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کنترلرهاي  فینگرتاچ و ضد خش
Hygienic & Disinfectable

✔✔✔✔✔✔✔✔

کنترلرهاي دوگانه تابلت و سایت نرس  ✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔سیستم  اتوماتیک  انتخاب اینسترومنتها

سیستم  مخزن آب استریل  دو منظوره 
( آب یا مواد ضد عفونی کننده )

✔✔✔✔✔✔✔✔

Comfort  صندلی فول اتوماتیک✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔ ورکینگ پوزیشن اتوماتیک قابل تنظیم

✔✔✔✔✔✔✔✔ سایت  نرس

✔✔✔✔✔✔✔✔ فوت کنترلر تنظیم صندلی

 صندلی  Overlook با پایداري دینامیکی باال 

 بدون نیاز به فوندانسیون
✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔ بدنه آلومینیوم یکپارچه

✔✔✔✔✔✔✔✔ زیر سري  جدید مولتی پوزیشن

✔✔✔✔✔✔✔✔ یونیت باکس و بازوي آلومینیومی

✔✔✔✔✔✔✔✔ کراشوار  سرامیکی

Anti-reverse  ساکشن مجهز به سیستم
(مانع  برگشت آب به دهان بیمار)

✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔ جدا ساز آمالگام  و اجرام

✔✔✔✔✔✔✔✔تابوره

Air jet ساکشن دوم پنوماتیک✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔مجهز به روکش سلفون  کامل

✔✔✔✔✔✔✔✔موتورها 24 ولت تایوان

✔✔✔✔✔✔✔✔ پوار سایت نرس

✔✔✔✔✔✔✔یونیت باکس آلومینیومی

Touch- less  با کنترل LED پروژکتور

Touch- less  با کنترل LED پروژکتور
آینه دار و قابدار

✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔ پدال تک زبانه

✔✔پدال مولتی فانکشن

✔✔جاي لیوان با بازوي کوپلینگ

✔✔بویلر آب لیوان

✔✔تري الیت کیور با بازوي کوپلینگ

( Internal-Sky ) الیت کیور✔✔

(Internal -  Woodpecker ) جرمگیر پیزو✔✔

✔سینی بزرگ با بازوئی سلف باالنس

✔✔صندلی با ابعاد و ارگنومی ویژه اطفال

1,720,000,0001,920,000,0001,800,000,0001,990,000,0001,740,000,0001,820,000,0001,250,000,000900,000,000قیمت به ریال بدون احتساب ارزش افزوده

توضیحات :
     0 هر نوع سفارش سیستم اضافی درصورت موجود بودن بر مبناي لیست قیمت سیستم هاي آپشنال و در صورت عدم موجودي به قیمت روز محاسبه می گردد.

     0 نرخهاي فوق تحویل درب کارخانه بوده و هزینه هاي بسته بندي ویژه حمل هوایی ، خدمات گمرکی، حمل و نقل ، به عهده خریدار می باشد.
     0 نرخهاي فوق بدون اینسترومنت و کمپرسور می باشد.
     0 هزینه نصب و راه اندازي، بر عهده خریدار می باشد.
     0 به قیمت هاي فوق ٩% ارزش افزوده اضافه می گردد.
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قیمت به ریالخالصه مشخصات محصوالتنام و مدل محصولردیف

 صندلی دندانپزشکی1
EXTRA 3006 Comfort

,620صندلی تک فول اتوماتیک  Comfort با ورکینگ پوزیشن قابل انتخاب - زیر سري دوشکن  جدید مولتی فانکشن 000, 000

صندلی دندانپزشکی با چراغ2
EXTRA 3006  Comfort

LED چراغ -  EXTRA 3006 Comfort 720 مشخصات صندلی تک, 000, 000

3MS 600 E مینی یونیتDesign 2020 - Oil free  260 مینی یونیت کمپرسوردار پرتابل چرخـدار با مخزن آب استریل با کمپرسور, 000, 000

4MS 300 C مینی یونیتDesign 2020 با سیستم مخزن آب استریل  S 120مینی یونیت پرتابل چرخـدار طرح, 000, 000

5BC 850 320فول آپشن : تري شیکر، تري اینسترومنت اپرا تور ، پایه سرم  و آویز لباس ، تابوره و هولدر رول ملحفه یکبار مصرفتخت  پالسما, 000, 000

