
Akční nabídka léto 2021
 

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

technika tel. 608 404 687
 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

dentální technika a materiály
záruční a pozáruční servis

KaVo Estetica
 E50Life

jedinečná nabídka
špičkové zubní soupravy 

590 000,-
- 50%

vč DPH

( bližší informace najdete uvnitř )

1.6. - 31.8.2021
 



 

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

ALGINÁTY

Phase plus
chromatický alginát

vanilková příchuť
453g

229,-

Orthoprint
extra rychle tuhnoucí 

alginát  500g
 

259,-

Hydrogum 5

extra rychle tuhnoucí 
alginát s barvenou indikací

500g

extra rychle tuhnoucí 
alginát s 5-ti denní stabilitou

453g

257,-

Tropicalgin

258,-

Elastic Cromo
alginát s 

 barevnou indikací
 tuhnutí

500g110,-

Ypeen
tradiční alginátová 

otiskovací
 hmota 

500g
162,-

Alligat Chroma
alginát s 

 barvenou indikací
tuhnutí
453g

258,-

Tulip
kvalitní alginátová
 otiskovací hmota

453g

157,-

Cavex color change
alginát s 

 barvenou indikací  tuhnutí
stabilitou až 5 dní

500g

257,-

Kromopan
 alginátová otiskovací 

hmota s barevnou 
indikací tuhnutí

450g

174,-

Kelímek na algináty

silikonový kelímek na míchání
alginátových otisk.hmot
dvě velikosti 10 a 13cm

 
185,-

Lopatka na algináty
lopatka na míchání alginátu

21cm

385,-
OTISKOVACÍ LŽÍCE

dodáváme kvalitní otiskovací lžíce českého výrobce MEDIN
v nabídce též plné, půlené nebo dětské otiskovací lžíce

Perforovaná otiskovací
 lžíce

 
otiskovací lžíce se dodává ve velikostech

1,2,3,4 horní/dolní
 

134,-

Perforovaná otiskovací
 lžíce s retenčním okrajem

 
otiskovací lžíce se dodává ve velikostech

1,2,3,4 horní/dolní
 

142,-

VÝHODNÁ CENA



oblíbený a dlouhodobě ověřený
c-silikon.

 Vhodný pro všechny techniky otiskování.
 
 

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

SILIKONY

intro pack

aktivátor        682,-
light body      486,-
putty              969,-

Speedex Zetaplus
otiskovací c-silikon,zelená barva

mátová příchuť

intro pack

Indurent gel      276,-
Oranwash L      387,-
putty                  813,-

Stomaflex
  ověřený otiskovací c-silikon,

vhodný pro všechny
 otiskovací techniky

842,- sada

Stomaflex catalyst

212,-

Stomaflex putty

492,-
Stomaflex light

212,-

Repin
zinkoxideugenolová otiskovací

hmoty, pro otisky celkových náhrad

214,-

PROVIZORIA

Ultrapak
nenapuštěné retrakční vlákno

různé velikosti
 

1-00369,-
431,- 000

Ceradent 
plotýnkový vosk vhodný

pro registraci skusu

617,-

Cavit
provizorní výplňový

materiál
28g 

447,-

Litark
provizorní výplňový materiál

v tyčinkách
60g 

269,-

TempBond NE
provizorní fixační materiál

bez eugenolu
60g 860,-

Calcipast +I
hydroxid eugenolový
provizorní výplňový

 materiál 2,1g
 

Tempsmart DC
 duálně tuhnoucí materiál

pro provizorní 
korunky a můstky 10ml

 

Relyx Temp NE
 provizorní fixační materiál

bez eugenolu
43g 

478,- 1134,- 860,-

1299,-
1064,-

VÝHODNÁ CENA

VÝHODNÁ CENA

    tekutý otiskovací 
c-silikon, 130g

 

    otiskovací tmel 
c-silikon, 1300g

 

    katalyzátor tuhnutí
60g

 



jednosložkové adhesivum
určené pro všechny 

techniky leptání
5ml

 

