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2Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Enamel Plus HRi Bio Function 
Complete Kit
Obj. kód: CHR12

Kompletný set Bio Function, ktorý obsahuje
12 striekačiek á 5 g.

Obsah setu:
• 9x dentín Bio Function: BD0, BD0,5, BD1 (A1), BD2 

(A2), BD3 (A3), BD3,5 (A3,5), BD4 (A4), BD5, BD6
• 3x sklovina Bio Function - BF1, BF2, BF3
• Stojanček

Enamel Plus HRi Bio Function 
základný set
Obj. kód: CHR6BFD

Zoznámte sa kvalitou kompozitu Bio Function 
v základom sete.

Set obsahuje 6 striekačiek á 2,5 g:
• 4 dentíny Bio Function: BD1, BD2, BD3, BD4
• 2 skloviny Bio Function: BF2, BF3
• Stojanček

884 €

195 €

Enamel Plus HRi Bio FunctionEnamel Plus HRi Bio Function

Kompletná rada bio kompatibilného kompozitu s unikátnymi 
vlastnosťami do frontálneho aj postranného úseku.

• Vysoko bio-kompatibilný materiál neobsahuje
co-monoméry ani Bis-GMA, neobsahuje voľné nanočastice.

• Podobný oder (abrázia) ako má prirodzená sklovina.
• Mechanické a funkčné vlastnosti podobné zlatu.
• Ideálna leštiteľnosť a manipulácia.
• Vhodné pre priamu aj nepriamu techniku ošetrenia.
• Vysoká rádiopacita (250% v porovnaní s hliníkom).
• Obsahuje fluorid.
• 3 sklovinných a 9 dentínových odtieňov.

Po 120 000 cykloch testu oderu pri (dvojsmernom) žuvaní (v dvoch 
smeroch/osiach) na simulátore (University of chieti - Prof. Camillo 
D’Arcangelo).

Priame výplne s funkciou dentínu a skloviny HRi Bio Function

50x SEM snímky. 
Oder materiálu Enamel Plus 
HRi Bio Function je podobný 
oderu zlata, a teda aj oderu 
prirodzenej skloviny.

Bio Function kombinuje charakteristiky odolnosti voči oderu, ktoré 
má prirodzená sklovina a zlato, s estetikou moderných dentálnych 
výplní (restoration systems). Vďaka obsahu inovatívnych organických 
a anorganických zložiek naviac výrazne uľahčuje manipuláciu a zabezpečuje 
vyššiu bio-kompatibilitu.

Prirodzený zub Zub s výplňou skloviny 
a dentínu Bio Function

Zlato Enamel Plus HRi 
Bio Function

Fluorescencia ako pri prirodzenom zube

Opotrebenie povrchu

Klinické prípady dr. Lorenzo Vanini
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Enamel Plus HRi Bio Function 
Mini Kit 3 colours
Obj. kód: CHR3BFD

Štartovací set Bio Function.

Obsah balenia:
• 2x dentín Bio Function: BD2, BD3
• 1x sklovina Bio Function: BF2

Enamel Plus HRi Bio 
Function sklovina  
Obj. kód: CHRBF 

Obsah balenia: 5 g striekačka
• CHRBF1 – Jasnosť: nízka, 

sklovina do postranného úseku
• CHRBF2 - Jasnosť: stredná, 

sklovina do postranného úseku
• CHRBF3 – Jasnosť: vysoká, 

sklovina do postranného úseku

Enamel Plus HRi Bio 
Function dentín 
Obj. kód: CHRBD 

Obsah balenia: striekačka 5 g
• CHRBD0 - dentín BD0
• CHRBD0,5 - dentín BD0,5
• CHRBD1 - dentín BD1 (A1)
• CHRBD2 - dentín BD2 (A2)
• CHRBD3 - dentín BD3 (A3)
• CHRBD3,5 - dentín BD3,5 (A3,5)
• CHRBD4 - dentín BD4 (A4)
• CHRBD5 - dentín BD5 (A5)
• CHRBD6 - dentín BD6 (A6)

PedodonticSet
Obj. kód: CHR4FBF 

Štartovací set pre použitie v pedostomatológii. 
Najjasnejší typ skloviny Bio Function a najsvetlejšie 
dentíny. Zdarma k setu aj pečatidlo tiež v kvalite Bio = 
neobsahuje BisGMA.
V jednotlivých materiáloch NIE SÚ uvoľňované 
ŽIADNE toxické látky. Vysoko stabilná živicová matrica 
neobsahuje Bis-GMA a iné voľné nanočastice v práškoch 
tvorených oderom, ktoré by mohli byť absorbované do 
organizmu.
Neobsahujú organickú zlúčeninu Bis-GMA, ktorá 
v ľudskom tele vykazuje estrogénne charakteristiky, čo 
môže viesť k zdravotným problémom.
Obsahuje agregované nanočastice, ktoré nemôžu 
preniknúť cez bunkovú membránu, na rozdiel od 
voľných nanočastíc, ktorých účinok na zdravie je stále 
predmetom výskumu.

Obsah balenia:
• 1x sklovina Bio Function BF3 s vysokým jasom 2,5 g
• 2x dentín Bio Function BD0 a BD1 2,5 g
• 1 Flow HRi UD1 2 g
• + zdarma k tomu aj EHFS - Sealant,

pečatidlo

65 € 65 €

98 €

Set Enamel Plus HRi Bio 
Function sklovina
Obj. kód: CR3FB 

Obsah balenia:
3 sklovinné farby Bio Function
BF1, BF2, BF3 (á 2,5 g)
• CHRBF1 – Jasnosť: nízka - sklovina

do postranného úseku
• CHRBF2 – Jasnosť: stredná - sklovina 

do postranného úseku
• CHRBF3 – Jasnosť: vysoká - sklovina

do postranného úseku

85 €

Kit Enamel Plus HRi Bio Function
Obj. kód: CHRBIOK2 

Spoznajte kompletný sortiment BIO v tomto SETE.

Set obsahuje:
• 1 Ena Bond - 5 ml
• 1 HRi Flow UD3 - 2 g
• 1 Sklovina Bio Function: BF2 - 2,5 g
• 1 Dentín Bio Function: BD3 - 2,5 g
• 1 Ena Soft - 2,5 g
• 1 Ena Soft Flow - 1 g
• 1 Sealant - 2 g
• 2 Impregnované kefky - Shiny41 + Shiny42
• 1 Diamantová brusná špička - Shiny15
• 1 Jemný filcový kotúč - ShinySF

195 €

85 €

bollino bpa MELE.qxp_Layout 1  
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Kompletný set Enamel Plus 
HRi – 15 striekačiek 5g 
Obj. kód: CHR15

Set obsahuje 15 striekačiek (á 5 g):
• 9 dentínových farieb: UD0; UD0,5; 

UD1; UD2; UD3; UD3,5, UD4; UD5; 
UD6

• 3 univerzálne skloviny: UE1, UE2, UE3
• 3 intenzívne skloviny: IM, IW, IWS
• Stojanček
• DVD, chromatické tabuľky
• + BONUS ako darček. O aktuálnom 

bonuse k setu sa informujte 
u svojho obchodného zástupcu.

