Akční nabídka únor/březen 2021
Fuji IX GP EXTRA

Fuji IX GP

kondenzovateľný skloinomerní
výplňový materiál

2980,prášek
tekutina

kondenzovateľný skloinomerní
výplňový cement

2354,-

3030,- 2242,-

1790,1213,-

prášek
tekutina

Fuji IX GP Extra
kapsle

světlem tuhnoucí výplňový
skloinomer

tekutina

5570,-

při nákupu 50 kapslí Photac Fill Quick
doplňkové balení leštící disky 50ks v
hodnotě 750,- ZDARMA

+

1818,1548,Fuji Triage
kapsle

skloinomerní výplňový materiál
s vysokým uvolňování
fluoridových inotů
50kapslí

světlem tuhnoucí estetický
skloinomerní výplňový materiál
50kapslí

3504,-

Photac Fill Quick
aplicap

prášek

FujiIX II LC Extra
kapsle

kondenzovateľný skloinomerní
výplňový materiál , 50 kapslí

5390,-

1674,1117,-

Fuji II LC
světlem tuhnoucí estetický
skloinomerní výplňový materiál

3621,-

4790,-

2922,-

Ketac Molar/Quick
aplicap
chemicky skloinomerní výplňový materiál

3818,-

50 kapslí

Ketac Molar A.R.T.
skloinomerní výplňový materiál

ZDARMA

sada

1371,-

3899,GT 400

Ana 2000 HCAA Duett 400

amalgámové kapsle
č.1

dentální slitina bez gamma 2 fáze
400 dávek

č.2
č.3

6223,-

Ana 2000 HCAA
kapsle
kapslový amalgám s vysokým
obsahem mědi
č.1
č.2
č.3

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517
technika tel. 608 404 687

735,935,1263,-

999,-

1250,1550,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.2. - 31.3.2021

zubní souprava
KAVO ESTETICA E50 Life
jedinečná nabídka
zubní soupravy v nejvyšší výbavě

operační LED světlo s
kompozitním režimem
v ceně 145 473,ZDARMA

1x stříkačka lékař
1x turbínová pozice s
rychlospojkou LED
2x bezuhlíkový mikromotor
KL703 LED
1x PIEZOLED odstraňovač
zubního kamene

měkké polstrování
RELAX
v ceně 33 275,ZDARMA

odlučovač amalgámu Durr CAS1
v ceně 75 593,ZDARMA

bezdrátový nožní ovladač
v ceně 41 806,ZDARMA

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.

1 180 000,-

590 000,-

pro bližší informace volejte p.Viktor Janata
777 148 608

ukázky našich realizací

germicidní lampa
ProMedilux PMX

rentgen
KaVo FOCUS
Stabilní, lehký a snadno ovladatelný rentgen.
Plynule polohovatený pomocí jedné ruky.
Široký rozsah ramene s maximálním dosahem 216cm.
Cena včetně montáže a dopravy-.

102 578,-

germicidní lampa na nepřímé osvětlení (možno používat v
přítomnosti osob) ničí bakterie, plísně, kvasinky, viry
spotřeba: 55W
hmotnost: cca 4kg
rozměry: 600 x 150 x 70 mm

12 100,-

93 320,-

KaVo E20L

světelný násadec s převodem 1:1
keramická ložiska
sterilizovatelné 135 C

30 264,-

KaVo E25L

rychloběžný světelný násadec s převodem 1:5
keramická ložiska
výměnný vodní filtr
sterilizovatelné 135 C

sleva 51%

14 829,-

41 244,-

20 210,-

Guttapercha čepy
MEDIN

Papírové čepy
MEDIN

papírové čepy
balení: 0,2/200ks, 0,4 0,6/100ks
všechny velikosti

guttaperchové čepy
balení: 0,2/120ks, 0,4 0,6/60ks
všechny velikosti

138,-

127,-

Guttapercha čepy
DIADENT

Papírové čepy
DIADENT

guttaperchové čepy
balení: 0,2/120ks, 0,4 0,6/60ks
všechny velikost

papírové čepy
balení: 0,2/200ks, 0,4 0,6/100ks
všechny velikosti

kalibrované

kalibrované

199,-

140,-

RelyX Fibre post

Fibrekleer

kompozitní čepy do
kořenových kanálků 10ks

kompozitní čepy do
kořenových kanálků 10ks

3764,-

FRC postec plus
kompozitní čepy do
kořenových kanálků 5ks

1771,-

776,-

Endomethasone N
zinkoxid-eugenolová pasta
učená pro výplňe koř.
kanálků
prášek

1490,-

tekutina

690,-

Calcipast +I
hydroxid eugenolový
provizorní výplňový materiál

478,-

Perma Evolution

2012,- sada
1050,-

AH26
se stříbem /bez stříbra

kořenový výplňový
materiál na bázi
epox.pryskyřice

2900,-

Objednávky: www.jafadent.cz
tel. 483 320 517
technika tel. 608 404 687

kořenový výplňový
materiál bez obsahu
jodoformu a
paraformaldehydu
balení: 12g

AH26 Plus
kořenový výplňový
materiál na bázi epox.
pryskyřice na bázi
pasta/pasta

3157,-

Uvedené ceny jsou včetně DPH,
platnost nabídky od 1.2. - 31.3.2021

