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Thomas Backscheider,
Dental Technician, Germany
“This new powder Saphir is the next step for us 
technicans, the step into the ‘Light-booster’ world. 
I have never seen a ceramic before with this level 
of Opalescence.”

Rudiger Neugebauer, 
Dental Technician, Portugal
“I never before experienced a Veneering material 
which is on the one side so easy to handle and on 
the other side so close to nature.”

Spiros Chatzigeorgiou, 
CDT, Greece
“My collaborators-dentists trust me with their patients’ smiles because 
I can create a natural result. With this unique material, Saphir, I am 
allowed to use all my skills to cover even the most demanding case with 
naturalness. The best thing is that I can achieve this result fast, easily 
and with absolute safety.”

Bjorn Maier,  
Master Dental Technician, Germany
“The opaque is unique and, from my point of view, 
the best on the market – a true USP.”

Adi Gherman, CDT, Romania  
“The aesthetic properties are excellent for metal ceramics. 
The colours are ideally matched to the Vita shade guide, 
and the handling properties are simply excellent.”

Paul Fiechter,  
Master Dental  
Technician,  
Switzerland
“The light booster interacts with changing 
lighting conditions and produces a natural 
and lively interplay of colours.”



HeraCeram®  
Идеалната  керамична система за всеки клиничен случай включително за имплантна работа. 
Екстремно къси цикли на печене, (дентин – 10 минути) Невероятна естетика в ежедневната Ви 
работа.
CTE range of 13.5–14.9 μm/mK.

Керамични маси: дентини, опакери, транспаренти, инцизали 
Промоции:
Купете HeraCeram®  3 броя х 20г  110.00 лева
Купете HeraCeram®  5 броя х 20г  175.00 лева
Купете HeraCeram®  10 броя х 20г  350.00 лева
Вземете подарък HeraCeram® универсална боичка 3 г по избор

HeraCeram® 
Уникална керамична система за всеки вид дентална сплав, 
циркониева керамика и литиев дисиликат
 стабилизирана левцитна структура
 уникални опалесцентност, траслуцентност и флуорисцентност
 богата гама от керамични маси за ежедневна работа  

и за конструкции с най-висока естетика
 най-висока естетика за кратко време 

HeraCeram® Zirkonia 750
Точното решение за литиев дисиликат и цирконива керамика
СТЕ 10.2 – 10.5 Mm/mK,
Всички видове маси: дентини, хромадентини, матрикс маси,  
маси от Navigator комплектите 
Промоции:
Купете HeraCeram® Zirkonia 750 – 2 броя х  20 г   120.00 лева
Купете HeraCeram® Zirkonia 750  - 4 броя х 20 г   220.00 лева
Adhesive 750 – уникалният адхезив за циркония и литиев дисиликат- 
най-сигурната връзка без счупвания 
Купете Adhesive 750 2мл   80.00 лева

HeraCeram® Zirkonia 
Идеална керамична система за конструкции от циркониев диоксид
СТЕ 10.5 Mm/mK,
всички видове маси : дентини, опакери, матрикс маси, маси от Navigator комплектите 
Промоции:
Купете HeraCeram® Zirkonia  – 2 броя х  20 г 120.00 лева
Купете HeraCeram® Zirkonia  – 4 броя х 20 г 220.00 лева
Adhesive 750 – уникалният адхезив за циркония и литиев дисиликат- най-сигурната 
връзка без счупвания 
Купете Zirkonia Adhesive  2мл 80.00 лева

HeraCeram®  Matrix керамични маси разработени от Пол Фихтер

HeraCeram® Matrix/Navigator  - 20г  60.00 лева
Опалтранспаренти, опалинцизали, флуорисциращи маси, маргинални маси
Купете HeraCeram® Matrix /Navigator - 3 броя х 20 г  160.00 лева

NTI-Kahla – Германия, лидер в производството на диамантени и твърдосплавни 
инструменти, полири, инструменти за обработка на циркония и литиев дисиликат
Инструменти за обработка на керамика, циркония и литиев дисиликат



Купете Signum 1х4 г  45.00 лева
Дентини, инцизали, маргинални маси 
Промоции:
Купете Signum 3 броя х 4 г  130.00 лева
Купете Signum 5 броя х4 г  200.00 лева