Základný 
set Enamel 
Plus HRi 
Obj. kód: CHR11

Set obsahuje 11 striekačiek (á 5 g):
• 7 dentínových farieb: UD0, UD1, UD2, 

UD3, UD4, UD5, UD6
• 3 univerzálne skloviny: UE1, UE2, UE3
• 1 intenzívnu sklovinu: IWS
• Stojanček
• DVD, chromatické tabuľky

Úvodný Enamel Plus HRi set
Obj. kód: CHR6B

Set obsahuje 6 striekačiek 2,5 g:
• 4 dentínové farby: UD1, UD2, UD3, 

UD4
• 2 univerzálne skloviny: UE1, UE2

Set obsahuje zdarma:
• Plexi stojan
• DVD – 3D prezentácia a klinický 

prípad Dr.Vanini, chromatické tabuľky

814 €

184 €

Enamel Plus HRi je svetlom tuhnúci radioopálny kompozit. Je taktiež určený pre 
nepriame a priame rekonštrukcie vo frontálnom a distálnom úseku na inleye, 
onleye, fazety, implantáty a kombinácie týchto spôsobov.
Jediná sklovina, ktorá spája mechanické a funkčné charakteristiky identické 
s vlastnosťami zlata a podobné prirodzenej sklovine.

K napodobeniu bielych intenzívnych charakteristík sa používajú
intenzívne biele farby:

UE1

UE2

UE3

nízky jas

stredný jas

vysoký jas

staršie alebo opotrebované

prirodzené dospelé

detské alebo bielené

vysoká

stredná

nízka

nízka

stredná

vysoká

Farebná škála:

Farebná škála:

Z dôvodu unikátnych vlastností sa sklovina 
nanáša odlišným spôsobom ako pri 
bežných sklovinách. Sklovinné odtiene 
UE sa nanášajú v podobnej vrstve ako 
je prirodzená sklovina, niekedy aj tenšie 
a okraje nie sú viditeľné.

Pri použití univerzálnej skloviny Enamel 
Plus HRi okraje nie sú viditeľné pri rovnakej 
hrúbke ako prirodzená sklovina.

Tieto efekty sa prekryjú 0,3 - 0,5 mm vrstvou univerzálnej skloviny UE (prípadne tenšia 
vrstva pre umocnenie intenzity farieb). Pozorným zhodnotením vedľajších prirodzených 
zubov je možné prostredníctvom novej univerzálnej skloviny úplne napodobniť tieto 
prirodzené skloviny v závislosti od veku pacienta.

Moderný kompozitný systém obsahuje 
dentíny o fluorescencii kalibrované 
podľa prirodzeného zuba. Priemerné 
chroma (zafarbenie) prirodzených 
zubov (centrálne a laterálne rezáky, 
špicáky) je na úrovni 580 nm.

Aj z týchto dôvodov bol vyvinutý 
univerzálny dentín (UD), ktorý má veľmi 
blízko k chromatite prirodzeného zuba.

Pri komplexných rekonštrukciách sa konečný efekt docieli zvolením základnej farby 
a následne nanášaním dvoch tmavších odtieňov (preto existujú odtiene UD5 a UD6).
Vo väčšine prípadov sa však používa len jeden odtieň dentínu, lebo okraje sú 
neviditeľné z dôvodu použitia univerzálnej skloviny.

UD0 – veľmi jasná, na vybielené zuby
UD0,5 – veľmi jasná, na vybielené zuby
UD1 – jasná, zmodifikovaná A1
UD2 – univerzálna, zmodifikovaná A2
UD3 – univerzálna
UD3,5 – univerzálna
UD4 – univerzálna, zmodifikovaná A4
UD5 – tmavá
UD6 – veľmi tmavá

Enamel Plus HRiEnamel Plus HRi

Enamel Plus HRi univerzálna sklovina

Enamel Plus HRi dentín

Prirodzená 
sklovina
n = 1.62

Enamel 
Plus HRi 
univerzálna 
sklovina
n = 1.62

jas zuby translucencia svietivosť

IM /Intensive Milky/

IW /Intensive White/

IWS /Intensive White Spot/

intenzívna mliečna

intenzívna biela

intenzívne biele škvrny

teplá opálna biela

studená translucentná biela

stredne intenzívna biela

996 €



Set Enamel Plus HRi Function  
Obj. kód: CR3FC 

Nová generácia Enamel Plus HRi Function.
Set obsahuje 3 funkčné sklovinné farby
EF1, EF2, EF3 (á 2,5 g).

Enamel Plus HRi 
univerzálna sklovina
Obj. kód: CHRUE

Obsah balenia: 5 g striekačka
Farby:
• UE1 – nízky jas, staršie alebo opotrebované zuby
• UE2 – stredný jas, prirodzené dospelé zuby
• UE3 – vysoký jas, detské alebo bielené zuby

Enamel Plus HRi Universal Enamel je prvý a jedinečný 
kompozitný materiál s rovnakým indexom lomu svetla 
ako prirodzená zubná sklovina. Estetické riešenie pre 
každý typ rekonštrukcie.

Enamel Plus HRi funkčná 
sklovina
Obj. kód: CHREF

Obsah balenia: 5 g striekačka
Ideálne použitie do postranných úsekov 
priamou aj nepriamou technikou, zvlášť 
pre protetické práce. Jediná sklovina, ktorá 
spája mechanické a funkčné charakteristiky 
identické s vlastnosťami zlata a podobné 
prirodzenej sklovine.

Farby:
• EF1– Jasnosť: nízka
• EF2– Jasnosť: stredná
• EF3– Jasnosť: vysoká

Enamel Plus HRi univerzálny dentín
Obj. kód: CHRUD

Obsah balenia: 5 g striekačka
Farby:
• UD0 – veľmi jasná, na vybielené zuby
• UD0,5 – veľmi jasná, na vybielené zuby
• UD1 – jasná, zmodifikovaná A1
• UD2 – univerzálna, zmodifikovaná A2
• UD3 – univerzálna
• UD3,5 – univerzálna
• UD4 – univerzálna, zmodifikovaná A4
• UD5 – tmavá
• UD6 – veľmi tmavá

87 € 65 €

65 €
EF1, EF2, EF3 (á 2,5 g).

Enamel Plus HRi univerzálny dentín

65 €
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75 €

Set Enamel Plus 
HRi Flow
Obj. kód: CHR1F 

Set obsahuje:
• 7 striekačiek 2 g: UD1, 

UD2, UD3, UD3,5, 
UD4, UD5, UD6

• 25 ks čiernych kanýl 
s priemerom 1,2 mm

• plexi stojan

Enamel Plus HRi Flow
Obj. kód: CHRFUD

Materiál na použitie v distálnom 
úseku na priame aj nepriame 
rekonštrukcie a vo frontálnom 
úseku pre triedu V.