3900,-

jednosložkové adhesivu
5ml

3390,-

 

jednosložkové adhesivu
7.generace

5ml

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

 

všestranný 2 lahvičkový univerzální bond, 
nová technologie umožňuje plynulý přechod od

hydrofilního k hydrofóbnímu povrchu
 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

BONDY
Adper Single Bond 2

jednosložkové adhesivum
na dentin a sklovinu 6g

 
1438,-

 Single Bond Universal 

jednosložkové adhesivum pro
všechny techniky 5ml

 

jednosložkové adhesivum
v jednoduché aplikační formě

 

2183,-

 Adper Promt L-Pop 

2686,- 40ks

6506,- 100ks

 G-Premio BOND 

2360,-1699,--28%
1966,-

-42%

 G2-BOND Universal Kit 

NOVINKA 3370,-

1x primer 5ml,1x bond
příslušenství

 

 G-Bond

 G- aenial bond

VÝRAZNÉ SLEVY

BONDY + PŘÍSLUŠENSTVÍ
 AdheSE Universal 

samoleptací světlem
 tuhnoucí adhesivu, 

 
 2950,-

1784,-

5ml

 Artikulační papír 
artikulační papír pro úpravu 

artikulačních ploch, dodává se ve dvou
barvách červená, modrá

 
podkova 6x10 listů

 
263,-
126,- proužky 12x10 listů

 

Interdentální klínky 
mezizubní klínky,velikost 1-6

100ks v balení
 

209,-

 AdheSE Universal Vivapen 
samoleptací světlem tuhnoucí 

adhesivum,
 aplikační pero 2ml

 



 universální
kompozitní

výplňový materiál  
 
 

 nanokompozitní výplňov materiál 
určený do celého úseku chrupu 

 
 

NOVINKA

vlákny vyztužený kompozit
učený pro dentinové dostavby

 2060,-

světlem tuhnoucí kompozit pro
distální a frontální úsek chrupu

 

oblíbený světlem tuhnoucí kompozit
učený do všech úseků chrupu

 
1620,-

 univerzální světlem tuhnoucí kompozit 
jeden odstín - snadné použití

 

estetický světlem tuhnoucí 
kompozit 

 1670,- 1670,-

estetický nanokompozitní univerzální
výplňový materiál

 

 kompozitní výplňový materiál
 do celého úseku chrupu  

 
 879,-
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Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

KOMPOZITA

G-aenial ACHORD

1350,-

Nový univerzální výplňový kompozit se
 zjednodušením výběrem odstínů. 

balení stříkačka 4g
 

ever X-posterior

1830,-

G-aenial ant./post.

-25%

-35%
1339,- 2060,-

Gradia Direct
Ant/Post/X

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 

848,-
-48%

Essentia UniversalEssentia 

-29%-29% 1186,- 1186,-

Filtek Ultimate 

1339,--15% 1575,-

Valux Plus 
univerzální kompozitní

výplňový materiál
458,-

VÝHODNÁ CENA
 

Filtek Universal 

1667,-

Filtek Z550 

870,-

Filtek Z250 

1721,-

bulkový kompozitní
výplňový materiál určený do 

distáního úseku chrupu
 

Filtek One 

Charisma Opal 

Charisma Classic 

Charisma Diamond 

VÝHODNÁ CENA
 

univerzální kompozitní
výplňový materiál

488,-

submikrohybridní kompozitní
výplňový materiál

 952,-

nanohybridní kompozitní
výplňový materiál

 1266,-



nabídka Optishade platí do 30.6.2021

 

zatékavý 
nanohybridní kompozitní

výplňový materiál
2x1,5g

 
1720,-

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
 

G-aenial flow X
 zatékavý 

universální kompozit
3,6g

 2080,-

G-aenial universal
flow 

 vysoce zatékavý 
universální kompozit

3,6g
 2140,-

everX Flow
 vysoce zatékavý 

vlákny vyztužený kompozit
2ml

 1890,-

 cenově výhodný
kompozitní výplňový materiál

 do celého úseku chrupu  
4g

 
 

VÝHODNÁ CENA
 

VÝHODNÁ CENA
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Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

FLOW KOMPOZITA

Gradia Direct
Flow/LoFlow

kompozitní flow 
výplňový materiál

2x2g  
 
 