HiLite Power 3D
най-бързият и надежден стробоскопски апарат за фотополиме-
ризиращи материали и обекти от 3D принтери. Светлината се из-
лъчва на порции и позволява реорганизирането на материала и 
дава полимеризация от 100%.
Промоция:
Купете HiLite Power 3D  4850.00 лева
Вземете подарък: Signum HiLite pre 2 - LED уред за преполиме-
ризация на течливи композити

Signum / Signum Ceramis 
Модулна система от универсални и специални фотокомпо-
зитни маси, боички и аксесоари.  
Signum / Signum Ceramis за инкрустиране на конструкции от 
метал и за конструкции без метал.  
Съвършена естетическа концепция включваща Matrix маси.

Signum + HiLite Power
от любов към перфекционизма

Signum Zirkonia bond set
свързващ агент на циркониеви конструкции към фотокомпо-
зит осигуряващ изключително здрава връзка. Конденциони-
ра се вътрешната повърхност на циркониевата корона.
Купете Signum Zirkonia bond set  195.00 лева

Signum Cre active – 26 вида боички 
за индивидуализиране на реставрации с фо-
токомпозити. Пресъздаване на петна, пукна-
тини оцветяване на фисури и др.
Купете Signum Creactive 1х 3 г  39.00 лева

Pala Creactive 
специално създадени ефекти за червена естетика и 
изкуствен венец
Купете Pala Creactive Gum 4 г за пресъздаване на 
изкуствен венец  55.00 лева

Специални свързващи агенти

Signum Metal bond set 
метал-праймер, свързващ агент, кой-
то Ви дава до 300% сигурна връзка 
към всички сплави вкл. титан. Изклю-
чително лесна и бърза апликация
Купете Signum Metal bond set  
195.00 лева

Signum Matrix – базиран на полиглас и микрофилерна 
технология, изцяло в съответствие със светлодинамичната 
концепция на Heraceram Matrix за изключителна естетика
Промоция:
Купете Signum Matrix комплект  950.00 лева
Вземете подарък: Signum/Signum Ceramis 3 шприци х 4 г

Signum Ceramis – истинската алтернатива на чистата ке-
рамика
Signum Ceramis – оптимизиран стъкло-керамичен фото-
композит за конструкции без метал: корони, инлеи, онлеи, 
фасети,
Купете Signum Ceramis 1х4 г  55.00 лева
Дентини, инцизали, маргинални маси 
Промоции:
Купете Signum Ceramis 3 броя х4 г  145.00 лева



CARA Mill 2.5, 3.5, 3.5l 
Вашето решение за CAD CAM 
фрезоване
Всяка машина предлага прецизно сухо 
и мокро рязане на бланки с диаметър 
98.5мм.
Конструкциите са готови за по-малко 
от 10 минути. Вие може да изрежете 
20 тела или повече, без да сменяте 
бланката.

Неговите предимства:
 много по-бърз процес на принтиране – между 20-40 мин 

(в зависимост от обекта), благодарение на DLP технологията, 
при която се принтира цял слой, а не точка по точка

 изключителна точност – до 30микрона (има възможност 
за избиране на точността на принтера – между 30 и 100 ми-
крона. При по-ниска резолюция времето е по-кратко)

 голяма област на принтиране
 тавата, в която се налива материалът, и бланката, на която 

се принтира, не се повреждат от принтирането. Повреждат се 
само от механично надраскване от страна на оператора

 много икономичен – няма почти никаква загуба на мате-
риал. След принтиране остатъкът може да бъде върнат в 
бутилката и да се ползва отново

 много лесен за употреба софтуер, съпортите се позицио-
нират автоматично

 онлайн връзка между компютъра с CAM софтуера и 
принтера. Принтерът има и USB порт, което позволява 
прехвърлянето на данни чрез флашка 

 всички ъпдейти са безплатни  
 напълно отворена система. CAM софтуерът приема .stl  и 

др. файлове

CARA Print 4.0 
най-бързият 3D принтер специално 
създаден за дентални цели

Цялостно решение в дигиталната 
медицина

Специални промоции за Булдентал. Попитайте в офиса или на щанд на фирма Карис

CARA SCAN 4.0
Всичко от което се нуждаете  
за прецизно сканиране в 3D 
формат.
CARA SCAN 4.0 се предлага с 
вграден компютър и софуер за 
дизайн:

 Дизайн на кепе, анатомичен 
дизайн, анатомични корони, 
мостови конструкции

 Инлеи, онлеи, фасети, 
модели от восък, телескоп 
корони, Maryland мостове.

