
МЕДИЦИНСКА ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕНТАЛНИ РЕШЕНИЯ



Дентални решения за глобалния пазар
от  1962



МЕДИЦИНСКА ТЕХНОЛОГИЯ
И ДЕНТАЛНИ РЕШЕНИЯ

След повече от 50 години с опит в медицински-
те технологии и денталното производство  
DIPLOMAT-DENTAL се утвърди като водещ световен 
производител. Основен принцип в нашата бизнес 
философия е пълното задоволяване на нуждите на 
нашите клиенти. Ние притежаваме система за кон-
трол на качеството на най- високо техническо ниво,  
но най-важният приоритет за нас са надеждността  
и сигурността на нашите изделия. 

В продуктовата гама на марката DIPLOMAT-DENTAL  
влизат дентални юнити, кресла за пациента, ос-
ветителни тела и др. Всички те притежават пре-

възходно качество, ергономия и разнообразие  
от модели и конфигурации, за да се отговори на всич-
ки нужди на лекарите по дентална медицина. Нашата 
първостепенна цел е клиентското удовлетворяване  
с продуктите на DIPLOMAT-DENTAL по целият свят. 

„Ние създаваме стойностна техника“
Това е нашето мото, което представлява отноше-
нието на компанията във всички аспекти на произ-
водствения процес. Ние непрекъснато усъвършен-
стваме нашите продукти, тъй като искаме да бъдем 
сигурни, че предоставяме най-доброто на нашите 
клиенти, както и те да се възползват от ползите на 

върховите медицински технологии в денталната 
област. Нашите специалисти прилагат най-новите 
стратегии в областта на ергономията, сигурността, 
хигиената и лесната поддръжка. Освен това, ние 
се грижим нашите високо технологични продукти  
да бъдат технически сервизирани и поддържа-
ни, с оглед максимално задоволяване на нуждите  
на нашите клиенти. 

DIPLOMAT-DENTAL се утвърди, благодарение  
на идеалното съотношение между качество, цена  
и сервизна поддръжка.



ЦВЕТЕН ТЪЧ 
СКРИЙН 
ДИСПЛЕЙ 
ОТ ВИСОК КЛАС
Всички юните от премиум линия-
та на DIPLOMAT-Dental са екипи-
рани с 7 инчов цветен тъч скрийн 
дисплей за управление на всички 
функции на денталната машина. 
Стъклената му повърхност позво-
лява лесно почистване. Дисплеят 
позволява въвеждане на 9 раз-
лични програми за различните 
потребители. Крачният контрол 
се предлага в  безкабелна вер-
сия и с бутони за програмиране, 
които позволяват да се избере 
най-често използваната функция.
USB интерфейса може  да се из-
ползва за показване на рентгено-
ви изображения върху екрана (с 
максимална резолюция 800x480). 
Xenos LED рефлекторът може да 
се управлява от различни места 
(докторски модул, асистентски 
модул, сензор и крачен контрол). 
Новият дисплей позволява пре-
програмирането на позициите 
на креслото на пациента: изход-
на, изплакване, Trendelenburg  
и последна работна позиция.  
Освен това, асистентският модул 
на премиум линията юнити може 
да бъде екипиран също със цве-
тен тъч скрийн дисплей за улесня-
ване работата на асистента.

ПОДОБРЕНА 
ТЕХНОЛОГИЯ НА 
КРЕСЛОТО 
НА ПАЦИЕНТА

Всички модели от класическата  
и комфортната линия юнити са 
екипирани с 5 инструмента, а пре-
миум  линията има възможност  
са инсталиране на 6 инструмен-
та. Това позволява на зъболекаря  
да осъществява всички видо-
ве дентални манипулации без  
да има нужда от допълнителни 
апарати. Клиентът може да избе-
ре и подреди според индивиду-
алните нужди всеки инструмент  
от зъболекарския модул.

ИНСТРУМЕНТА НА 
ЗЪБОЛЕКАРСКИЯ 
МОДУЛ

Всички юнити с марката Diplomat 
имат автоклавируеми силиконо-
ви подложки, ръкохватки и кера-
мични плювалници. Класическа-
та и комфортната линия юнити  
се предлагат с ръчна дезинфек-
ционна система за поддръжка 
на шлаухите в чисто състояние. 
Опционално комфортната и пре-
миум линията могат да бъдат еки-
пирани с напълно автоматична 
и деконтаминационна система, 
предпазваща от всякакви ин-
фекции и поддържаща шлаухите  
на инструментите и аспирацията  
в чисто състояние. Тапицери-
ята на всички Diplomat юните  
е от гладка полиуретанова материя,  
позволяваща идеално почистване  
и дезинфекция по време на ползване. 