Obsah balenia: striekačka 2 g
• vysoko plnený (77% hmotnosti)
• väčšia viskozita, elasticita, 

radioopacita
• lepšie fyzikálne vlastnosti
• žiadne bublinky

186 €

7 striekačiek 2 g: UD1, 

27 €

Dostupné varianty:

• UD0
• UD0,5
• UD1
• UD2
• UD3

• UD3,5
• UD4
• UD5
• UD6

Čierne aplikačné 
kanyly
Obj. kód: CHRF25 

Obsah balenia:
25 ks kanýl.Priemer 1,2 mm.

Intenzívne sklovinné farby HRi
Obsah balenia: 5 g striekačka
Používajú sa pre ďalšiu charakterizáciu skloviny. Intenzívne biele skloviny musia byť 
vždy aplikované cez alebo do dentínového telesa a prekryté univerzálnou sklovinou.

Farby:
• IM – intenzívna mliečna (teplá opálová biela) - Obj. kód: CHRIM
• IW – intenzívna biela (studená translucentná biela)- Obj. kód: CHRIW
• IWS – intenzívne biele škvrny (stredne intenzívna biela) – Obj. kód: CHRIWS

73 €
Čierne aplikačné 

12 €



Tender pink Kit
Obj. kód:  ETPKIT

Svetlom tuhnúci ružový kompozit.
Obsah balenia:
• 4 Farby Tender Pink - Pink Orange,

Pink Light, Pink Dark, Pink Transparent – 4 x 2,5 g
• Opákna pasta Tender Pink - 1 g
• Ena Tender Stain: červený, modrý, biely – 3 x 3 g

Jednotlivé časti setu je možné zakúpiť aj samostatne:
• Tender Pink Orange – Obsah balenia: 5 g, Obj. kód: ETP, Cena: 55 €
• Tender Pink Light – Obsah balenia: 5 g, Obj. kód: ETPL, Cena: 55 €
• Tender Pink Dark – Obsah balenia: 5 g, Obj. kód: ETPD, Cena: 55 €
• Tender Pink Transparent – Obsah balenia: 5 g, Obj. kód: ETPT, Cena: 55 €
• Opákna pasta / adhezívum obsahujúci primer na pokrytie – Obsah balenia: 3 g, Obj. kód: ETOP, Cena: 96 €
• Tender Pink Orange Flow – vysoko pevný flow kompozit, Obsah balenia: 2 g, Obj. kód: ETFP, Cena: 27 €

• Kompozitná rada Enamel Plus HFO predstavuje klasický kompozit na priame a nepriame rekonštrukcie v estetickej stomatológii.
• Fluorescencia dentínu je kalibrovaná podľa prirodzeného zuba.
• Sklovina Generic enamel – je dostupná v troch farebných prevedeniach.

Enamel Plus HFO generic enamel – 
základná sklovina
Obj. kód: CHFGE

Obsah balenia: 5 g striekačka
Farba:
• CHFGE1 – nízky jas, staršie alebo opotrebované zuby
• CHFGE2 – stredný jas, prirodzené dospelé zuby
• CHFGE3 – vysoký jas, detské alebo bielené zuby

Enamel Plus Stain Flow HFO
Obsah balenia: 2 g striekačka
Dofarbovací fluorescentný 
flow kompozit pre dosiahnutie 
maximálnej podoby prirodzeného zuba.
Farby:
• Stain White (biela) – Obj. kód: COSSTAIN1N
• Stain Blue (modrá) – Obj. kód: COSSTAIN3N
• Stain Brown (hnedá) – Obj. kód: COSSTAIN4N
• Stain Brown2 (tmavo hnedá) – Obj. kód: COSSTAIN5N
• Stain Black (čierna) – Obj. kód: COSSTAIN6N
• Stain Yellow (žltá) – Obj. kód: COSSTAIN7N
• Stain Orange (oranžová) – Obj. kód: COSSTAIN8N

Enamel Plus HFO 
- Glass Connector 
Obj. kód: COSHFOFGC

Obsah balenia: 1 g striekačka
Glass Conector je vysoko tekutý flow 
kompozit s vysokou elasticitou, ktorá 
umožňuje rozptyl svetla rovnakým spôsobom 
ako proteínová vrstva medzi dentínom 
a sklovinou ako v prirodzenom zube.

• Používa sa pri priamych i nepriamych 
rekonštrukciách (inlay, onlay, fazeta).

• Nanáša sa štetcom v tenkej vrstve medzi 
dentín a sklovinu.

• Zvyšuje rozptyl svetla a taktiež 
flourescenciu dentínového jadra.

• Redukuje nežiadúci „sklenený efekt“.
• NEPOUŽÍVA sa s novou radou sklovín HRi.

Enamel Plus HFO 
Stain Flow Kit
Obj. kód: COSSTAINKIT

Set obsahuje 6 striekačiek (á 2 g).
Farby: biela, modrá, hnedá,
tmavo-hnedá, žltá, oranžová.
6 štetcov PLUS:
• 2x štetec M
• 2x štetec F
• 2x štetec C

Opalescentné sklovinné farby HFO
Obsah balenia: 5 g striekačka
Farby: Opalescencia je viditeľná v incizálnej oblasti 
v rozličných tvaroch (mamelóny, rozdelený mamelón, hrebeň, 
okienko, škvrna) a v rozličných odtieňoch. Opalescentné 
biele skloviny musia byť vždy aplikované cez alebo do 
dentínového telesa a prekryté univerzálnou sklovinou.
• OW – opalescentne biela – Obj. kód: CHFOW
• OG – opalescentne sivá – Obj. kód: CHFOG
• OA – opalescentne jantárová  - Obj. kód: CHFOA
• OBN – opalescentne modrá - Obj. kód: CHFOBN

65 €
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36 €

293 €

Enamel Plus HFOEnamel Plus HFO

Tender PinkTender Pink

Ružový kompozit Tender 
Pink je najinovatívnejší  
kompozitný systém pre 
reprodukciu gingiválnych 
tkanív ako v ambulancii tak 
v laboratóriu. Dostupné 
sú 4 farebné odtiene: Pink 
Dark (tmavo ružová), Pink 
Light (svetlo ružová), Pink 
Orange (oranžová), Pink 
Transparent (transparentná).
Pre viacej chromatických 
variácií je možné použiť 
dofarbovacie odtiene 
modrej, bielej a červenej, 
ktoré je možné taktiež 
vzájomne miešať.

27 €

Glass Conector je vysoko tekutý flow 
kompozit s vysokou elasticitou, ktorá 

• Používa sa pri priamych i nepriamych 
rekonštrukciách (inlay, onlay, fazeta).

• Nanáša sa štetcom v tenkej vrstve medzi 
dentín a sklovinu.