 Библиотека с усмивки, библиотека със зъби вкл. Pala
 Дизайн на абатмънти, дизайн на мостове с импланти
 Виртуален артикулатор и Model builder
 Софтуерът непрекъснато се обогатява с нови 

приложения. Те не се заплащат отделно, а се получават 
автоматично. 
Очаквано приложение – дизайн на хирургични водачи 
(също безплатно)



Опаковъчни маси  
и неблагородни дентални сплави

Heraenium P 
CrCo сплав с WAK - 13.8 (500) плътност – 8.8g/
cm3, темп. на леене 1350° С
Промоции:
Купете Heraenium P  1кг   465.00 лева
Купете Heraenium P  500 г   240.00 лева
Купете Heraenium P  100 г   50.00 лева

Heraenium Pw 
CrCo сплав с WAK 14.3 (500) плътност – 8.2 g/cm3, 
темп. на леене 1320° С твърдост след печене 290 
(HV10) модул на елестичност 208 Gpa
Промоции:
Купете Heraenium Pw 1кг   415.00 лева
Купете Heraenium Pw  500 г  - 220.00 лева
Купете Heraenium Pw  100 г  - 48.00 лева

Moldavest exact 
фосфатно-свързана безграфитна опаковъч-
на маса, за неблагородни сплави, за корони и 
мостове. Изключителна течливост, прекрасна 
адаптация дори и в трудни ситуации, за бързо и 
стандартно подгряване.
Купете Moldavest exact 5.6 kg в пакетчета от 
160 г + течност 900мл концентрат  110.00 лв.

Moldavest master run 
прецизна фосфатно свързана, безграфитна опа-
ковъчна маса за CrCo техника и моделно леене, 
за благородни и неблагородни сплави за бързо 
подгряване.

Купете Moldavest master run 20, 25 кг в пакет-
чета от 450 г  165.00 лв.

Heraenium NA 
NiCr с WAK - 14.1 (500) плътност – 8.3 g/cm3, темп. на леене 1450° С 
твърдост след печене 200 (HV10) модул на елестичност 222 Gpa
Промоции:
Купете Heraenium Na 1кг   390.00 лева
Купете Heraenium Na  500 г   205.00 лева
Купете Heraenium Na  100 г   45.00 лева

Heraenium CE 
класическа CrCo сплав за моделно леене с оптимална твърдост  
и еластичност.
Купете Heraenium CE 1кг   325.00 лева
Купете Heraenium CE  500 г   170.00 лева
Купете Heraenium CE  100 г   38.00 лева

Богато 
разнообразие 
от сплави с 
различно златно 
съдържание

NTI-Kahla 
твърдосплавни инструменти за обработка на дентални сплави 
с 6 различни нарязвания

Лабораторни силикони за дублиране
Heraform type A+B 
прецизна дублажна маса с много висок модул на еластичност и 
устойчивост на скъсване
Heraform Type A+B: изключително качествени дублирни А-силикони 
с допълнително омрежване, без свиване и филери. С по-малка плът-
ност от конвенционалните дублирни силикони – можете да направи-
те повече дублирни форми и да намалите разходите си с 15%
Купете: Heraform type A+B 1кг+1кг  135.00  лева



Гингивални маски 

Ventura Gingival rigid 
гингивална маска за репродукция на венеца с висока финална 
твърдост 75 Shore A, подходяща при имплантна работа, може да 
се фрезова.
Купете Ventura Gingival rigid -2 картуши х 50мл +12 смесителя
+12 oral tips +сепаратор10мл  55.00 лева

