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ZÁKAZNÍCKY CENNÍK   EKONOMICKÝCH ZUBNÝCH SÚPRAV RADY PROMO ESSEDA 

2015 
 
   
            Súpravy boli vyvinuté na základe požiadavky na cenovo prístupnú zubnú súpravu 
s hlavným využitím pre dentálnu hygienu,profilaktickú prax,pre kufríkové použitie prvej pomoci, 
pre veterinárnu prax,armádu a pre pedagogicko výukovú činnosť. 
   Súpravy sú pneumatické,čo zaručuje nadštandardnú spoľahlivosť,ktorá je potrebná  
pri tomto spôsobe použitia.Konštrukcia bola smerovaná tak,aby inštrumentačný stolík  
a pľuvadlový blok boli čo najtenšie,čo si vyžiadalo špecialne konštrukčné úpravy  
jednotlivých častí a súčiastok inštr.stolíka a pľuvadlového bloku. 
   Po úspešnom vývoji predstavujeme unikátny najtenší inštrumentačný stolík na dentálnom trhu, 
ktorý dáva súprave špecialny design a rozmerové výhody expedičného balenia. 
Súpravu PROMO ESSEDA možno dokompletovať 4-tým nástrojom- pneumatickým odstraňovačom  
zubného kameňa,resp.piezoelektrickým OZK,ktorý môže byť umiestnený na prídavnom stolíku. 
Dentálnu súpravu PROMO ESSEDA možno montovať na ľubovoľné kreslo /resp.repasované kreslo/ 
alebo realizovať ako stacionárnu súpravu s upevnením na podlahu. 
      Pojazdné-vozíkové prevedenie PROMO ESSEDA CART umožňuje kompletáž ku stávajúcemu 
kreslu 
a pľuvadlovému bloku so svietidlom,alebo po dokompletovaní s kompresorom,ejektorom, 
ejektorovou odsávačkou a špecialnym vodovzdorným kufrom vznikla prenosná 
 súprava PROMO ESSEDA CART COMPLET vhodná pre armádu a veterinárnu prax 
Kufríkové prevedenie PROMO ESSEDA CASE umožňuje využitie v pohotovostnej výjazdovej praxi. 
Stolové prevedenie PROMO ESSEDA MINI  je vhodné i pre výukové využitie v pedagogickej praxi. 
 
         Zákaznícka cena s DPH 
1/PROMO ESSEDA  -súprava s kreslom      4 500,-EUR 
  -dentálna súprava 3-nástrojová  
  -montovateľná na kreslo,alebo stacionárna s upevnením na podlahu 
  -dentálne LED svietidlo 12V,50W   
  -otočné rameno s pľuvadlovou misou-fixovateľné 
  -časovač plnenia pohára a oplachu pľuv.misy 
  -vzduchový ejektorový odsliňovač 
  -vzduchová ejektorová odsávačka 
  -fľaša chladenia 
  -celokovový chrómovaný tray stolík s 3 nástrojmi: 
            trojfunkčná striekačka 
            automatický držiak turbínky+hadica Midwest 
            automatický držiak mikromotora+hadica Midwest 
  -chladenie nástrojov vodou a vzduchom 
  -diskový nožný ovládač 
  -prídavný odkladací stolík 
  -rameno tray stolíka má dľžku 69 cm 
  -rozmery tray stolíka 41x25x4 cm 
  -pripojenia:el.sieť 230 V,50 Hz 
                  vzduch (4,5-6 /8/ bar,50 l/min) 
                  voda z vodovodu 
                  odpadové potrubie 
  -hmotnosť 40 kg 
  -balenie kartón 80x60x40 cm 
 
2/PROMO ESSEDA  CART  vozíkové prevedenie    1 350,-EUR 
  -samostatný pojazdný celokovový chrómovaný tray stolík s 3 nástrojmi: 
            trojfunkčná striekačka 
            automatický držiak turbínky+hadica Midwest 
            automatický držiak mikromotora+hadica Midwest 
  -fľaša chladenia 
  -chladenie nástrojov vodou a vzduchom 
  -diskový nožný ovládač 
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  -nastaviteľnosť výšky tray stolíka od 58 do 88 cm 
  -rozmery tray stolíka 41x25x4 cm 
  -pripojenia:vzduch (4,5-6 /8/ bar,50l/min ) 
  -hmotnosť 15 kg 
  -balenie kartón 60x40x40 cm 
 