1461,-

Filtek Bulk fill
flowable

1797,-

-35%

1118,-

-37% 1352,-

1348,-
-37%

-20% 1512,-

Essentia universal
 
 

universální kompozit
ve třech viskozitách

2ml
 1253,- 1670,-

Filtek Supreme
flowable

 
 

bulkový kompozitní flow 
výplňový materiál

2x2g  
 
 

 KOMPOZITA

Te-econom Plus

514,-

Evetric
 nanohybridní

kompozitní výplňový materiál
 3,5g

 
 

888,-

Teric Evoceram 
kompozitní výplňový materiál

 3g
 
 

1582,-

Simile
nanohybridní 

kompozitní výplňový materiál
 4g

 
 

707,-

NOVINKA
 

Optishade
 zjednodušený

kompozitní výplňový materiál
 do celého úseku chrupu 

pouhé 4 odstíny pokryjí 16 odstínů VITA 
4g stříkačka

 
 945,-

1575,-
-45%

-25%
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SPECIÁLNÍ NABÍDK 3M/ESPE  

Filtek Z250

Filtek Z550

Filtek One
kompule

Filtek One
stříkačky

Single Bond
Universal

 kompozitní výplňový
 materiál do celého 

úseku chrupu  
 
 

3+1 ZDARMA
AKCE: při nákupu 3x Filtek Z250 stříkačka ( barva dle výběru ) 

1x Filtek Z250 stříkačka A2 v hodnotě 870,- ZDARMA

2637,-

nanokompozitní výplňový
materiál 

určený do celého 
úseku chrupu 

 
 

3+1 ZDARMA
AKCE: při nákupu 3x Filtek Z550 stříkačka ( barva dle výběru ) 

1x Filtek Z550 stříkačka A2 v hodnotě 870,- ZDARMA

2610,-

bulkový kompozitní
výplňový materiál určený do 

distáního úseku chrupu
 

3+1 ZDARMA

5163,-

AKCE: při nákupu 3x Filtek One stříkačka ( barva dle výběru )
 1x Filtek One stříkačka A3 v hodnotě 1721,- ZDARMA

5163,-

3+1 ZDARMA
AKCE: při nákupu 3x Filtek One kompule ( barva dle výběru )

 1x Filtek One kompule A3 v hodnotě 1721,- ZDARMA

AKCE: při nákupu 2x Single Bond Universal ( lahvička 5ml )
           1x Filtek Supreme flow A2 ( 2x2ml stříkačka ) v hodnotě 1461,- ZDARMA

2+1 ZDARMA

4366,-

RelyX Fiebre
Post

2+1 ZDARMA
AKCE: při nákupu 2x RelyX Fibre Post (2x 10x čepy )

           1x RelyX U200 Clicer A2 ( 1x clicer 11g ) v hodnotě 4096,- ZDARMA

7426,-

  - distribuce produktu zdarma bude jménem společnosti 3M zajištěna firmou Innosphere s.r.o.

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021



Bechtozid sensitiv
 
 

roztok pro rychlou desinfekci zubních souprav, křesel opěrek, tácků.
Během 1 minuty hubí bakterie, houby, viry.

Neobsahuje fenoly a aldehydy. 
Neobsahuje kvartérní amoniové sloučeniny a je

více šetrný k pokožce. Je připraven k přímému použití. 
Dodává se s citronovou vůní nebo bez parfému.

 
 

 

Bechtozid plus
 
 

roztok pro rychlou desinfekci zubních souprav, křesel opěrek, tácků.
Během 1 minuty hubí bakterie, houby, viry. 

Neobsahuje fenoly a aldehydy.
Je připraven k přímému použití. 

Dodává se s citronovou vůní nebo bez parfému.
 
 

Isorapid OP-forte AF
 
 

Tekutý koncentrát určený k dezinfekci
 omyvatelných ploch zdravotnického zařízení, ploch a podlah.

Přípravek neobsahuje aldehydy, fenoly ani louhy.
 Je biologicky snadno odbouratelný a má ovocnou vůni. 

