
Unipress systém - Schütz Dental

Provozovna: Sulkovská 80, 569 92 Bystré

773 980 491
461 741 450
info@completedental.cz

www.completedental.cz
www.deflex.cz

UNIPRESS
Unikátní systém pro výrobu přesných zubních náhrad
z teplem i za studena polymerujících pryskyřic. 

Speciální technologie nepřetržitě dosycuje materiál 
v průběhu celé doby polymerace. 

Pracovní tlak je mnohanásobně vyšší než u běžných 
vstřikovacích technologií (až 45 Bar), a to bez 
nutnosti použití stlačeného vzduchu nebo elektřiny.

Unikátní mechanismus aplikuje 
tlak v definovaných množstvích

Kryt zařízení

Talířové pružiny kompenzují 
smršťování materiálu

Čtvrtotáčkový zámek

Píst

Válec ze 7 mm V2A oceli

Komora s pryskyřicí
Píst

Čtvrtotáčkový zámek

41 420,- Kč  včetně DPH
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Pryskyřice pro Unipress systém - vyvinuté ve spolupráci s profesorem Gutowskim

Futura Gen
Za studena polymerující pryskyřice nejvyšší kvality

• minimální množství zbytkového monomeru
• excelentní mechanické vlastnosti
• extrémně kompaktní povrch zabraňuje usazování plaku a zbarvení
• vysoce přesné náhrady s minimálním smrštěním
• pracovní čas: 6 min.
• barvy: růžová, růžová transparent, růžová opaque, clear, 
   oranžová, růžová K, růžová C, růžová IV, růžová S, V5*

Futura Jet
Univerzální za studena polymerující pryskyřice vysoké kvality

• široká škála barev
• jednoduché zpracování
• minimální množství zbytkového monomeru
• pracovní čas: 4:30 min.
• barvy: růžová, růžová + žilky, růžová transparent, 
   růžová transparent + žilky, růžová opaque, clear, 
   růžová K*, růžová C, růžová IV, V5*

FuturAcryl 2000
Teplem rychle polymerující pryskyřice vysoké kvality

• široká škála barev
• jednoduché zpracování a leštění
• excelentní mechanické vlastnosti
• minimální množství zbytkového monomeru
• pracovní čas: 60-120 min. (zrychlená polymerace: 20 min.)
• barvy: růžová, růžová + žilky, růžová transparent, 
   růžová transparent + žilky, růžová opaque*, clear, 
   růžová C, V5*, F4*

balení:                  

cena:    
500 g

1 815,- Kč
1 kg

3 259,- Kč
Prášek                  
           

balení:                  

cena:    
500 ml

1 357,- Kč
1 l

2 371,- Kč
Tekutina                  
           

balení:                  

cena:    
500 g

1 376,- Kč
1 kg

2 363,- Kč
Prášek                  
           

balení:                  

cena:    
500 ml

1 327,- Kč
1 l

2 148,- Kč
Tekutina                  
           

balení:                  

cena:    
500 g

1 022,- Kč
1 kg

1 800,- Kč
Prášek                  
           

balení:                  

cena:    
500 ml

681,- Kč
1 l

1 346,- Kč
Tekutina                  
           * pouze v balení 1 kg

Při objednávce v hodnotě nad 1 500,- Kč včetně DPH neúčtujeme manipulační poplatek.                                   Uvedené ceny jsou včetně DPH. 