 Obj. kód: CHFOBN

73 €

198 €
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CementCement

Kov a keramikaKov a keramika

Úvodný set Ena Cem HF
Obj. kód: CPCK

Set obsahuje:
• 4x striekačka cementu Ena Cem HF 

(á 3 g) v dentínových farbách: UD1, 
UD2, UD3, UD4

• ENA BOND (á 2 ml)
• ENA BOND katalyzátor (á 2 ml)
• etching gél 37% (á 2 ml)
• intraorálne koncovky (biele)
• self mixing koncovky (hnedé).

Multifunkčný duálny kompozitný cement 
Ena Cem HF
Obsah balenia: striekačka 8 g

Obj. kód:
• Farba UD1: CPCUD1
• Farba UD2: CPCUD2
• Farba UD3: CPCUD3
• Farba UD4: CPCUD4

Použitie k cementovaniu:
• koruniek a mostíkov
• čapov a rekonštrukcie pahýľov
• kompozitných a keramických faziet, inlejí a onlejí
Vlastnosti:
• vysoko naplnený (77% hmotnosti), nezanecháva bublinky
• fyzikálne vlastnosti zhodné s Enamel Plus HFO
• minimálna hrúbka <50 µm
• fluorescentný a rádioopákny

Koncovky k Ena Cem HF
Intraorálne koncovky (biele, 25 ks)
Obj. kód: CPCTIPL

Self mixing – zmiešavacie 
koncovky (hnedé, 50 ks)
Obj. kód: CPCTIPN

Set TENDER REPAIR I.
Obj. kód: COSRIP1

Adhezívny systém na opravu keramiky
a kovu – bez obsahu kyseliny.
Balenie obsahuje:
• Primer na kov a keramiku

(á 2,5 ml), kód: ETBOND
• Číra pasta na adhéziu a pokrytie

keramiky (á 3 g), kód: ETOCLEAR
• Opákna pasta 02 na adhéziu a pokrytie

kovu (á 3 g) – kód: ETOL
• Aplikačný štetec s vlasom,

typ Plus M – kód: COSPEN13

Set TENDER REPAIR II.
Obj. kód: COSRIP2

Tender na opravu keramiky obsahuje:
• Primer na kov a keramiku

(á 2,5 ml) - kód: ETBOND
• Číra pasta 02 na adhéziu a pokrytie

keramiky (á 3 g) – kód: ETOCLEAR
• Aplikačný štetec s vlasom, typ Plus M – kód: COSPEN13

ENA ETCH REPAIR
Obj. kód: COSM661

Adhezívny systém na opravu keramiky s obsahom
9,6% kyseliny hydrogenflourovodíkovej a silanu.
Set obsahuje:
• Ochranný lak (á 3 ml)
• Kyselina hydrogenflourovodíková v géle

9,6% na opravu keramiky (á 3 ml)
• Silane (á 3 ml)

Set Ena Cem Z Primer + Ena Cem Z
Obj. kód: CPCZK

Set obsahuje Ena Cem Z Primer (á 5 ml) pre zirkónové, 
alumíniové, kovové a sklokeramické náhrady 
a špeciálne vyvinutý samotuhnúci kompozitný cement 
Ena Cem Z (á 8 g), ktorý poskytuje spoľahlivú úroveň 
adhézie pre zirkón, keramiku s obsahom 
kovu a oxidu kovu, drahé kovy, sklokeramiku, 
implantologické abutmenty.

• Ena Cem Z Primer 
(á 5 ml) – Obj. kód: CPCZP, Cena: 69 €

• Ena Cem Z
(á 8 ml) – Obj. kód: CPCZ, Cena: 102 €

331 €

238 €

148 €

61 €

 striekačka 8 g

Farba UD1: CPCUD1
Farba UD2: CPCUD2
Farba UD3: CPCUD3
Farba UD4: CPCUD4

Použitie k cementovaniu:
koruniek a mostíkov

102 €

13 €

36 €

Tender na opravu keramiky obsahuje:

Číra pasta 02 na adhéziu a pokrytie

176 €

Jednotlivé produkty v sete je možné zakúpiť aj samostatne:
• Kyselina hydrogenflourovodíková v géle 9,6% na opravu keramiky (á 3 ml)

Obj. kód: COSZ15, cena: 32 €
• Ena Etch Silane – primer na keramiku (á 3 ml) 

Obj. kód: COSZ25, cena: 23 €
• Ochranný lak (á 3 ml) 

Obj. kód: COSSHINYL2, cena: 12 €
• Ena Etch kanyly (25 ks/bal)

Obj. kód: COSM3T, cena: 17 €

www.dentonetsro.sk

– primer na keramiku (á 3 ml) 

, cena: 12 €

, cena: 17 €



ADHEZÍVNY SYSTÉM – LEPTANIE A BONDING

8Ceny sú uvedené vrátane DPH.

ENA-BOND
 BONDING 
Obj. kód: COSM300A

Objem: 5 ml
Svetlom tuhnúci jednozložkový 
silný, dentínovo sklovinný väzbový 
systémom obsahujúci primer 
a adhezívum.
Vhodný pre silnú väzbu 
kompozitov, kompomérov 
a kovov ku sklovine a dentínu 
a ušľachtilým a neušľachtilým 
kovom
Zabezpečí dlhotrvajúcu väzbu 
a dobrú biokompatibilitu
Slúži rovnako ako primer pre 
adhezívne upevnenie nepriamych 
výplní, t.j. keramických, 
kovových a kompozitných 
inlejí, onlejí, faziet, koruniek 
mostíkov s chemicky alebo 
duálne tuhnúcim kompozitným 
cementom. V takomto prípade 
zmiešame jedna k jednej ENA-
BOND BONDING a ENA-BOND 
KATALYZÁTOR.

ENA-BOND 
KATALYZÁTOR 
Obj. kód: COSM300D

Objem: 5 ml
Duálny pri zmiešaní
s ENA-BOND
bondingom.

ENA-SEAL
Obj. kód: COSZ10

Objem: 5 ml
Viskózna, bezfarebná, 
svetlom polymerizujúca 
kompozitná živica. Uľahčuje 
modeláciu kompozitu.

ENA-ETCH 
(etching gél)
Obj. kód: COSM101B

Objem: 25 ml + 2 x 2 ml
Leptací gél, 37% kyselina 
fosforečná.

Set ENA BOND I
Obj. kód: COSM300

Bondovací systém dentín – sklovina.
Set obsahuje:
• ENA BOND (jednozložkový 

univerzálny bonding) 5 ml
• ENA ETCH (etching gél, 37% kys.

fosforečná) 2 ml
• aplikátor medium, modré (10 ks)
• aplikátor small, slonová kosť (10 ks)
• mištičky (3 ks)
• kanyly (3 ks)

Set ENA BOND SE
Kód: CFOTK

Samoleptacie adhezívum, 
ktoré zabezpečí nadpriemerne 
dlhotrvajúcu väzbu (s dentínom 
24 Mpa, s neleptanou sklovinou 
17 Mpa, s leptanou sklovinou 
20 Mpa).

