Szappanbuborék fújó
szappanbuborék fújó türelemjátékkal a zárókupakjában.
359 097 36 db 1 csomag 6.945

Flummy-labdák
színes, magasra pattanó labdák. Ø 2,7 cm.
022 523 100 db 1 csomag 8.325

Miradent homokóra (Hager & Werken)
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Gyermekjátékok

Fog-persely (Hager & Werken)

fog formájú kerámia persely. a fenti nyílás papírpénz számára is elegendően nagy. a persely alul 
egy újra zárható nyílással rendelkezik.
135 254 fog-persely 1 db 4.175  

198 053 50 db  1 készlet 7.995
Autós készlet

Vidám Dínók
359 096 48 db 1 csomag 5.455

Tejfogtartó doboz 
198 079 50 db  1 csomag 4.175

különböző állatkerti állatok, vegyesen.
128 960 100 db 1 csomag 5.995

Miratoi Nr. 4 - állatkerti állatok (Hager & Werken)

Anti Stress fog (Hager & Werken)

a fog nyomkodása és gyúrása közben a páciens figyelme elterelődik. nem csak feszült és félős 
betegek számára. poliuretánból, 64 x 64 x 38 mm.
022 050 anti stress fog 1 db 1.495

13
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Szemléltető modellek

nagyméretű, de könnyű modell a helyes fogmosás bemutatására. 
mérete (sz x ma x mé): 11 x 9 x 14 cm. a fogkefe hossza 21 cm.
022 052 fogmosást szemléltető modell 1 db 17.895

Fogmosást szemléltető modell (Hager & Werken)

háromszoros nagyítású klasszikus modell, a helyes fogápolás szemléltetésére. az alsó és a felső állkap-
csot rugós cső köti össze, így az nyitható és zárható. a részben mozgatható nyelvnek valamint a fogíny 
és a fogak élethű ábrázolásának köszönhetően a helyes fogmosás különösen szemléletesen oktatható.  
méret: 17 x 23 x 13 cm, fogkefe 22 x 2 cm. (a fogkefe kizárólag bemutató célra szolgál!)
659 060 fogmosást szemléltető modell 1 db 13.995

Fogmosást szemléltető modell (HeineScientific)

implantátum
koronával

implantátum kulcs

koronákkal
lezárt
implantátumok

korona
korona

Csapos 
korona

háromtagú
híd

háromtagú
híd

inlay

héjOnlay

1:1 méretű, átlátszó műanyagból készült oktató modell, melynek segítségével - 11 kivehető 
munkán keresztül - szemléletesen elmagyarázhatja betegének a különböző k+b, inlay / onlay és 
implantátum pótlásokat. 
135 202 bemutató modell (implantátum, k+b) 1 db 59.495

Szemléltető modell (Hager & Werken)

transzparens, 1:1 méretben készült modell különféle fogbetegségek (különféle káriesz, gyulladt 
foggyökér példák), valamint egy implantátum munka (felépítménnyel) szemléltetésére.
022 055 tanulmánymodell “transparent plus” 1 db 64.335

Szemléltető modell „Transparent Plus” (Hager & Werken)
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Egyéb
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az egy darabból öntött műanyag modell egy rágófogon szemlélteti a különféle fogbetegségeket. 
a metszeten úgy a külső, mint a belső struktúrák felismerhetőek. a modell a következő patológiás 
struktúrákat ábrázolja: pulpitisz, apikális parodontitisz, káriesz, fogkő, fisztula, tályog, fogtömés, 
parodontitisz. méret (hosszúság x szélesség x magasság): 12 x 8 x 13,5 cm.
659 164 fogbetegségeket szemléltető modell 1 db 11.995

Fogbetegségeket szemléltető modell (HeineScientific)

Színes vesetálak
színes műanyagból, 130°C-ig autoklávozható, 250 mm hosszú.
259 041 kék 1 db 1.295
198 047 türkiz 1 db 1.295
198 048 fehér 1 db  1.295
 5 darabtól darabonként 1.195

Vesetál
rozsdamentes acélból, 24 cm.
040 651 vesetál 1 db 2.245
 5 darabtól darabonként 2.125

Egyéb

Szemléltető modell (KKD)

tanulmánymodell fogbetegségek, implantátum munkák, hidak, koronák, inlay-k szemléltetésére. 
híd 1-4, 1-5, 1--6; híd implantátumon 4-4, 4-5, 4-6; maryland híd 4-2; fog extrakció 1-2; korona inlay 
magon 1-1; implantátumra épített korona 2-1; inlay-onlay 2-4, 2-5; pulpagangréna cisztával 3-7; 
fognyaki káriesz 3-4, 3-5. (részletesen lásd újdonságok fejezet ú25. oldal)
259 128 kkd tanulmánymodell 1 db 63.725