ХИГИЕНА 
И КОНТРОЛ 
НА ИНФЕКЦИИТЕ

Моделите от премиум линия-
та DA370/ DA380 са екипирани  
с три броя електрически мотори,  
инсталирани в основата на крес-
лото на пациента. Благодарение 
на тази подобрена технология 
може да се постигне идеално по-
зициониране на пациента при 
всички комплицирани дентални 
манипулации, като рентгенови 
изследвания и работа под микро-
скоп. 

Всички Diplomat юните са израбо-
тени изцяло от най-високо качест-
вени суровини и материали като 
алуминий, стомана, полиуретан  
и др. 97% от всички възли и де-
тайли са покрити с полиуретано-
ва повърхност, което им придава 
перфектен  вид и много добра ста-
билност срещу UV радиация.

ВИСОКО 
КАЧЕСТВЕНИ 
СУРОВИНИ 
И МАТЕРИАЛИ 

Без кабели на пода! Дентални-
те юните от премиум и комфорт 
линията могат да бъдат екипи-
рани с безкабелен крачен педал 
с програмиране  чрез 7 инчов 
цветен дисплей. Батерията му 
може да издържа 2-3 месеца без 
зареждане. По този начин зъбо-
лекарят може да се наслаждава  
на удобството без да се огранича-
ва в движенията си около дентал-
ната машина.

КРАЧЕН КОНТРОЛ 
С БЕЗКАБЕЛНА 
ТЕХНОЛОГИЯ

Всички машини от комфортната ли-
ния могат да бъдат екипирани с 7 ин-
чов тъч скийн за прецизен контрол на 
стола и инструментите. Четирима по-
требители могат да вкарат своите ин-
дивидуални параметри в програмата. 
Най-често използваните функции 
могат да бъдат препрограмирани на  
дисплея и да се задействат чрез безка-
белния педал. USB интерфейса може 
да бъде използван за изображение 
на рентгенови образи върху екрана 
с максимална резолюция 800x480 
пиксели. Диодният Xenos LED ре-
флектор може да бъде управляван 
от 4 места (зъболекарския модул , 
асистетския модул, сензора и педала). 
Дисплеят позволява препрограми-
ране на следните позиции на стола: 
нулева, изплакване,  Тrendelenburg и 
последна работна позиция.

ИНОВАТИВЕН 
ПОТРЕБИТЕЛСКИ 
ИНТЕРФЕЙС 
ТЕХНОЛОГИЯ 
ЗА КОМФОРТНАТА 
ЛИНИЯ ЮНИТИ

DIPLOMAT DENTAL - ПРЕДИМСТВА

ДО
ШЕСТ



Ние оферираме на нашите кли-
енти трите най-разпространени 
конструкции на дентални юнити :

•    окачена система;
•    стационарна система; 
•    карт версия

3-те ОСНОВНИ 
КОНСТРУКЦИИ 
СА НА 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ

УСТАНОВКА 
НЕСЕННАЯ 
КРЕСЛОМ

СТАЦИОНАРНАЯ 
СИСТЕМА

МОБИЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ

Окачената версия при комфорт  
и премиум линията е екипирана  
с въртящ се плювалник, което оси-
гурява допълнително място около 
стола на пациента за хирургични 
манипулации. Опционално се пред-
лага  електрическо задвижване 
на въртенето на плювалника,  как-
то и с пантографско асистентско 
рамо. Три-осовото движение на 
подглавника позволява точно пози-
циониране на главата на пациента. 
Подвижният десен подлакътник 
улеснява лесното сядане и слизане 
от стола за пациента. Всички кресла 
разполагат с интегрирана проти-
во-събличаща система, която оси-
гурява комфорт на пациента при 
сваляне и вдигане на облегалката. 
Възможно е монтиране  на аксе-
сорни масички за допълнителни 
апарати и принадлежности. 

ПЕРФЕКТНА 
ЕРГОНОМИЯ

По желание на клиентите  към мо-
делите от премиум и комфортната 
линия юнити, могат да бъдат допълни-
телно монтирани  апарати като рент-
генови кугели, микроскопи, пери-
сталтична помпа и имплантологичен 
микромотор

ДОПЪЛНИТЕЛНИ 
ЕЛЕМЕНТИ

Юнитите Diplomat се предлагат  
в 47 различни цветове на тапице-
рията. С повечето от тези цветове 
могат да бъдат оцветени водния 
модул и керамичния плювалник. 
Благодарение на модерната поли-
уретанова покривна технология 
ние можем да оцветим вашият 
юнит по вашите индивидуални из-
исквания

УНИКАЛЕН 
ДИЗАЙН И 
ЦВЕТОВИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Всички юнити на Diplomat-Dental 
са снабдени с включватели за си-
гурност на стола и плювалника, 
които предпазват от инциденти 
от притискане и нараняване на 
персонала при тяхното движение 
надолу.