Set obsahuje:
• ENA BOND SE Primer (á 5 ml)
• ENA BOND SE svetlom 

tuhnúcu živicu (á 5 ml)
• ENA-ETCH kyselina 

fosforečná, 37% (á 2 ml)

Set ENA BOND II
Obj. kód: COSM300K

Bondovací systém dentín – sklovina.
Set obsahuje:
• ENA BOND (jednozložkový 

univerzálny bonding) 5 ml
• ENA SEAL (kompozitné pečatidlo) 5 ml
• ENA ETCH (etching gél,

37% kys.fosforečná) 2 ml
• aplikátor medium, modré (10 ks)
• aplikátor small, slonová kosť (10 ks)
• mištičky (3 ks)
• kanyly (3 ks)

ENA BOND  (self etching)
Samoleptacie adhezívum, ktoré zabezpečí nadpriemerne 
dlhotrvajúcu väzbu (s dentínom 24 Mpa, s neleptanou 
sklovinou 17 Mpa, s leptanou sklovinou 20 Mpa). Špeciálne 
zloženie na báze vody.
ENA BOND SE Primer – Obj. kód: CFOTP
ENA BOND SE svetlom tuhnúca živica – Obj. kód: CFOTS
Možnosť zakúpenia oboch produktov spolu, Obj. kód: CFOT

76 €

95 €

43 € 64 €

84 € 50 € 62 €

121 €

aplikátor small, slonová kosť (10 ks)

121 €

92 €

128 €



Silikón pre stent a kyvetu
Obj. kód: TEMPSMR3
Silikón pre stent a kyvetu, 90 shore. 
Pasta A biela + pasta B modrá 
(á 1,5 kg)

Materiál pre dočasné korunky a mostíky.
Enamel Plus Temp predstavuje systém stainov na zhotovenie provizórnych 
náhrad ako pri použití v laboratóriu tak priamou technikou. Opacita 
dentínového jadra a translucencia skloviny vytvoreného provizória v spojitosti 
s dokonalou leštiteľnosťou vytvára obraz dokonale prirodzeného zuba.

Enamel Plus Temp Colour System
Dofarbovací systém pri použití ako v laboratóriu, tak i v ambulancii. Prášky 
a svetlom tuhnúce tekutiny pre rýchle napodobenie charakteristík pri 
provizórnych náhradách.

Výhody použitia:
• Intenzívne dentínové odtiene A svetlé (UD2-UD3) 

a AS tmavé (UD3,5-UD4), B (UD5) na vytvorenie 
charakteristík v cervikálnych a dentínových oblastiach 
provizórnych náhrad.

• Intenzívne odtiene sunrise a sunset pre charakterizáciu 
provizórií, sky pre sklovinu a cloud pre mamelony.

• Svetlom tuhnúca tekutina na miešanie odtieňov.
• Ľahko tvrdnúci lak na leštenie a sealing s primerom.

Enamel Plus Temp

KOFFERDAMOVÉ SPONY – ŠPECIÁLNE

9 www.dentonetsro.sk

DOČASNÉ VÝPLNE

9 www.dentonetsro.skPri nákupe nad 150 € doprava ZDARMA.

Set Stain Temp Colour System
Obj. kód: TEMPS1N 
Obsah balenia:
3 g intenzívne farebné odtiene A, AS, B, sunrise, 
sky,cloud, sunset, svetlom tuhnúca tekutina 
10 ml, lak na leštenie 10 ml, primer na lak 10 ml.

Jednotlivé produkty je možné zakúpiť aj samostatne:
Obj. kód: TEMPS21 – Lak na leštenie UVA 10 ml – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS22 – Primer na lak 10 ml -  Cena: 30 €
Obj. kód: TEMPS11 – Intenzívny dentínový odtieň A - light (UD2-UD3) 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS12 – Intenzívny dentínový odtieň AS - tmavý (UD3,5-UD4) 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS13 – Intenzívny dentínový odtieň B (UD5) 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS15 – Intenzívny odtieň sky 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS16 – Intenzívny odtieň sunrise 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS17 – Intenzívny odtieň cloud 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPS18 – Intenzívny odtieň sunset 3 g – Cena: 41 €
Obj. kód: TEMPLC – Enamel Plus Temp tekutina (svetlom polymerizujúca 
pre opalescenciu a charakterizáciu) 10 ml – Cena: 19 €

MOCK UP KIT – Set pre 
dočasné fazety
Transparentný silikón 
pre ambulantné 
použitie. 
Obj. kód: TEMPSMU
Dočasné riešenie LEN ZA 5 
MINÚT:
• odtlačok so silikónom 

a vyčistenie lyžice 45 sekúnd
• nastavenie odtlačku 1 min. 30 s
• príprava fazety
• aplikácia Flow HRi 30 sekúnd.
• vytvrdzovanie 60 sekúnd.
• konečné vytvrdenie pomocou 

Ena Seal 60 sekúnd

Obsah setu:
• Temp Silic transparentná 

silikónová hmota (2x 50 ml)
• Zmiešavacie kanyly (8 ks)
• Priesvitné lyžice pre frontálny 

úsek (2 ks)
• Priesvitné lyžice pre hornú 

čeľusť (2 ks)
• Priesvitné lyžice pre dolnú 

čeľusť (2 ks)
• Flow HRi UD0,5 (á 2 g)
• Flow HRi UD2 (á 2 g)
• FLow HRi UD3 (á 2 g)
• Ena Seal (á 2 ml)
Možnosť zakúpenia aj jednotlivých 
produktov zo setu.

Transparentný 
silikón pre stent 
55 shore (á 50ml)
Obj. kód: TEMPSMT
Pracovná doba 5 minút, 
doba tvrdnutia 20 min.

Ena Soft HRi
Obj. kód: EHTS2
Obsah balenia: striekačka 5 g
Svetlom tuhnúci kompozit pre dočasné výplne. Vhodný na inleje, onleje aj 
pre dlhodobejšie výplne. Po celú dobu zachováva prirodzený tvar zuba. 
Je nelepkavý, ľahko sa odstraňuje – vcelku (aj z implantátov).

Ena Soft HRi Flow Colour Dentín
Obj. kód: EHTSF
Obsah balenia: striekačka 3 g
Svetlom tuhnúci flow kompozit pre dočasné výplne. Nepoužíva sa pri implantátoch. 
Neobsahuje Bis-GMA, co-monoméry, ani voľné nanočastice.

Zmiešavacie 
kanyly pre 
silikón
Obj. kód: TDPUN25
Obsah balenia: 25 ks.

NOVINKA

380 €

29 €

35 €

207 €

130 €

Svetlom tuhnúci kompozit pre dočasné výplne. Vhodný na inleje, onleje aj Svetlom tuhnúci kompozit pre dočasné výplne. Vhodný na inleje, onleje aj 

33 €

35 €

bollino bpa MELE.qxp_Layout 1  

  
  

 



SKLENENÉ VLÁKNA

10Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Dokonalá funkčnosť a estetika s použitím sklenených vlákien 
a kompozitného materiálu.

