
US

B + AWF

	 нов	
стерилизатор	
от	W&H

Подходящ за  
много натоварени 
практики

› по-бърз	и	по-икономичен
›	 най-бързият	В	цикъл	в	своя	сегмент
› уникална	възможност	за	надграждане	 

благодарение на активиращи кодове
› цветен	сензорен	дисплей за лесна навигация
› автоматично записване на циклите на USB памет с голям капацитет
› патентована система за сепариране и филтриране на водата
› вграден прахов филтър
› 17 литра/ 22 литра
› гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла

Стойността на подаръка е с включен ДДС. Цените се имат предвид от актуалната ценова  
листа на W&H. Промоцията не може да се съчетава с други промоционални оферти.
Цените	са	с	включен	ДДС.

10150	лв.	
17 литра

11050	лв.	
22 литра

ново

ПОДАРЪК!
Вземете подарък по

избор от продуктовата
гама на W&H на стойност 

2500	лв.	за	17	литра
2700	лв.	за	22	литра

Стойността на подаръка е с включен ДДС. Цените се имат предвид от актуалната ценова листа на W&H. 
Промоцията не може да се съчетава с други промоционални оферти. | Цените	са	с	включен	ДДС.
Дистрибутори с оторизиран сервиз за стерилизационна техника:  
„Иводент“ ООД, ЕТ „Иван Друмев“, ЕТ „Стефан Друмев“

› автоматично	записване	на	стерилизационните	цикли	на	USB	памет
›	 интегрирана	система	за	автоматично	пълнене	с	вода
› само тип-В цикли и кратък ECO-B цикъл за малки зареждания
› патентована система за сепариране и филтриране на водата
› отложено или програмируемо стартиране на цикъла
› система за анализиране качеството на водата
› вграден прахов филтър
› 17 литра / 22 литра
› гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла

8520	лв.	
17 литра

9305	лв.	
22 литра

ПОДАРЪК!
Вземете подарък по
избор от продуктовата
гама на W&H на стойност 
2000	лв.	за	17	литра
2200	лв.	за	22	литра

Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

W&H	Bulgaria	Ltd.	
14 Svilenitsa Str.
1463 Sofia, Bulgaria 
t	+359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90 
office.bg@wh.com
wh.com

От 01.11.2019	г.  
можете да ни 
намерите на  
новия ни адрес:

София,	ул.	
Свиленица	№14

Доверете се на 
професионалистите!

#whdentalwerk
                  
video.wh.com

Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com

БРОШУРАТА 
ВАЖИ ЗА 
ПЕРИОДА ОТ
01	ОКТОМВРИ	2019	Г.	 
ДО	31	ЯНУАРИ	2020	Г.

Останалите	ни	данни	
за	контакт	остават	
непроменени.	
Очакваме	Ви	в	своя	
нов,	по-голям	и	
модерен	офис!

Екипът	на	W&H

Офисът	и	
сервизът	 
на	W&H	
България	с 
нов	адрес!
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Инструменти	със	светлина	
за юнити без	светлина
Модернизирайте	Вашия	юнит	без	
допълнителни	разходи!	

При покупка на турбина със светлина от  
сериите Synea Fusion или Alegra и куплунг  
с генератор получавате 300	лв.	отстъпка	 
от пакетната цена.

LED	турбина	+	бърз	 
куплунг	с	генератор	=	 
независима	светлина	

С помощта на генератора в 
бързия куплунг Roto Quick е 
възможно използването на 

турбини със светлина с шлаух 
без електрическо захранване.

Върнете стар наконечник  
със светлина без значение  
от производителя и вземете 
нов наконечник Synea Fusion  
със светлина с 20% отстъпка.

Турбина	Synea	Fusion	TG-98	L
› LED+ светлина
› керамични лагери
› 4-флексен спрей
› 21 W
› гаранция: 12 месеца

Повишаващ	наконечник	 
WG-99	LT
› със светлина
› 1:5
› 4-флексен спрей
› керамични лагери
› гаранция: 24 месеца

Наконечници	Synea	Fusion
› 1:1/ 2:1
› единичен спрей
› стоманени лагери
› гаранция: 24 месеца

› интуитивен потребителски интерфейс
› цветен сензорен екран
› прецизен въртящ момент
› ултракъс, мощен електрически микромотор
› нов дизайн на помпата
› безжичен педал за управление (опция)
› W&H Osstell ISQ модул (аксесоар)
› 24 месеца гаранция

БЕЗЖИЧЕН	ЕНДО	МОТОР
Вече	се	доставя	с	апекс	клипс	за	 
лесно	свързване	към	апекс	локатор.
› Безжична свобода: без кабели
› 2 опции: Auto reverse / Auto forward
› Светлинен индикатор сигнализира при  

достигане на 75% от зададения въртящ момент
› Ниски обороти: 300 rpm
› Li-ion батерия осигурява 2,5 часа непрекъсната работа
› Малка глава за максимална видимост

S5	ротиращи	пили
› Уникален S-профил
› По-къси опашки (13 mm)  

за по-добър достъп
› Дълъг прогресивен улей 

за предотвратяване на 
„завинтващия ефект“

› Повишено отстраняване  
на отпилките

Турбина	Alegra	TE-98	LQ*
› LED+ светлина
› керамични лагери
› 3-флексен спрей
› 18 W
› гаранция: 12 месеца

1510	лв.
1810 лв.

1110	лв.
1410 лв.

TG-98 L + RQ-54/ 53 TE-98 LQ + RQ-54/ 53 WG-99 LT, 1:5 WG-56 LT, 1:1 WG-66 LT, 2:1

WS-75 L или WI-75 E/KM

*Турбината с LED светлина TE-98 LQ е предназначена за използване само с 
W&H куплунги Roto Quick RQ-53 и RQ-54. | Цените	са	с	включен	ДДС.

Промоцията важи за наконечници 
Synea Fusion със светлина. 

Цените са с включен ДДС.Цените са с включен ДДС. Цената е с включен ДДС.

Спестявате	 
300	лв.	

Старо	 
за	ново

Калибър за 
проверяване на  

опашките на 
борерите  

ø 1,6 mm и  
ø 2,35 mm

50	лв.
90 лв.

Завинаги млада.

години

1300	лв.
1625 лв.

930	лв.
1165 лв.

+ Мотор със светлина
+ Безжичен педал
+ WS-75 L със 

светлина, 20:1

7035	лв.

+ Мотор без светлина
+ Безжичен педал
+ WI-75 E/KM без светлина, 20:1

6100	лв.

Мотор със светлина +
Педал с кабел +

WS-75 L със +
светлина, 20:1

6380	лв.

2110	лв.

Мотор без светлина +
Педал с кабел +

WI-75 E/KM без светлина, 20:1 +

5440	лв.
Редовна цена WS-75 L: 1730 лв.
Редовна цена WI-75 E/KM: 1290 лв.
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ПОДАРЪК!
Вземете подарък по избор  
от продуктовата гама на 
Sendoline на стойност 300	лв.	

Работи	с	
всички	пили	

със	стандарт	на 
опашката 2,35 mm 
и ротация на 360°. S-профил
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ТЕЙПЪР/ISO	

8/30

6/30

4/30

4/25

4/20

1065	лв.
1335 лв.

ПОДАРЪК