V koncentraci 1% je účinný proti bakteriím a houbám
během jedné minuty, proti HBV, HCV a HIV virům během pěti minut.

Terralin protect
 
 

Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek 
na bázi kombinace KAS a aminu,

 určený pro dezinfekci a mytí ploch a povrchů zdravotnických prostředků.
Ničí bakterie, houby a viry. Je bez zápachu.
Vhodný do špatně větratelných místností.

Objednávky: www.jafadent.cz
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Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

DEZINFEKCE/PLOCHY

 1L   354,-
   5L   1122,-
 10L  1871,-

 1L   371,-
   5L   1195,-
 10L  1940,-

tekutý desinfekční přípravek na bázi kombinovaného účinku alkoholů
Rychlá desinfekce 1-2min postřikem malých ploch a předmětů.

Účinné proti houbám, bakteriím, virům. 
Nepoužívat na materiály citlivé na alkohol.

Mikrozid liquid AF
 
 

 1L   239,-
  5L   990,-

 10L  2104,-

 2L   789,-
   5L   1569,-

 

 2L   855,-
  5L  1759,-

 

Isorapid spray
 
 

Roztok na bázi alkoholu určený pro okamžitou desinfekci 
postřikem nebo otřením např. operační stoly, 
vyšetřovací křesla, stomatologické soupravy.

Účinné během 1minuty. Obsahuje méně než 50% alkoholu.
 

 2L   669,-
   5L   1469,-
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Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

DEZINFEKCE/UBROUSKY

Dentiro wipes
 
 

Vlhčené ubrousky připravené k okamžitému
 použití k rychlé dezinfekci a čištění 

malých povrchů zdravotnického zařízení. 
Neobsahuje aldehydy.

doplňkové balení 120ks192,-
NEJPRODÁVANĚJŚÍ

Green & Clean 
Metasys WD

 
 
 

Vlhčené ubrousky s obsahem alkoholu
určené pro přímou desinfekci povrchů

doplňkové balení 120ks
 248,-

Mikrozid AF
 
 
 

Vlhčené ubrousky z natkané textilie 
určené k desinfekci malých ploch.

 Bez obsahu aldehydu.
doplňkové balení 150ks289,-

Bechtofix plus
 
 
 

Bechtofix plus
 sensitive

 
 
 

Desinfekčí a čistící ubrousky určené
na malé plochy. Citronová vůně.

doplňkové balení 100ks

139,-

Desinfekčí a čistící ubrousky určené
na malé plochy. Bez parfému a barviv.

doplňkové balení 100ks

139,-

DEZINFEKCE/UBROUSKY - velké

D-Wipes
 
 

Desinfekčí a čistící ubrousky určené
na malé plochy. Rozměr 200x200mm

doplňkové balení 700ks

899,-
VÝHODNÁ CENA

Becht XL wipes 
plus 

 
 
 

Desinfekčí a čistící ubrousky určené
na malé plochy. Citronová vůně.

Rozměr 280x300mm
doplňkové balení 90ks

467,-

Becht XL wipes 
plus sensitive

 
 
 

Desinfekčí a čistící ubrousky určené
na malé plochy. Neparfémované, bez barviv

Rozměr 280x300mm
doplňkové balení 90ks467,-

Mikrozid AF Jumbo
 
 
 

Vlhčené ubrousky z natkané textilie 
určené k desinfekci malých ploch.

 Bez obsahu aldehydu.
Rozměr 200x270mm

doplňkové balení 200ks

368,-

VÝHODNÁ CENA

Desinfekcí a čistící ubrousky určené
 pro rychlou a pohodlnou desinfekci

doplňkové balení 45ks

CaviWipes
 
 
 

145,-
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Sekusept aktiv
 
 
 

Dezinfekčni prostředek na nástroje.
 Vynikající čistící účinky, 

výborně rozpouští krev a bílkoviny.  
Neobsahuje aldehydy. 

 

Bechtol Premium
 
 
 

Orolin  Multisept plus
 
 
 
 

Koncentrát pro dezinfekci a 
čištění lékařskýh nástrojů a 

vrtáčku ponořením. 
Má velmi dobrou čistící schopnost.