• Estetika: fluorescenčná 
a dentínová farba.

• Funkčnosť: rovnaká
elasticita dentínu.

• Dokonalá integrácia 
s prirodzeným zubom, 
cementom a výplňovými 
materiálmi.

• Jediné vlákno s vloženými 
silanizovými vláknami v tej 
istej sklovine výplňového 
materiálu (Enamel Plus HRi).

• Dokonalá silanizácia.
• Viditeľné iba na rtg snímkach.
• Farebné krúžky pre ľahkú 

identifikáciu.

ENA POST
Klinický prípad rekonštrukcie od Dr. Lorenza Vaniniho.

VÝHODY použitia ENA POST

Čapy zo sklenených vlákien
Konicita 2 %
Balenie obsahuje 10 ks.
ESTETIKA:
• farba čapu je rovnaká ako dentín UD2 (A2)
• fluorescencia rovnaká ako u prirodzeného zuba
FUNKČNOSŤ:
• vynikajúce spojenie vlákna s kompozitom
• rovnaká elasticita akú má dentín

Obj. kód: CP0208 – biely krúžok - Ø 0,8–1,25 mm
Obj. kód: CP0210 – žltý krúžok - Ø 1,0–1,45 mm
Obj. kód: CP0212 – modrý krúžok - Ø 1,2–1,65 mm
Obj. kód: CP0214 – čierny krúžok - Ø 1,4–1,88 mm

TENDER FIBER ZERO 
– silanizové sklenené 
vlákna 
Obj. kód: TF01
Polyetylénové vlákna, 
neimpregnované, pre 
ortodonciu. Dĺžka 17 m.

TENDER FIBER DUE 
– silanizové sklenené vlákna
Obj. kód: TF21
Obsah balenia: 1 ks
Dĺžka 12 cm, priemer 1,3 mm
(3.200 vlákien). Vydrží dlhodobé zaťaženie ako 
periodontálna dlaha. Jednoduchá aplikácia.

TENDER FIBER QUATRO 
– silanizové sklenené vlákna
Obj. kód: TF41
Obsah balenia: 1 ks
Dĺžka 12 cm, priemer 1,7 mm (6.400 vlákien).
Maximálne odolné a zároveň esteticky 
a ekonomicky výhodné vlákna vhodné 
pre výstuhy v protetike, kompozitné alebo 
akrylátové mostíky na inlay a protetické 
riešenie implantátov.

88 €

109 €

Sety čapov zo 
sklenených vlákien 
ENAPOST
Obj. kód: CP1000

Konicita 10 %

Set obsahuje 20 čapov:
• 5 ks ENAPOST Ø 0,5–1,6 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 0,7–1,8 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 0,9–2,0 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 1,1–2,2 mm
• + 4 predvrtáčiky Enapost

(1 ks pre každú veľkosť)225 €

Sety čapov zo 
sklenených vlákien 
ENAPOST
Obj. kód: CP0200

Konicita 2 %

Set obsahuje 20 čapov:
• 5 ks ENAPOST Ø 0,8–1,25 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 1,0–1,45 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 1,2–1,65 mm
• 5 ks ENAPOST Ø 1,4–1,88 mm
• + 4 predvrtáčiky Enapost

(1 ks pre každú veľkosť)182 €

58 €Čapy zo sklenených vlákien
Konicita 10 %.
Balenie obsahuje 10 ks.
ESTETIKA:
• farba čapu je rovnaká ako dentín UD2 (A2)
• fluorescencia rovnaká ako u prirodzeného zuba
FUNKČNOSŤ:
• vynikajúce spojenie vlákna s kompozitom
• rovnaká elasticita akú má dentín

Obj. kód: CP1005 – biely krúžok - Ø 0,5–1,6 mm
Obj. kód: CP1007 – zelený krúžok - Ø 0,7–1,8 mm
Obj. kód: CP1009 – červený krúžok - Ø 0,9–2,0 mm
Obj. kód: CP1011 – modrý krúžok - Ø 1,1–2,2 mm

79 €

111 €

Predvŕtačiky k ENAPOST
Konicita 10 %. Balenie: 1 ks
Priemery:
Obj. kód: CPF1005 - Ø 0,5–1,6 mm
Obj. kód: CPF1007 - Ø 0,7–1,8 mm
Obj. kód: CPF1009 - Ø 0,9–2,0 mm
Obj. kód: CPF10011 - Ø 1,1–2,2 mm

Predvŕtačiky k ENAPOST
Konicita 2 %. Balenie: 1 ks
Priemery:
Obj. kód: CPF0208 - Ø 0,8–1,25 mm
Obj. kód: CPF0210 - Ø 1,0–1,45 mm
Obj. kód: CPF0212 - Ø 1,2–1,65 mm
Obj. kód: CPF0214 - Ø 1,4–1,88 mm

19 € 19 €



LEŠTENIE A DOKONČOVANIE
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Kompletný set 
COSSHINYKIT
Obj. kód: COSSHINYKIT

Kompletný leštiaci set Enamel Plus Shiny 
obsahuje všetky potrebné pasty, brúsne 
a leštiace príslušenstvo.
Set obsahuje:
• diamantová pasta A, 3 mikróny (á 2 g)
• diamantová pasta B, 1 mikrón (á 2 g)
• alumínium-oxidová pasta C (á 35 g)
• 7 kompúl glycerínu (á 0,5 g)
• 5 ks plstenný kotúč - filcový
• 3 ks leštiace kotúče z kozích chĺpkov
• 20 ks pásky rôznych veľkostí a hrúbky
• 10 ks disky fine, 10 ks disky medium
• 2 ks mandrel na filc
• 3 ks gumové frézky
• 1 ks lak SHINY L
• 10 ks koncovky na štetčeky a striekačky
• 1 ks násadka na štetčeky
• 4 ks diamantové vrtáčiky FG.

