ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ, CARBIDE, ΦΡΕΖΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Η εταιρεία ÖKODENT PREUSSER OHG εδώ και δεκαετίες εγγυάται την άψογη κατασκευή των προϊόντων της τα οποία κατασκευάζονται
με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές στην Γερμανία και σύμφωνα με τα διεθνή στάντνταρντ ISO & DIN-Norm. Η Ökodent είναι
ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διαμαντιών στην Γερμανία και προμηθεύει με τα προϊόντα της μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές
εταιρείες διαμαντιών στον κόσμο. Τα διαμάντια ανάλογα τον τύπο διατίθενται μέχρι και σε 6 αδρότητες, από υπερ-αδρόκοκκο 180
μm SC(ISO 544) μέχρι υπερ-λεπτόκοκκο 10μm UF (ISO494). Επίσης διατίθενται και σε 5 μήκη στελέχους από μίνι 16,5mm (ιδανικό
για την παιδοδοντία και πολύ μικρά στόματα) μέχρι και super long 30mm για ιδιαίτερες περιπρώσεις. Λόγω της ειδικής επίστρωσης
που έχουν υποστεί στο γερμανικό εργοστάσιο της Ökodent αντέχουν πολύ περισσότερο από τα κοινά διαμάντια. Οι φρέζες carbide αλλά και οι εργαστηριακές φρέζες είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από καρβίδιο του βολφραμίου (TUNGSTEN CARBIDE) πράγμα που τις κάνει να αντέχουν σε πάρα πολλές χρήσεις χωρίς να χάνουν από την κοπτική τους ικανότητα. Διατίθενται σε
πολλά διαφορετικά μεγέθη και δε 11 διαφορετικές κοπτικές κατευθύνσεις (cross cutt, spiral cut, plain cut etc.) ανάλογα με την χρήση
τους. Λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων σε διαμάντια και φρέζες που υπάρχουν, η εταιρεία μας για να μπορέσει να διαθέτει
ετοιμοπαράδοτες επαρκές ποσότητες από κάθε τύπο θα έπρεπε να διαθέτει σε στοκ τουλάχιστον 200000 προϊόντα πράγμα που για
να γίνει θα επιβαρυνόταν η τιμή του κάθε προίόντος δυσανάλογα με την πραγματική του αξία. έτσι ένα διαμάντι που κοστίζει σήμερα
2 ευρώ θα έπρεπε για να καλυφθεί το κόστος να κοστίζει τουλάχιστον 6 ευρώ!! Για να μείνουμε πιστοί στον στόχο μας που είναι να
σας προμηθεύουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές σας ενημερώνουμε ότι μόνο λίγα από τα παρακάτω
προϊόντα θα είναι άμεσα διαθέσιμα απο την αποθήκη μας. Παραγγελίες για άλλους κωδικούς σε διαμάντια και φρέζες αρχικά θα
γίνονται κάθε εβδομάδα και τα προϊόντα θα αποστέλλονται στον πελάτη μέσα σε 15 ημέρες Αν καποιος πελάτης επιθυμεί να έχει
κάποιους κωδικούς για τον ίδιο άμεσα διαθέσημους μπορεί να επικοινωνήσει με τους πωλητές της εταιρείας μας.
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ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ Ή ΦΡΕΖΕΣ
Θήκη που κλιβανίζεται σε 2 μεγέθη.
Μικρό και μεγάλο.
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ROYALORTHODONTICS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

PERIODONTAL CUTTERS

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

CROWN CUTTERS

TUNGSTEN CARBIDE - OVERVIEW

PARALLEL MILLING TECHNOLOGY

CONE MILLING TECHNOLOGY

www.orthoshop.gr
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ OEKODENT ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ / ΥΠΕΡΩΪΑ ΧΡΗΣΗ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΛΕΙΑΝΣΗ

ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

ΑΦΙΑΡΕΣΗΣ
ΚΟΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΦΡΕΖΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΤΡΙΒΗΣ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

OKO-DENT ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

Λάστιχα πολύ αδρόκοκκα
για λείανση τόσο των
ψυχρών ακρυλικών όσο
και των θερμοπλαστικών
πλακών.

Λάστιχα αδρόκοκκα για
λείανση τόσο των ψυχρών
ακρυλικών όσο και των
θερμοπλαστικών πλακών.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού, ειδικά σχεδιασμένες για ορθοδοντικά
ακρυλικά ψυχρού πολυμερισμού.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού
πολύ λεπτές σε τρία σχέδια και η κάθε μία σε τρία
μεγέθη.
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Φρέζες λείανσης /
διαμόρφωσης ακρυλικού
μεσαίες σε δύο σχέδια και η
κάθε μία σε τρία μεγέθη.

Λάστιχα λεπτόκοκκα για
λείανση ακρυλικών ιδανικά
για τις θερμοπλαστικές
πλάκες.

Φρέζες διαμόρφωσης ακρυλικού
σχήμα κουκουνάρι σε τρία

Τρίχινο βουρτσάκι λείανσης
ορθοδοντικών ακρυλικών.