Neobsahuje aldehydy, fenoly .

Dekaseptol gel
 
 
 

Green&Cleen M2 
 
 
 

VÝHODNÁ CENA
 
 Oroclean plus

 
 
 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

DEZINFEKCE/NÁSTROJE

3099,-6kg

861,-1,5kg

Přípravek pro dezinfekci a čištění
 lékařských nástrojů.

 Neobsahuje fenoly a aldehydy

1089,- 1929,-2L 5L

1L 517,-
5L 1926,-

Gigasept instru AF
Dezinfekce určená k dezinfekci

 všech druhů nástrojů. 
Má dobré čistící schopnosti. 
Neobsahuje aldehydy, fenol. 

1094,-2L 2461,-5L

DEZINFEKCE/SACÍ ZAŘÍZENÍ

Desinfekce a údržba
odsávaciho zařízení s odlučovačem

 amalgámu a plivátkem.

1699,-6L

836,-1L

Duální dezinfekční  
přípravek pro odsávací 

zařízení a separátor 
amalgámu Metasys.

2x500ml 2399,-

Vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci a 
čištění odsávacích zařízení, plivátek a

 odlučovačů amalgámu.

Bez aldehydy a alkoholu je
nepěnivý.

759,-2L 1229,-5L

Oroclean liquid
 
 
 

Vysoce účinný koncentrát pro čištění 
odsávacích zařízení, plivátek a

 odlučovačů amalgámu.

619,-2L 989,-5L

Orotol plus
 
 
 

Becht suction plus
 
 
 

Vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci, 
dezodoraci a čištění odsávacích zařízení, 

plivátek  a odlučovačů amalgámu.

2,5L 1899,-

Vysoce účinný koncentrát pro dezinfekci, 
dezodoraci a čištění odsávacích zařízení, 

plivátek  a odlučovačů amalgámu.
Biologicky odbouratelný

1L 5L483,- 1571,-
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Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL/SAVKY, KELÍMKY 
Kelímek plastový

 
 

Plastový kelímek obsah 150,180,200ml
barvy: průhledný, bílý, limetka, modrá,

oranžová, růžová, zelená, žlutá, červená, fialová
 

50,-jednotná cena 100ks

Kelímek papírový
 
 

Papírový kelímek obsah 180ml
 
94,-58ks

Savky rovné 150mm
barvy: bílá, červená, modrá, zelená

žlutá, průhledná
 

Savky
 

100ks 65,-

Savky spirálové
 

100ks 175,-

Pellote 
aspirator

 odsávací kanyly 
rozměr 11mm/10cm

adapter
 

701,-

savky šnek Hygoformic
plast, bílá barva

 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL/JEHLY, STŘÍKAČKY 
Jehly injekční

jednorázové jehly, sterilní
různé rozměry

 

100ks 54,-

Stříkačky
jednorázové stříkačky, 

sterilní 100ks, 20ml/80ks
 
 2ml

5ml
 
 

75,-
104,-
140,-
212,-

10ml

20ml

Nádoba na kontaminovaný
odpad
kontejner pro medicinský

odpad, různé velikosti
 

22,-cena  od

Jehly karpulové
Sterilní karpulové jehly pro všechny typy
 technik .Dvojité ostří a silikonový povlak 

pro snadný průchod tkáněmi.
 298,-100ks

Karpulová stříkačka
Karpulová stříkačka 

Heraus Kulzer
 

1299,-

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL/UBROUSKY 

Dentix Pro skládané Dentix Pro role
ochranné 2 vrstvé ubrousky pro 

pacienty, odolné proti vlhkosti
rozměry 48x33cm

různé barvy
 80ks 122,-

ochranné 2 vrstvé ubrousky pro 
pacienty, odolné proti vlhkosti

rozměry 48x33cm
různé barvy

 40ks 66,-

Pacientský ubrousek Vala comfort Papír na stůl
ochranné 2 vrstvé ubrousky pro 

pacienty, odolné proti vlhkosti
rozměry 48x33cm

různé barvy
 

520,-

víceúčelové utěrky z 
netkané textilie

nepropustné, 34x38cm

500ks 124,-50ks

papír na operační stůl
50cmx50m

role 110,-

50ks
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SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 
kompresy z gázy 