6F+ با دو کشوي  ریلی جدید و چرخهاي قفل دار ایتالیایی و سبد استیل دو پایهترولی مدیکال  Hygienic 85مجهز به  تابلت, 000, 000
7F با یک کشوي  ریلی جدید و چرخهاي قفل دار ایتالیایی و سبد استیل دو پایهترولی مدیکال  Hygienic 80 مجهز به  تابلت, 000, 000
8S چرخهاي قفل دار ایتالیایی  و سبد استیل دو پایهترولی مدیکال  ، Hygienic  70 مجهز به تابلت, 000, 000
9G میز پري کلینیکG یکنفره - مدل Panorama650, 000, 000
10H میز پري کلینیکH دو نفره - مدل Panorama950, 000, 000
11L میز البراتوريL یکنفره - مدل Panorama400, 000, 000
12P میز البراتوريP دو نفره - مدل Panorama620, 000, 000

عدم موجودي1

275,000,000

376,000,000

عدم موجودي4

540,000,000

620,000,000

عدم موجودي7

830,000,000

913,000,000

1025,000,000

1138,000,000

1250,000,000

1310,000,000

1430,000,000

1518,500,000

1616,000,000

1718,000,000

1818,500,000

1975,000,000

2040,000,000

2138,000,000

225,000,000

عدم موجودي23

عدم موجودي24

25110,000,000

26180,000,000

2780,000,000

28240,000,000

2950,000,000

ساکشن مدل NTS - E   Dentus  External داراي باکس سایلنت قابل استفاده بر کلیه یونیت ها

اضافه بهاي چراغ طرح فارو ایتالیا

توضیحات :
     0 ھر نوع سفارش سیستم اضافی درصورت موجود بودن بر مبنای لیست قیمت سیستم ھای آپشنال و در صورت عدم موجودی بھ قیمت روز محاسبھ می گردد.

     0 نرخھای فوق تحویل درب كارخانھ بوده و ھزینھ ھای بستھ بندی ویژه حمل ھوایی ، خدمات گمركی، حمل و نقل ، بھ عھده خریدار می باشد.
     0 نرخھای فوق بدون اینسترومنت و كمپرسور مي باشد.
     0 ھزینھ نصب و راه اندازی، بر عھده خریدار می باشد.

     0 بھ قیمت ھای فوق ٩% ارزش افزوده اضافھ می گردد.

دفتر فروش کاوه : تھران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی مجتمع تجاری کاوه شماره 24 فروشگاه تجیزات دندانپزشکی دنتوس
دفتر فروش سینا : تھران خیابان آزادی بین رودکی ونواب مجتمع تجھیزات دندانپزشکی سینا سنتر طبقھ اول واحد 1 تجھیزات دندانپزشکی دنتوس

www.dentusdental.com     www.dentus.ir     info@dentusdental.com     62808-66429866 : تلفن

اضافه بهاي یونیت چپ دست

اضافه بهاي پدال مولتی فانکشن ( کنترل صندلی ، پروژکتور ،  لیوان پرکن ،  کراشوار ، پیجر نرس و .... )

Lotus تابوره

جاي لیوان با بازوي کوپلینگ

ساکشن مدل NTS - I   Dentus  Internal با قابلیت نصب روي یونیت دنتوس

C اضافه بهاي تابلت جدید

SILVER یا GOLD اضافھ بھای رنگ ھای

اضافھ بھای کراشوار جدید

اضافھ بھای چراغ فارو ایتالیا

ساکشن  پنوماتیک (Air jet) بزاق کش (  قابل تنظیم  )

قابلیت نصب ساکشن مرکزي

میکروب زدایی آب ورودي اینسترومنت ها به میزان بیش از ٩٩%  - UVفیلتر

بویلر اتوماتیک آب لیوان و تابلت

سیستم توربین  ( ایر موتور دوم )

R تري اضافی با بازوئی جدید جهت نصب زیرتابلت مدل

پایه کوپلینگ رادیوگرافی روي یونیت

LED رومیزی OPG Viewer

OPG Viewer با بازو و کوپلینگ LED جهت نصب روي یونیت

اضافه بهاي شیلنگ چهارسوراخ

الیت کیور LED  ( Internal- تایوان Monitex )  به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل یونیت

الیت کیور LED  ( Internal- چین Sky )  به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل یونیت

تري الیت کیور با بازو و کوپلینگ ( قابل نصب روي بازوئی رفلکتور )

All-In-One (MSI) کامپیوترهاي همه کاره

بازوي کوپلینگ کامپیوتر همه کاره یا LCD  (طرح جدید)

دنتـــــوس

سیستم هاي آپشنال و تجهیزات مکمل یونیت دندانپزشکی دنتوس

جرمگیر پیزو ( Internal- تایوان Monitex ) به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل یونیت

جرمگیر پیزو ( Internal- چین Wodpecker ) به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل یونیت

الیت کیور LED  ( Internal-  چین Wodpecker  )  به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل یونیت
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