Enamel Plus Shiny: REFILLY, DISKY a PÁSKY 

1. COSSHINYA Diamantová pasta A – 3 mikróny, 2 g 55 €

2. COSSHINYB Diamantová pasta B – 1 mikrón, 2 g 55 €

3. COSSHINYC Alumínium-oxidová pasta C, 35 g 55 €

4. COSSHINYG Air block – glycerín, 2 g 48 €

5. COSSHINYG10 Air block – glycerín, 10 g 82 €

6. COSSHINYS Štetce z kozích chĺpkov
       (použitie pri leštení pastou A a B), 12 ks 22 €

7. COSSHINYF Filcové kotúče, 30 ks/bal.
  (použitie pri dolešťovaní pastou C) 17 €

8. COSSHINY6 Mandrely na filcové kotúče, 6 ks/bal. 17 €

9. COSSHINYFM Mandrel na brúsne disky 11 €

10. COSSHINYFD Filcové disky (modré), 100 ks/bal. 56 €

11. COSSHINYDX Jemné disky (modré), 100 ks/bal. 49 €

12. COSSHINYDM Medium disky (zelené) 100 ks/bal. 49 €

13. COSSHINY1 Rúčka na kefky – 1 ks 3 €

14. COSSHINY50 Náhradné kefky – 50 ks 13 €

15. COSSHINY25 koncovky Ø 0,9 mm na Glycerín a Flow – 25 ks 18 €

ENAMEL PLUS SHINY – ŠPIČKY a KEFKY: 
Gumové leštiace špičky:

1. COSSHINY13 – Gumové leštiace špičky (bledomodré), 12 ks/bal., cena: 57 €

2. COSSHINY33 – Gumové leštiace špičky (hnedé), 12 ks/bal., cena: 44 €

3. CS014 – Diamantové jemné leštiace gumové špičky biele, 6 ks/bal., cena: 36 €

4. CS015 – Diamantové jemné leštiace gumové špičky šedé, 3 ks/bal., cena: 36 €

Impregnované gumové leštiace kefky do distálneho úseku:

5. CS041 – Impregnované leštiace kefky, tvar špičky, 6 ks/bal., cena: 36 €

6. CS042 – Impregnované leštiace kefky, plné, 6 ks/bal., cena: 36 €

7. CS043 – Impregnované leštiace kefky, tvar „O“, 6 ks/bal., cena: 36 €

415 €

Redukovaný set 
COSSHINY-Y+G
Obj. kód: COSSHINY-Y+G

Set obsahuje:
• diamantová pasta A, 3 mikróny (á 0,5 g)
• diamantová pasta B, 1 mikrón (á 0,5 g)
• alumínium-oxidová pasta C (á 4 g)
• 1 ks kompula glycerínu (á 0,5 g)
• 1 ks plstenný kotúč – filcový
• 2 ks leštiace kotúče z kozích chlpov
• 1 ks mandrel na filc
• 1 ks modrá leštiaca gumička

Úvodný set 
COSSHINY +G
Obj. kód: COSSHINY+G

Úvodný leštiaci set obsahuje:
• diamantová pasta A, 3 mikróny (á 2 g)
• diamantová pasta B, 1 mikrón (á 2 g)
• alumínium-oxidová pasta C (á 35 g)
• 2 ks kompula glycerín (á 0,5 g)
• 5 ks plstenný kotúč - filcový
• 3 ks leštiace kotúče z kozích chlpov
• 1 ks mandrel na filc
• 5 ks disky fine (modrý)

189 € 69 €

DIAMANTOVÉ PÁSKY
CS050-2R – Diamantové prúžky 12 mm x 2 mm, jemné, červené 27 €
CS050-2Y – Diamantové prúžky 12 mm x 2 mm, extra jemné, žlté 27 €
CS050-4R – Diamantové prúžky 12 mm x 4 mm, jemné, červené 35 €
CS050-4Y – Diamantové prúžky 12 mm x 4 mm, extra jemné, žlté 35 €

PopisObj. Kódč. Cena

1.

2.

3.

4.

1.1. 5.5.

2.2.

6.6.

3.3.

7.

4.

5.

8.

9.

13.

14.

15.

6.

7.

10.

11.

12.



Modelovacie nástroje na kompozit – 
silikónové koncovky
Balenie obsahuje 5 ks štetcov.

2 typy:

Štetce BIELE silikónové 
koncovky (mäkké)
Obj. kód:TPENS

Štetce ČIERNE silikónové 
koncovky (tvrdé)
Obj. kód: TPENN

Štetce – biele s vlasom
3 rôzne typy:

Obj. kód COSPEN11
štetec - Plus C (na farby, stainy a bondy)

Obj. kód COSPEN12
štetec - Plus F (na fisúry na molároch)

Obj. kód COSPEN13
štetec - Plus M (na modeláciu)

Compo Brush Set
Obj. kód: 4650-SET

Obsah balenia:
Séria 2 štetcov na prácu 
s kompozitným materiálom - 1 
kompletný štetec na predné zuby, 
1 kompletný štetec na zadné zuby 
a po 2 náhradné koncovky na každý 
typ štetca (Ant. & Post).

• Čierne syntetické vlákno Smile Line umožňuje vynikajúcu presnosť a kontrast.
• Koncovku štetca na zadné zuby (Posterior) je možné jednoducho ohnúť na 

získanie lepšieho prístupu k zadným zubom.

Jednotlivé časti je možné zakúpiť aj samostatne:

Štetec Compo-Brush Posteriors
Obj. kód: 4650-Post 

Štetec Posteriors na zadné zuby.
Čierne syntetické vlákno Smile Line umožňuje 
vynikajúcu presnosť a kontrast. Koncovku štetca na 
zadné zuby (Posterior) je možné jednoducho ohnúť 
na získanie lepšieho prístupu k zadným zubom.

Štetec Compo-Brush 
Anteriors
Obj. kód: 4650-Ant

Plochý štetec na prácu s kompozitným 
materiálom (predné zuby). Čierne 
syntetické vlákno Smile Line umožňuje 
vynikajúcu presnosť a kontrast.

M
F

C

PRÍSLUŠENSTVO KU KOMPOZITNÝM VÝPLNIAM

12Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Ohrievačky kompozituOhrievačky kompozitu

ŠtetceŠtetce

Modelovacie nástrojeModelovacie nástroje

330 €

8 €/ks

Ohrievačka 
kompozitných 
striekačiek Micerium (230 V)
Obj. kód: CHC3

Ohrievačka slúži na ohrev kompozitných 
striekačiek a tipsov pre lepšiu
prácu s materiálom. Zabezpečí plastickosť 
materiálu a zlepší komfort práce.

Dva nastaviteľné stupne zohrievania:
• 39 °C na modelovanie výplní
• 55 °C na cementovanie protetických prác

Ohrievačka kompozitu EASE-IT
Zlepšuje tekutosť kompozitu a uľahčuje prispôsobenie
v tenkých vrstvách a v malých dutinách.
Zlepšuje fyzikálne vlastnosti kompozitov.
Aj „zrnité“ materiály mení na hladké s jednotnou konzistenciou.
Znižuje riziko vzniku vzduchových bublín.
Teplota môže byť nastavená medzi 40 – 50 °C
v závislosti na zvolenom materiáli a individuálnych požiadavkách.

Dostupné sú dva varianty:
Výhrevná miska pre rýchlu a jednoduchú aplikáciu 
materiálov s oranžovým krytom zabraňujúcim vytuhnutiu 
materiálu na svetle mimo striekačky 
• Obj. kód: 20010 (Výhrevný podstavec) 

+ 20012 (Miska s oranžovým krytom)
Výhrevný zásobník na kompozitné striekačky 
• Obj. kód: 20010 (Výhrevný podstavec) + 20016 (Výhrevný

 zásobník - 13 mm) alebo 20018 (Výhrevný zásobník - 16 mm) 

Aj „zrnité“ materiály mení na hladké s jednotnou konzistenciou.