Batist

kompresy z gázy 
Hartmann

 nesterilní gázové
 kompresy ze 100% bělené

 bavlny, balení 100ks

 nesterilní hydrofilní 
gáza 13 vláken, 100% bavlna

balení 100ks

5x5 
 

23,-
7,5x7,5 

 
48,-

10x10 
 

78,-

5x5 
 7,5x7,5 
 

10x10 
 

23,-
48,-
78,-

Vata buničitá nesterilní, 
dělená, 8 vrstev v roli.
40x50mm, 2x500ks

Cellin, vata 
buničitá

Pur-Zellin, vata 
buničitá

 buničitý polštářek v roli
40x50mm, 500ks

29,-

47,-

sterilní kompresy 
Batist

sterilní kompresy 
Hartmann

 sterilní hydrofilní gáza 
balení 2x25ks

5x5 
 

61,-
7,5x7,5 

 
95,-

10x10 
 

113,-

 sterilní hydrofilní gáza 
balení 2x25ks
5x5 

 
134,-

10x10 
 

B-Cell
 buničitá vata v

přířezech, 20x30cm
balení 1000g

212,-

94,-

DentalPad
bavlněné rolované 

válečky, balení 1000g

č.1 
 

č2 
 

173,-
148,-

Válečky
bavlněné 

válečky, balení 1000g
 

všechny velikost 145,-

Tampon stáčený

bavlněné nesterilní
tampony, balení 100ks

 74,-

Rouška na gumičku

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

Kvalitní jednorázové 3-vrstvé 
rouška od českého výrobce.

balení: krabička 50ks, barva zelená

299,-

Ručník skládaný Ručník skládaný Návlek na obuv
Návleky na obuv z PVC 

 modré barvě 5párů/10ks

10,-

papírové ručníky 
dvouvrstvé, 
bílé 150ks

30,-

čistá celuloza 2 vrstvé,
 velikost 23 x 33 

bílá, balení 220 ks
63,-

RUKAVICE/ROUŠKA 
Rukavice latexové

nesterilní
Nesterilní latexové rukavice nepudrované.

100 ks, velikost XL 90ks
všechny velikosti

uvedená cen platí do vyprodání zásob

350,-

7,5x7,5 
 

193,-



napětí: 230V
výkonnost: 75l/min

pracovní tlak: 4,5 - 6Bar
objem vzdušníku: 25l

hmotnost: 47kg
 

158 653,-

32 930,-  36 588,-

 

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

technika tel. 608 404 687
 

12 100,-

DIAGNOcam
diagnostický přístroj který prosvítí zub světlem o specifické vlnové 

délce a je tedy sám použit jako světelný vodič. 
Digitální kamera při tomto prosvícení

 pořizuje záznam, který se zobrazí na obrazovce počítače.
 Zubní kazy jsou tak zobrazeny jako tmavé stíny.

48 389,-

germicidní lampa
Pro Medilux PMX

germicidní lampa na nepřímé 
osvětlení ( možnost použít v přítomnosti osob )

ničí bakterie, plísně, kvasinky, viry, covid
spotřeba : 55W
hmotnost: 4kg

rozměry: 600x150x70mm

TECHNIKA

EKOM DK50 plus

Bezolejový kompresor určený
 pro jednu stomatologickou 

soupravu 

kvalitní švédské ordinační osvětlení D-TEC

CACAN TRITON CACAN TRETON

Moderní systém osvětlení s nízkou spotřebou, dlouhou životností a jednoduchou údržbou.High
power LED světelné zdroje diponují životností 50 000hod bez změny výkonosti. Spektrální

skladbou se skutečně podobají přirozenému dennímu světlu.

40 209,- 50 876,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

platnost akce Diagnocam 1.6 - 31.6.2021



Jedinečná nabídka nadstandartně  vybavené
 zubní soupravy KAVO ESTETICA E50 Life.