Híd
1-4/1-5/1-6

Extrakció
1-2

Korona
inlay

magon
1-1

Korona
implantátumon

2-1

Inlay / Onlay
2-4 / 2-5Híd 

implantátumon
4-4/4-5/4-6

Maryland híd 4-2
Fognyaki káriesz

3-4/3-5

Pulpagangréna 
cisztával

3-7

ÚJDONSÁG
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színes fogformájú kézitükör. 27 cm.
259 088 fehér 1 db 5.395
259 089 narancs 1 db 5.395
259 077 sárga 1 db 5.395
259 078 zöld 1 db 5.395
259 076 kék 1 db 5.395
259 075 piros 1 db 5.395

Kézi tükör (Cardex)

         subibond pillanatragasztó
Univerzális, különlegesen erős, cianoakrilát pillanatragasztó. pillanatok alatt köt minden anyaghoz.  
hűtőszekrényben kb. 6 hónapig tárolható.
000 905 üveg, 10 g 1 üveg 1.595
 5 üvegtől üvegenként 1.345

1.345 Ft-tólmár

         betegberendelő napló 2020
német nyelvű 2020-as betegberendelő napló. méret: 31 x 33 cm, gyűrűs fűzés, 2 oszlop/nap, hétközna-
pok 7.00-20.30 óráig, szombat 7.00-13.30, negyedórás beosztással, egyéb információk (havi előnézet, 
szabadságterv stb.) 
002 020 m+W betegberendelő napló 2020 1 db 5.995

Humble vattapálcika (The Humble & Co.)

100 % bambusz nyél tiszta pamut vattavégekkel környezetbarát kartoncsomagolásban.  
100 db / csomag.
759 899 rózsaszín 1 csomag 625
759 898 kék 1 csomag 625
759 897 fehér 1 csomag 625

ÚJDONSÁG

5.995 Ftcsak
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Általános
Szállítási
Feltételek

1. Árak
a katalógusban szereplő árak forintban értendőek, 
tartalmazzák a katalógus megjelenésekor hatályos tör-
vények szerinti 27%-os áfa-t. az árak a következő kata-
lógus megjelenéséig érvényesek, fenntartjuk azonban 
az időközbeni árváltoztatás jogát. az árváltoztatás idő-
pontjáig leadott megrendelésekre az addig érvényben 
volt árjegyzék árai az irányadóak.

2. Kedvezmények
az egyes rendelések bruttó (az áfa-t tartalmazó) vég-
összege után a következő kedvezményeket biztosítjuk:

50.000 ft feletti rendelés esetén 2% kedvezmény

100.000 ft feletti rendelés esetén  3% kedvezmény

200.000 ft feletti rendelés esetén  4% kedvezmény

300.000 ft feletti rendelés esetén  5% kedvezmény

Webáruházunkon keresztül leadott rendelésekre – a 
fenti mennyiségi kedvezményeken felül – további 2% 
kedvezményt nyújtunk.

a fenti kedvezmények a számla végösszegéből kerül-
nek levonásra.

3. Megrendelés
a megrendelés történhet telefonon, faxon, e-mailben, 
webáruházunkon keresztül levélben vagy - rendezvé-
nyeken - személyesen. a rendelés visszaigazolása szó-
ban is történhet.

4. Szállítás
minimális rendelési érték nincs. bruttó 20.000 ft feletti 
egyszeri rendelési érték felett a szállítási költséget át-
vállaljuk. ez alatt az érték alatt bruttó 1.500 ft szállítási 
és csomagolási átalányt számítunk fel. költségmentes 
minden utánszállítás, függetlenül az eredeti rendelés 
értékétől.

5. Fizetés
a számla eredeti példánya és egy készpénz átutalási 
csekk a csomagban található. a fizetés 10 napon belül 
banki átutalással vagy csekken teljesítendő. a fizetés 
akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a számla ellen-
értéke jóváírásra kerül bankszámlánkon.

késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki ka-
mat kétszeresének megfelelő összeget számítunk fel 
késedelmi kamatként.
 
fenntartjuk a jogot, hogy - nyitott lejárt számla esetén 
- a megrendelés visszaigazolásakor a fizetési módot 
utánvétre vagy előreutalásra módosítsuk. a fizetési 
mód változásáról a vevőinket legkésőbb a megrende-
lést követően, de mindenképpen még a szállítást meg-
előzően tájékoztatjuk. 
Ugyancsak fenntartjuk a jogot, hogy nagyértékű meg-
rendelések esetén előleget kérjünk.

6. Áruvisszaküldési jog
az általunk szállított árura a vevőt - az áruátvé-
telt követő 14 napon belül - visszaküldési jog 
illeti meg. amennyiben a vevő 14 napon be-
lül - sértetlen és bontatlan csomagolásban, 
az áruhoz mellékelt visszáru jegyet kitöltve, a  
visszaküldés okát megnevezve – visszaküldi az árut, a 
vételárat jóváírjuk.

külön visszaküldési feltételek vonatkoznak a kataló-
gusban csillaggal jelölt termékekre, illetve az autoklá-
vokra és hőlégsterilizátorokra. ezen termékek esetén a 
visszaküldési jog gyakorlása előzetes egyeztetés után, 
10% áruvisszavételi díj levonása mellett történhet.

visszaküldési cím: 
m+W dental magyarország kft. 
1037 budapest, Csillaghegyi út 19-21.

