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كنترلرهای  فينگرتاچ و ضد خش
Hygienic & Disinfectable

✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔كنترلرهای دوگانه تابلت و سایت نرس 

✔✔✔✔✔✔✔سيستم  اتوماتيک  انتخاب اینسترومنتها

سيستم  مخزن آب استریل  دو منظوره 

(آب یا مواد ضد عفونی كننده  )
✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔Comfort صندلی فول اتوماتيک 

✔✔✔✔✔✔✔✔ وركينگ پوزیشن اتوماتيک قابل تنظيم

✔✔✔✔✔✔✔✔ سایت  نرس

✔✔✔✔✔✔✔✔ فوت كنترلر تنظيم صندلی

با پایداری دیناميکی باال  Overlook  صندلی 

بدون نياز به فوندانسيون 
✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔ بدنه آلومينيوم یکپارچه

✔✔✔✔✔✔✔✔ زیر سری  جدید مولتی پوزیشن

✔✔✔✔✔✔✔✔ یونيت باكس و بازوی آلومينيومی

✔✔✔✔✔✔✔✔ كراشوار  سراميکی

Anti-reverse ساكشن مجهز به سيستم 

(مانع  برگشت آب به دهان بيمار)
✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔✔✔ جدا ساز آمالگام  و اجرام

✔✔✔✔✔✔✔✔تابوره

✔✔✔✔✔✔✔Air jet ساكشن دوم پنوماتيک

✔✔✔✔✔✔✔✔مجهز به روكش سلفون  كامل

✔✔✔✔✔✔✔✔ ولت تایوان24موتورها 

✔✔✔✔✔✔✔✔ پوار سایت نرس

✔✔✔✔✔✔✔یونيت باكس آلومينيومی

Touch- less  با كنترل LED پروژكتور

Touch- less   با كنترلLED پروژكتور

آینه دار و قابدار
✔✔✔✔✔✔✔✔

✔✔✔✔✔✔ پدال تک زبانه

✔✔پدال مولتی فانکشن

✔✔جای ليوان با بازوی كوپلينگ

✔✔بویلر آب ليوان

✔✔تری الیت كيور با بازوی كوپلينگ

✔✔( Internal-Sky ) الیت كيور

✔✔(Internal -  Woodpecker ) جرمگير پيزو

✔سينی بزرگ با بازوئی سلف باالنس

✔✔صندلی با ابعاد و ارگنومی ویژه اطفال

1,413,000,0001,588,000,0001,482,000,0001,660,000,0001,437,000,0001,505,000,0001,094,000,000808,000,000قیمت به ریال بدون احتساب ارزش افزوده

 

:توضيحات 

. هر نوع سفارش سيستم اضافی درصورت موجود بودن بر مبنای ليست قيمت سيستم های آپشنال و در صورت عدم موجودی به قيمت روز محاسبه می گردد0     

. نرخهای فوق تحویل درب كارخانه بوده و هزینه های بسته بندی ویژه حمل هوایی ، خدمات گمركی، حمل و نقل ، به عهده خریدار می باشد0     

. نرخهای فوق بدون اینسترومنت و كمپرسور می باشد0     

. هزینه نصب و راه اندازی، بر عهده خریدار می باشد0     

.ارزش افزوده اضافه می گردد% ٩ به قيمت های فوق 0     

1400/06/31: اعتبار



قیمت به ریالخالصه مشخصات محصوالتنام و مدل محصولردیف

 صندلي دندانپزشکي1

EXTRA 3006 Comfort
533,000,000فوت كنترلر- زير سری دوشکن  جديد مولتي فانکشن -  با وركينگ پوزيشن قابل انتخاب Comfort  صندلي تک فول اتوماتيک

2
صندلي دندانپزشکي با چراغ

EXTRA 3006  Comfort
LED596,000,000 چراغ-   EXTRA 3006 Comfort  مشخصات صندلي تک

Design 2020 - Oil free229,000,000 ميني يونيت كمپرسوردار پرتابل چرخـدار با مخزن آب استريل با كمپرسور  MS 600 E ميني يونيت3

Design 2020105,000,000 با سيستم مخزن آب استريل  S ميني يونيت پرتابل چرخـدار طرحMS 300 C ميني يونيت4

255,000,000تری شيکر، تری اينسترومنت اپرا تور ، پايه سرم  و آويز لباس ، تابوره و هولدر رول ملحفه يکبار مصرف: فول آپشن BC 850 تخت  پالسما5

78,500,000 با دو كشوی  ريلي جديد و چرخهای قفل دار ايتاليايي و سبد استيل دو پايه Hygienic مجهز به  تابلتF+ ترولي مديکال6