Cena je včetně dopravy, montáže, zaškolení.
 Zubní souprava je vybavena tak, že lékař může začít pracovat 

bez nutnosti dalšího dovybavení zubní soupravy.
 

Na veškeré námi namontované zubní soupravy poskytujeme záruční i pozáruční servis.
Naši servisní technici se pravidelně účastní školení a jsou certifikováni na SÚKL.

Zajišťujeme servis a PBTK Gendex, KaVo, Diplomat, Metasys, Ekom, Bien Air.
 
 
 
 
 
 
 
 

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL 

1x stříkačka lékař
1x turbínová pozice s 

rychlospojkou LED
2x bezuhlíkový mikromotor

 KL703 LED
1x PIEZOLED odstraňovač

 zubního kamene
 
 
 
 
 

1 180 000,- 590 000,-

bezdrátový nožní ovladač
v ceně 41 806,-

ZDARMA
 

zubní souprava
 KAVO ESTETICA E50 Life

jedinečná nabídka 
zubní soupravy v nejvyšší výbavě

 

 

operační LED světlo s
 kompozitním režimem

v ceně 145 473,-
ZDARMA

 

odlučovač amalgámu Durr CAS1
v ceně 75 593,-

ZDARMA
 

měkké polstrování 
RELAX

v ceně 33 275,-
ZDARMA

 

pro bližší informace volejte p.Viktor Janata
777 148 608

TECHNIKA

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021



zubní souprava
 Diplomat PRO 500

Atraktivní, moderní zubní souprava vyznamenaná několika 
cenami za design. Dostupná ve více než 50 barevných kombinacích. 

Robustní konstrukce kombinovaná s moderními technologiemi. 
Ergonomický design podsedáku, simultální pohyb sedáku a 

opěrky zad. Snadná přestavba levák/pravák během 30s. 
Pohyb plivátka v rozsahu 120. Horní/dolní vedení, 

5 nebo 6 nástrojů, mechanický nebo pneumatický pohyb ramene.

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

 

TECHNIKA

novinka na trhu

 LED operační světlo, 
bezdotykové

ovládání 

výškově nastavitelné
rameno sestry

operační system 
Android/iOS

odstraňovač amalgámu 
Metasys

rychlá změna pravá/levá
 souprava do 30 sekund

499 000,-
+ odstraňovač zubního kamene 

LM Propower LED v hodnotě 40 000,-
ZDARMA

pro bližší informace volejte p.Viktor Janata
777 148 608



41 244,- 30 264,-

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517

technika tel. 608 404 687
 

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.6. - 31.8.2021

nebo do vyprodání zásob

 

TECHNIKA/MAZACÍ SPRAY

TECHNIKA/KONCOVKY

KaVo Spray KaVo Quattrocare
spray

Lubrifluid Spraynet
Olej pro mazání 
koncovek KaVo
bez koncovek

500ml

1054,-

Olej pro mazání 
koncovek KaVo

v přístroji Qattrocare
500ml

1139,-

Čistící tekutina 
na koncovky

500ml

1021,-

Olej pro mazání 
koncovek BienAir
bez konocovek

500ml

1021,-

KaVo E25L červený KaVo E20L modrý
světelný násadec s převodem 1:1

keramická ložiska
sterilizovatelné 135 C

14 829,-

rychloběžný světelný násadec s převodem 1:5
keramická ložiska

výměnný vodní filtr
sterilizovatelné 135 C

19 797,-
-52% -51%

BienAir CA 1:5L micro/ červený
 světelný kolénkový násadec s 

převodem do rychla - série MICRO
max. otáčky 200.000 ot.min

převod 1:5

BienAir CA 1:1L micro/ modrý

hlavička menší o 10%
světelný kolénkový násadec s přímým převodem

max. otáčky 40.000 ot.min
převod 1:1

20 181,-21 095,-

BienAir BORA L
 

BienAir  TORNADO X LED
 světelná turbína Bien Air

3 bodové chlazení
keramická ložiska

max. otáčky 310.000 ot./min 

19 313,- 23 782,-

světelná turbína Bien Air
  chlazení 3x voda, 3x vzduch

osvětlení LED
max. otáčky 340.000 ot./min 