3/PROMO ESSEDA CART COMPLET-vozíkové prevedenie v kufri  3 285,-EUR 
   -vybavenie ako u PROMO ESSEDA CART 
   +prenosný kompresor 
   +odsliňovač ESSEDA 
   +odsávačka ESSEDA 
   +kompaktný celoprístrojový kufríkový obal,vodotesný 57x57x54 cm,10,5 kg 
  -hmotnosť s obalom 40 kg 
 
4/PROMO ESSEDA  CASE kufríkové prevedenie      1 200,-EUR 
  -odnímateľný nástrojový panel s možnosťou upevnenia na stenu 
  -nástrojový panel s 3 nástrojmi: 
            trojfunkčná striekačka 
            automatický držiak turbínky+hadica Midwest 
            automatický držiak mikromotora+hadica Midwest 
  -fľaša chladenia 
  -chladenie nástrojov vodou a vzduchom 
  -diskový nožný ovládač 
  -možnosť kompletácie so vzduch .odsliňovačom /4-tý nástroj/ 
  -rozmery kufríka 46x37x12 cm 
  -pripojenia:vzduch (4,5 -6 /8/ bar,50 l/min) 
  -hmotnosť 7,5 kg 
  -balenie kartón 48x38x15 cm 
 
5/PROMO ESSEDA  MINI  stolové prevedenie       940,-EUR 
  -stolové prevedenie nástrojového panela s 3 nástrojmi: 
            trojfunkčná striekačka 
            automatický držiak turbínky+hadica Midwest 
            automatický držiak mikromotora+hadica Midwest 
  -fľaša chladenia 
  -chladenie nástrojov vodou a vzduchom 
  -diskový nožný ovládač 
  -rozmer nástrojového panela 18x25x9,5 cm 
  -pripojenia:vzduch (4,5 – 6 /8/ bar ,50 l/min ) 
  -hmotnosť 4,5 kg 
  -balenie kartón 80x60x40 cm 
 
6/  Stomatologické kreslo                                      2 250,-EUR 
7/  Príprava pre 4-tý vzduchový nástroj     120,-EUR 
8/  Nesvetelná turbínka TG 656+Smiloil+náhr.rotor-Chirana Medical-SR 233,-EUR 
9/  Nesvetelná turbínka TG 656 EASY Chirana Medical   158,-EUR 
10/ Svet. turbinka TE-98 LED G RM s LED generatorom,výrobca  W&H 653,-EUR 
11/  Vzduchový motor  IS 205 M4,výrobca   NSK -JAP           345,-EUR 
12/  Nesvetelný kolienkový násadec 1:1  M 25 ,výrobca NSK  360,-EUR 
13/  Svetelný kolienkový násadec 1:1 WE 56LED G s LED gen.W&H 660,-EUR 
14/ Nesvetelný rovný násadec 1:1 M65,výrobca NSK   330,-EUR 
15/ Pneum. odstraňovač zubného kameňa OZK 92-Chirana Medical 203,-EUR 
16/ Ultrazvukový OZK,samostatný,Varios 350,výrobca NSK  780,-EUR 
17/Ultrazvukový OZK svetelný,Varios 350 L            1 215,-EUR 
18/ Bezolejový kompresor -prenosný –Werther Black  Mamba             1 200,-EUR 
19/ ESSEDA –ejektorový odsliňovač     150,-EUR 
20/ ESSEDA-ejektorová odsávačka     300,-EUR 
21/ Kufor pre súpravu PROMO ESSEDA CART -vodotesný  600,-EUR 

  

 Predaj a distribúcia: 

All4vets, s.r.o., Potočná 14, 921 01 Piešťany 

www.all4vets.eu 

info@all4vets.eu 

+421 908 746 478 

http://www.all4vets.eu/
mailto:info@all4vets.eu
http://www.all4vets.eu/
mailto:info@all4vets.eu