75,000,000 با يک كشوی  ريلي جديد و چرخهای قفل دار ايتاليايي و سبد استيل دو پايه Hygienic  مجهز به  تابلتF ترولي مديکال7

67,000,000چرخهای قفل دار ايتاليايي  و سبد استيل دو پايه ، Hygienic   مجهز به تابلتS ترولي مديکال8

G493,000,000 مدل- يکنفره  GPanorama ميز پری كلينيک9

H741,000,000مدل - دو نفره  HPanorama ميز پری كلينيک10

L297,000,000 مدل- يکنفره  LPanorama ميز البراتوری11

P463,000,000 مدل- دو نفره  PPanorama ميز البراتوری12

157,500,000

275,000,000

379,000,000

483,500,000

537,000,000

619,500,000

7410,000,000

825,000,000

913,000,000

1018,000,000

1135,000,000

1257,000,000

1310,000,000

1427,000,000

1517,500,000

1615,500,000

1718,000,000

1817,500,000

1974,500,000

2037,000,000

2135,000,000

224,800,000

2382,000,000

24104,000,000

25109,000,000

26173,000,000

2780,000,000

28216,000,000

2950,000,000

دنتـــــوس

سیستم های آپشنال و تجهیزات مکمل یونیت دندانپزشکی دنتوس

به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل يونيت ( Monitex تايوان- Internal )جرمگير پيزو 

به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل يونيت ( Wodpecker چين- Internal )جرمگير پيزو 

به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل يونيت  (  Wodpeckerچين -  Internal )  LED اليت كيور

به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل يونيت  ( Monitex تايوان- Internal )  LED اليت كيور

به همراه قطعات و اتصاالت جهت نصب داخل يونيت  ( Sky چين- Internal )  LED اليت كيور

(قابل نصب روی بازوئي رفلکتور  )تری اليت كيور با بازو و كوپلينگ 

All-In-One (MSI) كامپيوترهای همه كاره

(طرح جديد)  LCD بازوی كوپلينگ كامپيوتر همه كاره يا

R تری اضافي با بازوئي جديد جهت نصب زيرتابلت مدل

پايه كوپلينگ راديوگرافي روی يونيت

OPG Viewer  رومیزیLED

OPG Viewer با بازو و كوپلينگ LED جهت نصب روی يونيت

اضافه بهای شيلنگ چهارسوراخ

(قابل تنظيم    )بزاق كش  (Air jet) ساكشن  پنوماتيک

قابليت نصب ساكشن مركزی

%99ميکروب زدايي آب ورودی اينسترومنت ها به ميزان بيش از -  UVفيلتر

بويلر اتوماتيک آب ليوان و تابلت

(اير موتور دوم  )سيستم توربين  

دارای باكس سايلنت قابل استفاده بر كليه يونيت ها NTS - E   Dentus  External ساكشن مدل

اضافه بهای چراغ طرح فارو ايتاليا  
:توضیحات 

. هر نوع سفارش سيستم اضافی درصورت موجود بودن بر مبنای ليست قيمت سيستم های آپشنال و در صورت عدم موجودی به قیمت روز محاسبه می گردد0     
. نرخهای فوق تحويل درب كارخانه بوده و هزينه های بسته بندی ویژه حمل هوایی ، خدمات گمركی، حمل و نقل ، به عهده خريدار می باشد0     
. نرخهای فوق بدون اينسترومنت و كمپرسور مي باشد0     
. هزینه نصب و راه اندازی، بر عهده خریدار می باشد0     
.ارزش افزوده اضافه می گردد %٩ به قیمت های فوق 0     

 فروشگاه تجیزات دندانپزشکی دنتوس24تهران خیابان آزادی مقابل دانشکده دامپزشکی مجتمع تجاری کاوه شماره : دفتر فروش کاوه 
 تجهیزات دندانپزشکی دنتوس1تهران خیابان آزادی بین رودکی ونواب مجتمع تجهیزات دندانپزشکی سینا سنتر طبقه اول واحد : دفتر فروش سینا 

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

اضافه بهای يونيت چپ دست

(.... كنترل صندلي ، پروژكتور ،  ليوان پركن ،  كراشوار ، پيجر نرس و  )اضافه بهای پدال مولتي فانکشن 

Lotus تابوره

جای ليوان با بازوی كوپلينگ

با قابليت نصب روی يونيت دنتوس NTS - I   Dentus  Internal ساكشن مدل

C اضافه بهای تابلت جديد

SILVER یا GOLDاضافه بهای رنگ های 

اضافه بهای کراشوار جدید

اضافه بهای چراغ فارو ایتالیا

1400/06/31: اعتبار