430 €

Modelovacie nástroje – oceľový držiak
s vymeniteľnými koncovkami
Obj. kód: TPENMC

• Modelovací nástroj na kompozit s koncovkami v uhle 45° a 45°.
• Sterilizovateľný oceľový držiak na silikónové koncovky + 5 koncoviek 

rôznych tvarov.
Možnosť zakúpenia vymeniteľných silikónových koncoviek (5 ks/bal.)
Obj. kód: TPENMP, Cena: 29 €

61 €

Štetec Compo-Brush Posteriors

NOVINKA

99 €

55 € 55 €

Náhradné koncovky
na štetce Compo brush
Obsah balenia: 50 ks

• Náhradné koncovky
flat #Anteriors - Kód 4651-Ant,

• Náhradné koncovky
Posterior - Kód 4651-Post

87 €

73 € 86 €

74 €



My Shade Guide, Mini kit
Obj. kód: 7600-N

Pomôcka na jednoduché, no profesionálne 
vytvorenie individuálneho farebného 
vzorkovníka.
Obsah balenia: odtlačková forma, 5 nosičov 
+ klipov na vzorky, 1 stojan

PRÍSLUŠENSTVO KU KOMPOZITNÝM VÝPLNIAM

BIELENIE

13 www.dentonetsro.skPri nákupe nad 150 € doprava ZDARMA.

Vzorkovníky fariebVzorkovníky farieb

Modelovacie nástroje – oceľový 
držiak s vymeniteľnými koncovkami
Obj. kód: 
TPENMS

• Modelovací nástroj na kompozit
s koncovkami v uhle 90° a 180°.

• Sterilizovateľný oceľový držiak na silikónové 
koncovky + 5 koncoviek rôznych tvarov.

Možnosť zakúpenia vymeniteľných silikónových 
koncoviek (5 ks/bal.).Obj. kód:TPENMP, Cena: 29 €

My Shade guide, 
silikónová forma
Obj. kód: 7630

Špeciálna forma vyrobená 
z transparentného silikónu 
a syntetickej gumy na výrobu 
kompozitných vzoriek.
Obsah balenia:
1 ks silikónovej formyMy Shade Guide, sticks & clips - 100 ks

Obj. kód: 7520-N

Pomôcka na jednoduché, no profesionálne vytvorenie 
individuálneho farebného vzorkovníka.
Obsah balenia: 100 ks paličiek + klipov.

My Shade Guide - klipy / 100 ks
Obj. kód: 7525-N

Pomôcka na jednoduché, no profesionálne vytvorenie 
individuálneho farebného vzorkovníka.
Obsah balenia: 100 ks klipov.

Domáce bielenie Ena White Light
Obj. kód: COSM015

Obsah balenia: 4x 3 ml
Domáce bielenie ENA-WHITE LIGHT (H2O2 6% 4x3ml)
• ľahké a bezpečné domáce bielenie
• výsledkom je dlhodobý účinok
• aplikácia gélu do nosičov s dobou pôsobenia

6–8 hodín denne po dobu 10 dní
Hydrogén peroxid 6%.

Ena-Dam
pasta
Obj. kód: COSM03B

Obsah balenia: 3 ml (=4 g)
ENA-DAM pasta – ochranná 
svetlom tuhnúca pasta pre 
izoláciu a ochranu tkanív 
okolo bielených zubov.

My Shade Guide, Master kit
Obj. kód: 7500-MASTER

Pomôcka na jednoduché, no profesionálne 
vytvorenie individuálneho farebného vzorkovníka.
Obsahuje: odtačková forma, 25 nosičov + klipov 
na vzorky, 5 stojanov

Modelovací kovový 
nástroj pre prácu
s kompozitom
Obj. kód: TLV2

Kovový modelovací nástroj 
na prácu s kompozitom 
v postrannom úseku, obojstranný.

Modelovací kovový nástroj
pre prácu s kompozitom
Obj. kód: TLV1

Kovový modelovací nástroj na prácu
s kompozitom vo frontálnom úseku.
Doplnky: mäkká biela koncovka (bal. 2 ks)
mäkká šedá koncovka (bal. 2 ks)

60 €

36 €

61 €

298 € 89 €

35 € 35 €

Vzorkovník farieb 
Enamel Plus HRi
Obj. kód: SCG15

Vzorkovník farieb 
z kompozitu HRi, 15 farieb.

26 €

45 €

102 €

278 €



Dentonet s.r.o. je dentálnou spoločnosťou, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už viac ako 13 rokov. 
Našou prioritnou stratégiou je obchodná činnosť so zameraním na predaj vysoko kvalitných 
prístrojov, inštrumentov a materiálov najmä pre estetickú stomatológiu a endodonciu.

FILOZOFIA SPOLOČNOSTI Dentonet s. r. o.

Zaostrené na vysokú kvalitu ponúkaných produktov

Zaostrené na osobnú starostlivosť a individuálny prístup ku klientom

Zaostrené na inovácie a ponuku aktuálnych noviniek na dentálnom trhu

Zaostrené na prispôsobovanie sa svetovým štandardnom v modernej stomatológii

Zaostrené na kvalitný záručný a pozáručný servis

O spokojnosť našich klientov sa starajú naši profesionálni 
obchodní zástupcovia:

Špecialista na 
prístroje a zariadenia

Ing. Michal Cirják
cirjak@dentonet.sk 
+421 901 771 731 

Zastúpenie pre 
BA kraj

Ing. Štefan Migaľa
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Zastúpenie pre 
PO, KE kraj

Marek Onderišin
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

Zastúpenie pre 
ZA, TN, TT kraj

Mgr. Jana Žáková
zakova@dentonet.sk
+421 901 771 722



Nájdete nás 
v mestách:

Ing. Štefan Migaľa
Zastúpenie pre BA kraj
migala@dentonet.sk
+421 904 618 390

Mgr. Jana Žáková
Zastúpenie pre 
ZA, TN a TT kraj
zakova@dentonet.sk
+421 901 771 722

Ing. Michal Cirják 
cirjak@dentonet.sk 
+421 901 771 73
Špecialista na prístroje 
a zariadenia 

Marek Onderišin
Zastúpenie pre PO a KE kraj
onderisin@dentonet.sk
+421 903 618 390

+421 901 771 730
objednavky@dentonet.sk

Pohodlné, rýchle, komplexné 
nakupovanie aj v našom 
internetovom obchode:
www.dentonetsro.sk

Platnosť katalógu od 01.01.2021.

Prešov:                                                   
DENTONET s.r.o.                                    
Pažica 32                                                
080 06 Prešov

Bratislava:
DENTONET s.r.o.
Kadnárová 25
831 52  Bratislava                                

Vysoké Tatry:
DENTONET s.r.o.
Nová Polianka 2
059 83  Vysoké Tatry

Kontakty:


