
#whdentalwerk
                  
video.wh.com

Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com

НОВО

› 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 2.000 цикъла

Деминерализатор 
Multidem, пистолет 
за пълнене и 
допълнителен  
пълнител за Multidem. 
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Certificate №SOF0368441
ИАЛ рег. № IV-P-T I МИ-157 I
03.12.2007

W&H Bulgaria Ltd. 
91 Pirin Str., office № 6 
1680 Sofia, Bulgaria 
t +359 2 854 95 65
f +359 2 854 95 90 
office.bg@wh.com
wh.com

Върнете Вашия стар 
инструмент и вземете  
нов от серията Alegra 
без светлина на 
промоционална цена.

Турбини Alegra
TE-95 RM / TE-95 BC

› без светлина
› 18 W
› единичен спрей
› хигиенна глава
› воден филтър
› за RM и BC куплиране
› гаранция: 12 месеца

Спестявате 100 лв.

1:1,  
въртящо 
заключване

HE-43

Промоцията важи при връщане на 
турбина и покупка на турбина и при 
връщане на наконечник и покупка на 
наконечник.

Цените са с  
включен ДДС.

Брошурата важи за периода от  
01 юли до 30 септември 2019 г.

Lara: нов стерилизатор от W&H
Невероятен отвътре. Невероятен отвън.

ПОДАРЪК

10.100 лв. или  
5 вноски х  
2.020 лв.

Старо  
за ново

530 лв.  
430 лв.

295 лв.  
240 лв.

1:1, 
пуш бутон

WE-56

350 лв.  
290 лв.

4:1, 
пуш бутон

WE-66

425 лв.  
340 лв.

Цените са с включен ДДС.

Обща стойност  
на подаръка:  
1.135 лв.



НОВО

Proxeo Twist 
Полираща система с къси опашки

Proxeo Twist безжичен

Proxeo Ultra

Профилактика за 
професионалисти
Ново поколение  
ротационно полиране

› обратен наконечник 4:1
› оптимален достъп благодарение  
 на по-ниската работна височина
› лесна смяна на гумичките с натискането на един бутон
› по-добра видимост благодарение на по-малката глава
› дълъг живот благодарение на уплътняващата система
› всички Proxeo Twist гумички са с по-къси опашки и  
 по-ниска работна височина

› безжичен наконечник
› по-лек от много смартфони
› безжичен педал за управление
› без придърпване от кабел
› литиево-йонна батерия

комплект гумички  
или четки по 

 избор (144 бр.)

ПОДАРЪК

2 комплекта накрайници 
за еднократна употреба  
(2х 100 бр.)

ПОДАРЪК

549 лв.

2.325 лв.

Hови пиезо  
скалери от W&H

› Q-връзка: система за бърза връзка
 (накрайникът се завива и развива
 само с един оборот, вместо с шест)
› съвместимост с пейсмейкъри
› ръкохватка с LED пръстен
› настройка за безстепенно  
 регулиране на мощността

PB-530
› безжичен педал за управление
› автоматичен индикатор за нивото  
 на течността
› голям резервоар (750 ml)
› специална програма за промиване  
 на системата на шлаухите

PB-520
› голям резервоар (750 ml)

Цените са с включен ДДС.
Подарък: два накрайника по избор от продуктовата гама на W&H.

НОВО

2.340 лв.*3.425 лв.3.965 лв.

2х накрайника 
по избор

ПОДАРЪК

Цените са с включен ДДС.

Ст
ан

да
ртн

а срещу къса опаш
ка

*Предлага се и като решение за вграждане.

Комплектът Proxeo  
Ultra PB-530 включва 
универсални накрайници 
1U, 2U, 1P и накрайник за 
почистване на импланти 1I.

1I

PB-530 PB-520 PB-510

1U

2U

1P
Комплектите Proxeo Ultra PB-520 
и PB-510 включват универсални 
накрайници 1U, 2U, 1P.