Прецизни лабораторни силикони

Pala Lab Putty 
прецизен А-силикон, специално разработен и покриващ широк 
обхват на апликации.
Предлага се в 2 вида твърдости 65 Shore A, 90 Shore A
Неговите предимства:

 бързо време на втвърдяване
 много висока репродукция на детайлите 20 микрона
 изключителна дименсионална стабилност (< 0.05 % след 24 часа)
 резистентен на скъсване
 резистентен на температура
 може да се комбинира със стоматологичните коректури

Купете Pala Lab Putty 65 shore  
2.6 kg (2 х 1.3 кг)  130.00 лв
Купете Pala Lab Putty 90 shore  
2х1.5 кг  130.00 лв

Ventura Top 85 
прецизен С – силикон с твърдост 85 
Shore A издържа до температура от 
140 градуса
Промоция:
Купете Ventura Top 85 – 5 кг 
+ 2 катализатора х 60мл  
110.00 лева

NTI-Kahla – иновации 2019 
Нови инструменти за обработка на литиев дисиликат 
и всички видове керамика

Palatray XL
анатомични фотоплаки 
Купете Palatray XL – 50 плаки  120.00 лева

Ventura Gingival elastic 
еластична гингивална маска за ре-
продукция на венеца с финална 
твърдост 47 Shore A
Ventura Gingival elastic 
2 картуши х 50мл+12 смесителя
+12 oral tips +сепаратор10мл 
55.00 лева



Дентални гипсове със специали-
зирано приложение

Ventura Occlusion stone 
артикулационен гипс с кратко 
време на втвърдяване, много 
добра адхезивност, лесно се пре-
създават движенията на темпо-
ро-мандибуларната става
Купете Ventura Occlusion stone 2 
кг  8.00 лева
Купете Ventura Occlusion stone 5 
кг  19.00 лева

Ventura Extrawhite 
специален ортодонтски гипс с 
брилянтен бял цвят. 
Купете Ventura Extrawhite 2 кг  
10.00 лева
Купете Ventura Extrawhite 5 кг  
22.00 лева

Гипсове и пластмаси – Kulzer Dental

NTI-Kahla 
инструменти за обработка на гипс и пластмаса

Гипсове клас III

Дентални гипсове тип II

Moldabaster 
с разнообразно приложение, много добра течливост и 
ниска експанзия. Предлага се като бързо и нормално 
втвърдяващ в опаковки от 25 кг, цвят – бял
Купете Moldabaster 25 kg  55.00 лева

Дентални гипсове тип III

Moldano
универсален гипс за цели и частични протези, ортодонт-
ски модели и други видове модели с гладка консистенция 
и бързо време на втвърдяване. Предлага се в опаковки от 
25 кг, цветове: син, жълт и бял
Купете Moldano 25 кг чувал  69.00 лв
Купете Moldano 4.5 кг пакет фолио  19.00 лева

Гипсове клас IV

Moldasynt 
за корони и мостове, тиксотропен, с добра течливост, цвят - 
светло бежов
Купете Moldasynt 4,5 kg  28.00 лв.

Moldastone CN 
за корони и мостове, супертвърд в цветове: шампанско,  
светлобежов, праскова и зелен.
Купете Moldastone CN 4,5 kg  26.00 лв.

Ново
Moldarock Royal 
изключителен гипс, сканируем с висока финална твърдост 
60 MPa след 1 час, 
Чудесна репродукция на детайлите и острота на ръбовете, 
цветове – светлобежов, светлосив, златножълт и слонова 
кост
Промоция:
Купете Moldarock Royal 4.5 кг  34.00 лева

Meliodent HC 
топлополимеризираща пластмаса с повишена издръжли-
вост на опън, което води до изключителна резистентност 
на счупване. Усъвършенствана инициаторна система за 
пълна полимеризация. Отлична полируемост, предла-
га се с голямо разнообразие на цветове с нишки и без 
нишки.
Купете Meliodent HC 1кг+500 мл  79.00 лв.

Дентални гипсове тип IV 
стабилизирани с пласт-
маса

Octasuper rock 
тиксотропен, много добра 
течливост и висока финал-
на твърдост – 60 MPa след 
1 час, цвят – бежов
Купете Octasuper rock 5 
kg  50.00 лв


