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ZIMOWE
PROMOCJE

SPRZĘT



KMG Smart Ject (Korea)

Lekkie i wygodne w użyciu. Wyświetlacz LCD
informujący o wszystkich parametrach
podawanego znieczulenia (ilość, szybkość,

ciśnienie wtrysku, tryb aspiracji).

4700 zł 

Endometr RomiApex A-15 

Miniaturowy endometr do lokalizacji
wierzchołka korzenia zęba oraz oznaczenia
długości roboczej w trakcie leczenia
endodontycznego. Wyjątkowo precyzyjny i
niezawodny.

GRATIS File Eze, Ultradent - żel EDTA 18% (4 strzykawki)

1 800 zł

Sprzęt stomatologiczny

Cena 

brutto*

GRATIS:

(Izrael) 

Bezprzewodowe, precyzyjne urządzenie do
komputerowego znieczulenia.

Lupy zabiegowe Q-Optics (USA)

2290 zł

Lekkość. Precyzja. Ergonomia.Uniwersalne
lupy typu flip-up, powiększenia: 2.5x, 3.0x, 3.5x.

Optymalny stosunek wagi lup do wielkości
pola operacyjnego. Wygodne, wytrzymałe i
nowoczesne oprawki (tytanowe lub sportowe
typu gogle).

Aplikatory BioBrush - jednorazowe aplikatory w czterech
rozmiarach 4op. (400 szt)

GRATIS:

Kamera wewnątrzustna
Handy Pro

Wysokiej jakości czujnik optyczny. Oświetlana 6 diodami
LED. Rozdzielczość 720P. Metalowa, trwała obudowa.

Kamera podłączana bezpośrednio do monitora.

3900 złGRATIS:
Cyfrowy endometr WOODPEX III



Lampa do wybielania zębów SAAB

Profesjonalny niezawodny sprzęt do wybielania
zębów. Lampa wykonana z zastosowaniem
najnowszych technologii. Czytelny i intuicyjny
panel LCD. Głowica wyposażona w 8 diod
LED,długość fali 460-490 nm.

Gratis: Enamelast, Ultradent - lakier fluorkowy (2 strzykawki) 

3300 zł

Autoklaw parowy klasy B EUROS Classic
12l/18l

Urządzenie do czyszczenia i smarowania
             końcówek

Nowoczesna konstrukcja połączona z
prostą obsługą.. Testy helix, B&D, test
próżni. Monitorowanie procesu sterylizacji–
wbudowana drukarka i port USB.

Niezawodny niemiecki autoklaw. Praca
autoklawu sterowana przez mikroprocesor.
8 programów sterylizacji, w tym 3
programy testowe (Vacuum Test,
Bowie&Dick Test, Helix Test).

Bardzo dokładnie czyści i smaruje końcówki
stomatologiczne. Możliwość smarowania 3
końcówek równocześnie (kątnica i 2 turbiny)

12l: 6000 zł
18l: 6900 zł

Autoklaw parowy klasy B MELAG
VACUKLAV 23 B+  18L

Cena
promocyjna:

17 700 zł 

Destylarka wody DRINK10

3300 zł 

Sprzęt stomatologiczny

GRATIS:

GRATIS:

GRATIS:

Gratis Renaissance - nanoceramiczny materiał
kompozytowy (1 strz.)

 LUBRINA



Unit stomatologiczny Dornwell DW 2000

Niezawodny unit pneumatyczny z
intuicyjną i bezawaryjną obsługą.

Wysoka ergonomia pracy i komfort
pacjenta (tapicerka ultra-soft w
standardzie.) Siłownik fotela duńskiej
firmy Linak. Cała konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie. Pulpit
wyposażony w 5 rękawów od góry.

Uchylna porcelanowa spluwaczka.

Gwarancja do 4 lat. Unity dostępne
od ręki. 

27 900 zł**
GRATIS:

Urządzenie do konserwacji końcówek LUBRINA

Unit stomatologiczny Ritter Ultimate Comfort

Unity stomatologiczne

Niemiecka firma Ritter posiada 125 lat doświadczenia w produkcji unitów
stomatologicznych. Unit Ultimate Comfort to najnowszy model firmy Ritter. 

47 900 zł**GRATIS:
Kamera wewnątrzustna Handy Pro

*Podane ceny są cenami brutto. **Ceny unitów obejmują wyposażenie standardowe.
Promocje dostępne w firmie Dornwell ul. Zaściankowa 90/1a, 02-989 Warszawa, 

oraz w wybranych firmach stomatologicznych na terenie całego kraju. 

Skontaktuj się z naszym doradcą i dowiedz się więcej.
kom. 502-701-094;  502-701-095; tel. (22) 834 77 25; (22) 834 66 30;

www.dornwell.pl , sprzet@dornwell.pl

Unity Stomatologiczne

Nowoczesny i ergonomiczny,

wykonany z najwyższej
jakości materiałów. Łączy w
sobie niezawodność
(hydrauliczne siłowniki),
solidność (stabilna metalowa
podstawa) i elegancki
dizajn. Możliwość pracy dla
lekarzy prawo i lewo-

ręcznych. 