7. Garancia
az m+W dental magyarország kft. az általa szállított 
termékekre a törvény által előírt garanciális időt biz-
tosítja. amennyiben a termék gyártója hosszabb ga-
ranciális időt vállal, úgy ezt a hosszabb garanciális időt 
biztosítjuk a vevőinknek.

8. Tulajdonjog fenntartása
a leszállított áru a vételár kiegyenlítéséig az m+W 
dental magyarország kft. tulajdonában marad.

9. Jogorvoslat
a nem szabályozott kérdésekben a polgári törvény-
könyv rendelkezései irányadóak. Jogvita esetén az 
m+W dental magyarország kft. székhelye szerinti ille-
tékes bíróság bír kizárólagos hatáskörrel és illetékes-
séggel.

10. Egyéb
a katalógus utánnyomása, sokszorosítása, részben 
vagy egészben történő felhasználása kizárólag az m+W 
dental magyarország kft. engedélyével történhet. az 
esetleges elírásokért, nyomdai hibákért nem vállalunk 
felelősséget.

13
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HOZZÁJÁRULÁS SZEMÉLYES ADATKEZELÉSHEZ

Adatkezelő: m+ W dental magyarország kft. (székhely: 1037 budapest, Csillaghegyi út 19-21.; adatkezelési nyilvántartási szám: 
naih-103705/2016; e-mail dental@mwdental.hu; képviseli: szabó János ügyvezető)

Adatkezelés célja: reklámlevelek, hírlevelek, szakmai tájékoztató anyagok megküldése e-mailen keresztül rendszeres 
időközönként.

Kezelt adatok köre: név és e-mail cím

Adatkezelés időtartama: az adatkezelő gazdasági működésének időtartamával megegyezik (határozatlan)

Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (infotv. 5. § (1); gdpr 6. cikk (1) a))

tudomással bírok arról, hogy 

1.  a hozzájárulásomat bármikor, ingyenesen, azonnali hatállyal és indokolás nélkül visszavonhatom az alábbiak szerint:
a) postai úton az adatkezelő székhelyére megküldött nyilatkozattal; vagy
b) a dental@mwdental.hu e-mail címre megküldött nyilatkozattal; vagy 
c)  a hírlevélben elhelyezett „leiratkozás” gombra történő kattintással.

a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

2.  kérelmezhetem a nevem és az e-mail címem helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatok azok 
kezelése ellen (1. pontban meghatározott csatornák valamelyikén).

3. Jogom van 
a) panaszt benyújtani a nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatósághoz 
 posta cím: 1530  budapest, pf.: 5.
 cím: 1125  budapest, szilágyi erzsébet fasor 22/c
 telefon: +36 (1) 391-1400
 fax: +36 (1) 391-1410
 e-mail:  ugyfelszolgalat@naih.hu
 http://naih.hu
 
b) jogaim megsértése esetén az infotv. 22. §-a alapján bírósághoz fordulni.

4.  a hozzájárulás megadása semmilyen vonatkozásban nem képezi előfeltételét az adatkezelővel történő szerződéses jog-
viszony létesítésének, ez attól teljesen független. a hozzájárulás megadásának megtagadása, vagy a fentebb ismertetett 
jogok gyakorlása semmilyen (jog)következménnyel nem jár.

5.  az e-mailek címzettek részére történő tényleges kiküldése a maileon szoftver igénybevételével történik, és amely 
kiküldést ténylegesen a maileon szoftver tulajdonosa az Xqueue gmbh (mint adatkezelő) (Christian-pless-strasse 11-13, 
63069 Offenbach am main, németország) végzi.

6. az adatkezelő adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata elérhető a www.mwdental.hu weboldalon.

kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem.

a fenti előzetes tájékoztatás alapján, annak teljes körű ismeretében ezennel kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az 
adatkezelő a fent meghatározott adatkezelési célból a nevemet és az e-mail címemet kezelje.

.................................................... .................................................... ....................................................
     név                           e-mail cím        aláírás és dátum

Nyilatkozat
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Telefon: +36 1 436 9790 • Fax: +36 1 436 9799 • e-mail: dental@mwdental.hu • honlap: www.mwdental.hu

Cikkszám Megnevezés Egységár Mennyiség Összesen

20.000 fOrint értékű megrendelés felett a szállítási és CsOmagOlási költséget mi fizetJük!

Név/Szállítási cím: Számlázási cím (amennyiben eltér):

Telefon/fax: e-mail cím: Dátum: Aláírás:

Megrendelését kérjük, küldje el a következő fax számra: 06-1-436-9799

Megrendelőlap

Akár 7% automatikus kedvezmény
50.000 forint

feletti rendelés
100.000 forint

feletti rendelés
200.000 forint

feletti rendelés
300.000 forint

feletti rendelés
20.000 forint

feletti rendelés

Ingyenes szállítás 2% kedvezmény 4% kedvezmény 5% kedvezmény3% kedvezmény

+2% online kedvezmény (webáruházas megrendelések esetén)
2% kedvezmény 4% kedvezmény 6% kedvezmény 7% kedvezmény5% kedvezmény
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