
12 +
let na českém trhu

300 +
zubních laboratoří v ČR

používá technologii Deflex

100 000 +
navrácených
úsměvů v ČR

                               Akce - přístroj Integra 300
                                              (akce platí do vyprodání zásob)
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Integra 300
Plně automatický přístroj pro vstřikování 
všech typů materiálů Deflex

• nejoblíbenější systém v ČR
• jednoduchá a komfortní obsluha 
• přednastavené programy pro různé typy materiálů DEFLEX
• sedm uživatelských (volitelných) programů 
• možnost nastavení pracovní teploty až 400 °C
  (pro vstřikování materiálu PEEK)
• přehledný dislej 
• automatické předehřívání kyvety 
• počítadlo pracovních cyklů 
• kapsle o průměru 22 mm 
• kryt kyvety dle evropských norem pro ochranu 
   uživatele před úrazem

75 000,- Kč s DPH

95 000,- Kč s DPH

Možnost financování na splátky.

včetně setu materiálu 

v hodnotě 14 000,- Kč s DPH

cena přístroje bez setu: 65 000,- Kč s DPH



moderní systém pro výrobu estetických snímatelných náhrad

Chcete se dozvědět více? Navštivte  www.deflex.cz

polo-rigidní polyamid

• nejpoužívanější v ČR
• optimální rovnováha mezi 
   flexibilitou a tuhostí
• vhodný pro všechny typy  
   částečných a celkových 
   snímatelných náhrad

• odolnější, lehčí a přesnější
   než běžné akrylové pryskyřice
• doporučený pro celkové náhrady
• minimální kontrakce náhrady

• větší tuhost a odolnost umožňuje
   redukci tloušťky protézy
• určený pro celkové 
   snímatelné náhrady

• optimálně flexibilní
• doporučený pro indikace s výraznými  
   podsekřivinami a disparalelitou 
   mezi kotevními zuby

• lze kombinovat s Deflex materiály 
   nebo s licí pryskyřicí
• možnost výroby spon v celé škále barev Vita
• nízká nasákavost

• biokompatibilní (nevyvolává alergie)
• vysoce odolný proti opotřebení
• vhodný pro konstrukce fixních
   i snímatelných prací

CLASSIC SR

ACRILATO FD

M10 XR

vstřikovací akryl

FLUENCE SR

ACETAL AC

PEEK

extra rigidní polymer

polo-rigidní polyamid

termoplastický polymer

termoplastický polymer
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