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video.wh.com

Сега при Вашия 
дистрибутор или 
wh.com
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WE-56
1:1, пуш бутон

WE-66
4:1, пуш бутон

HE-43
1:1, въртящо 
заключване

TE-95 BC/ RM
18W, единичен 
спрей, хигиенна 
глава, воден 
филтър

ZE-55 BC/RM
Въздушен  
скалер

Втори инструмент ½ цена
При покупка на два инструмента от серията 
Alegra, вторият е на половин цена. При покупка 
на различни инструменти, отстъпката се 
приспада от инструмента с по-ниска стойност.

Пример: при покупка на турбина TE-95 (530 лв.) и наконечник WE-56  
(1/2 цена от 350 лв. → 175 лв.): обща стойност на сделката 705 лв.  
Промоцията важи за всички инструменти без светлина от серията 
Alegra. Цените са с включен ДДС.

Цената е валидна при еднократно плащане.
Цената е с включен ДДС.

TE-95 BC/RM

530 лв.

WE-56

350 лв.

HE-43

295 лв.

ZE-55 BC/RM

765 лв.

WE-66

425 лв.

гаранция 12 месеца

Implantmed Classic
› лесен за работа: голям дисплей
› много къс и лек микромотор
› широк диапазон на оборотите на  
 микромотора: 300 – 40 000 rpm
› прецизно ограничение на  
 въртящия момент: 5-70 Ncm
› автоматична функция за  
 режещи инструменти
› гаранция: 12 месеца 

Вашият надежден партньор  
в имплантологията

Подарък WI-75 E/KM
Хирургичен наконечник 20:1, без светлина

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

Електрически  
микромотор EM-12 L

с повишаващ наконечник  
на половин цена

Посочените пакетни цени са след приспадната отстъпка и са валидни при еднократно плащане.  
Промоцията не може да се съчетава с други оферти и отстъпки. Цените са с включен ДДС.

Брошурата важи за периода
от 01 март до 31 май 2019 г.

4950 лв.

Нов мощен 
мотор

Цена от 9265 лв.

Нов педал

Нов дисплей

Наконечник Synea  
Vision WK-99 LT
› 1:5
› покритие, устойчиво  
 на надраскване
› 5-флексен спрей 
› гаранция: 36 месеца

Наконечник Synea  
Fusion WG-99 LT
› 1:5
› 4-флексен спрей
› гаранция: 24 месеца

EM-12 L 
кит за вграждане  
с потенциометър

EM-12 L + 
WK-99 LT
4165 лв.

EM-12 L +
WG-99 LT
3860 лв.



Валидиран
процес
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          повече от 99 %

Завинаги млада.

години

Турбини Synea Fusion
TG-98 L
› LED+ светлина
› керамични лагери
› 4-флексен спрей
› 21 W
› за Roto Quick, Multiflex,  
 NSK и RM куплиране
› гаранция: 12 месеца

Наконечници Synea Fusion
WG-56 LT, WG-66 LT, WG-99 LT
› със светлина
› 1:1/ 2:1/ 1:5
› интегриран спрей
› гаранция: 24 месеца 

Промоцията важи за цялата серия Synea Fusion.
Цените са с включен ДДС.

Цените са с включен ДДС.

TG-98 L
1399 лв.

1189 лв.

WG-56 LT
1:1

1165 лв.
990 лв.

WG-99 LT
1:5

1625 лв.
1380 лв.

17 литра

8520 лв.

22 литра

9305 лв.

2310 лв.

WG-66 LT
2:1

1335 лв.
1135 лв.

-15 %

Lina
› автоматично записване на стерилизационните цикли на USB памет
› 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
› интегрирана система за автоматично пълнене с вода
› система за анализиране качеството на водата
› вграден прахов филтър
› 17 литра/22 литра
› гаранция: 24 месеца или 2000 цикъла 

ПОДАРЪК: Assistina
› Апарат за почистване  
 и смазване на 
 наконечници

20 

Комплектът Assistina не  
включва консумативи: масло за  
смазване и почистващ разтвор. 

Дистрибутори с оторизиран сервиз за 
стерилизационна техника: „Иводент“ ООД,  
ЕТ „Иван Друмев“, ЕТ „Стефан Друмев“  

Цените са с включен ДДС.

Assistina 301+
Поддръжка с едно докосване на бутона

› Почистване и смазване на вътрешните  
 компоненти с масло за смазване.
› Оптимално почистване на каналите за  
 вода и въздух с почистващ разтвор.

Подарък турбина Alegra  
без светлина - TE-95

Подарък турбина Synea Fusion 
със светлина - TG-98 L

6555 лв.
Assistina 3x3
3 инструмента х 3 стъпки 

Стъпка 1: Автоматично вътрешно почистване 
на спрей каналите и предавките с 
W&H активен разтвор. 

Стъпка 2:  Автоматично външно  
почистване на инструмента  
с W&H активен разтвор.

Стъпка 3:  Смазване на предавките с W&H 
масло за смазване.

Подарък на  
стойност 2188 лв.

години  
W&H СТЕРИЛИЗАЦИЯ


