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TRILOR
Tecno-polímero de alta 
performance. Matriz de resina 
termoendurecida com reforço de 
fibra de vidro multidireccional. 
Restaurações estéticas 
permanentes em implantes. 
Estruturas e subestruturas leves 
e resistentes para Zircónio, 
Li-Silicatos, Acrílicos e 
Compósitos. As características 
de osso natural tornam-no na 
restauração ideal sem metal.

OFERTA SUPERPEG II
12CC

TRIVEST
A atualização de material de 
revestimento.
3 em 1 - Cerâmicas prensadas, 
fundição de metal e modelos 
refratários. Superfície 
extremamente lisa. Excelente 
precisão e definição das margens. 
Aquecimento tradicional ou 
rápido. 
Adequado para materiais de 
pontes e coroas impressos em 3D.

TRIVEST 40x100gr + 750ml liq. 
press + 250ml liq. fund.

INOVACAM
ESTHETICA

Premium Multilayer-PMMA para 
restaurações finais e provisórias.
Fabrico inovador de termoplástico. 
Graduação da translucidez 100% 
transparente. Propriedades físicas 
excecionais > 6 anos de tempo de 
uso. Imensa densidade para uma 
resistência à placa incomparável.

OFERTA  TRIVEST 
PLUNGER

FUSION MASTER KIT

A evolução do Kolinsky
Kolinsky Premium + reforço de fibras sintéticas. 
Ponta pontiaguda. Cabo em alumínio leve e balanceado. Ponta 
substituível, magnética “quick-change“.
* Pontas encaixam nos pincéis roscados de outros fabricantes

Pincel Sintético Premium - redefinido
Fibras sintéticas hibridas. Enorme resistência à flexão da ponta do 
pincel. Grande reserva de água. Ponta substituível, magnética 
“quick-change“.
* Pontas encaixam nos pincéis roscados de outros fabricantes

NYLO MASTER KIT

CERAFIRM KIT
O sistema de mistura universal para todos 
os tipos de cerâmica. Misturas cerâmicas 
extremamente firmes e menor contração 
possível. Sem Glicol-sem Influência na cor. 
Estruturas são obtidas “camada-a-camada“. 
Crie estruturas e textura mesmo antes da 
queima.

250ml fluid + 3,5ml add

SUPERPEG II
Estabiliza convenientemente elementos de 
cerâmica na queima. Não necessita 
qualquer limpeza. Pronto a sair. Solução 
ideal para facetas e estruturas de difícil 
colocação em pinos. Não necessita de 
tempo de secagem.

TRIVEST
PLUNGER

Pistão unidirecional Ø 13 mm. 
Superfície extremamente lisa. 
Arestas arredondadas em ambos 
os lados. Sem Inclinação, sem 
prensagem enganosa. Enorme 
resistência à compressão.

TRIVEST Plunger (50 pcs)

OFERTA CERAFIRM
KIT

OFERTA CERAFIRM LIQUID. 250ML
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