СИГУРНОСТ

Ние от Diplomat  сме щастливи,че 
можем да изпълним всички меч-
ти и желания на нашите клиенти. 
Ние сме в състояние да произве-
дем и доставим юнити, съгласно 
специфичните индивидуални нуж-
ди на зъболекарите стига това да 
е технически възможно и без на-
рушение на законодателството. 
Т.е. Вашият дентален юнит може 
да изглежда по същия начин както 
Вие си го представяте.

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНЕ  

Задоволяване нуждите на клиентите е издигнато като наш основен принцип. Нашите дентални машини предлагат 
следните допълнителни предимства:
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Премиум линията е най-високият клас дентални машини 
предлагани от фирма Diplomat-Dental. Тази линия юнити 
отваря нови хоризонти в денталното лечение и е пред-
назначена за зъболекари максималисти, които искат  
от всичко и по-много. С изчистените си дизайнерски 
линии, възможно най-технологичния комуникативен  
интерфейс /цветен стъклен дисплей/, отлична ергоно-
мика и функционалност, премиум линията на Diplomat-
Dental предоставя на всеки зъболекар несравнимо 
професионално удоволствие. Нашите идеи и мечти  
за най-съвършената дентална техника се превърнаха  
в реалност. Добре дошли в бъдещето. 

Комфортната линия дентални машини на Diplomat-Dental 
със своята високо технологична електроника и клинични 
възможности отговаря на нуждите на най-взискателните 
потребители. Тази линия осигурява ежедневно удоволст-
вие на зъболекаря и сигурност на пациента при еже-
дневно извършване на всички дентални манипулации.  
В комбинация с върхово ниво на ергономията и дизай-
на новата комфортна линия юнити представлява едно  
истинско бижу във Вашата дентална клиника

Класическата линия дентални юнити със своя изчистен 
дизайн и съвременна надеждна електроника е Вашия 
работен кон в ежедневната практика предлагащ всички 
видове стандартно дентално лечение. Олекотената кон-
струкция, лесното почистване и поддръжка, голямото 
разнообразие от предлагани наконечници, скалери и др. 
инструменти са сред главните предимства на класическа-
та линия. Тези издръжливи юнити запазват своят външен 
вид и функционални характеристики за дълго време като 
Ваш надежден помощник и верен приятел.  

 ЛИНИЯ
ПРЕМИУМ

 ЛИНИЯ
КОМФОРТ

 ЛИНИЯ 
КЛАСИЧЕСКА



ПРЕМИУМ
ЛИНИЯ

DA370 / DA380
DIPLOMAT ADEPT

DC350 / DL320
DIPLOMAT CONSUL  / LUX
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ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН КОМФОРТ,
НЕСРАВНИМА ЕРГОНОМИЧНОСТ 
И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделите DA370 (горно окачване) и DA380 (долно  
окачване) предлагат изключителен комфорт 
за Вас и Вашите пациенти независимо от вида  
на денталното лечение. Комбинирано със съвре-
менна ергономия и футуристичен дизайн DA370  
и DA380 юнитите са перфектното олицетворение 
на функционалност и комфорт. 

DA370 / DA380
  DIPLOMAT ADEPT

Линия ПРЕМИУМ
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+

Иновативен потребителски ин-
терфейс:
НОВ 7 инчов цветен дисплей!

Този ергономичен дизайн 
се характеризира с повече 
свободно място за краката 
на зъболекаря.

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРОСТРАНСТВО 
ЗА КРАКАТА

НОВАТА ПРЕМИУМ 
ЛИНИЯ ПОЗВОЛЯВА 
ИНСТАЛИРАНЕ НА 
DENSIM ДЕНТАЛЕН 
МИКРОСКОП

• ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ
До 6 инструмента на зъболе-
карския модул, подредени  
според индивидуалното  
желание на клиента.

• ОПТИМАЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЛЕГАЛКАТА
Столът за зъболекаря е снабден с възмож-
ност за наглася на седалката и облегалката  
по височина, както и опционално  
поддържащ ринг за краката. 

Креслото за пациента  се движи 
плавно и максимално безшумно 
като има повдигащ капацитет 
от  200 kg.

• ИДЕАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
   НА ГЛАВАТА НА ПАЦИЕНТА

Триизмерното въртене  
/3D/ на подглавника във всички 
посоки улеснява лечението  
на пациенти с проблеми  
в шиечната област. 

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТА 
Дългото пантографско рамо на 
асистентския модул позволява 
монтирането до 6 инструмента.

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА 
СУРОВИНИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ
Юнитите Diploma-Dental са изра-
ботени от най-високо качествени 
суровини и материали (алуминий, 
стомана, полиуретан и др.) Устойчи-
вото  покритие на всички елементи 
не се влияе от UV лъчите и запазва 
цвета си във времето.

• МОДЕРНО ЗАДВИЖВАНЕ 
   НА КРЕСЛОТО

Линия ПРЕМИУМ
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СЪЗДАДЕНО СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ

DC350 / DL320 са изцяло създадени съгласно 
Вашите изисквания и препоръки. Те могат да  
бъдат екипирани с 10 функционални инструмента:  
6 на зъболекарския и 4 на асистентския модул.  
Допълнителни помощни масички с голям размер 
за материали и инструменти улесняват максимално 
работата на зъболекаря. Електрическото автома-
тично завъртане на плювалника е невероятно впе-
чатляващо за пациентите и удобно за зъболекаря  
и неговия асистент. Във водния блок могат да бъдат 
инсталирани микро-сепаратор на Cattani или амал-
гам сепаратори на Metasys или Durr.

DC350 / DL320
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Линия ПРЕМИУМ
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Cart версията е възможна 
за моделите DL320, DA380, 
DL210, DA280 или като само-
стоятелно решение.

Долното окачване на 
инструментите е приложимо 
за модел  DL320, DA380.

• ЛЕСНО ДВИЖЕНИЕ
Електропневматична 
спирачка.

• ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕНТГЕНОВИ 
   ИЗОБРАЖЕНИЯ

Интегриран USB интерфейс за рентгенови 
с 7 инчов цветен дисплей (максимална 
резолюция 800x480).

• ОПТИМАЛЕН ДИЗАЙН НА ОБЛЕГАЛКАТА
Столът за зъболекаря е снабден с възмож-
ност за нагласяне на седалката и облегалката 
по височина, както и опционално поддържащ 
ринг за краката. 

• ПЕРФЕКТНА ЕРГОНОМИЯ
Стандартна или широка 
облегалка за лесен достъп на 
пациента и неговият комфорт.

• СИЛЕН КАТО МЕЧКА
Повдигащият капацитет  
на стола е 235 kg. 

• КОНТРОЛНА КЛАВИАТУРА
Асистентската контролна 
клавиатура е разположена 
на дълго пантографско рамо 
и опционално с пневматична 
спирачка.

• МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ
Опционално се предлага напълно 
автоматизирана  или ръчна система 
за дезинфекция на шлаухите и 
инструментите както и амалгам 
сепаратори.  Чашата на плювални-
ка може да бъде оцветена и да се 
завърта автоматично.

• ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
Плювалникът може да се 
завърта, за да осигурява 
допълнително пространство от 
лявата страна на пациента.

Линия ПРЕМИУМ
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ДЕНТАЛЕН МИКРОСКОП DENSIM OPTICS
Когато разчитаме на висока степенна точност и прециз-
ност, денталният микроскоп може  да бъде интегриран 
към премиум линията юнити на Diplomat-Dental.

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Тя се състои от две отделни процедури: дезинфекция  
на водните линии и шлаухите, чашата на плювалника, пъл-
ненето на чашата от една страна и обеззаразяването на 
шлаухите на аспирационната система и слюносмукателя 
от друга страна.

БЕЗКАБЕЛЕН ПЕДАЛ 
Без кабели на пода! Денталните юните от премиум  
и комфорт линията могат да бъдат екипирани с без-кабе-
лен крачен педал с програмиране чрез 7 инчов цветен 
дисплей. Батерията му може да издържа 2-3 месеца без  
зареждане. По този начин зъболекаря може да се на-
слаждава на удобството без да се ограничава в движени-
ята си около денталната  машина

РАЗЛИЧНИ АКСЕСОАРИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИНТЕГРИРАНИ 
КЪМ ДЕНТАЛНИТЕ МАШИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВАШИТЕ 
ИНДИВИДУАЛНИ ЖЕЛАНИЯ.
MUDr. Miroslava Andrasovicova / Врач стоматолог

АКСЕСОАРИ
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КОМФОРТ
ЛИНИЯ

DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT

DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



COMFORT Line 14

ПРЕДЛОЖЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО 
ЗА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

Моделите Diplomat Adept DA270 (горно окачва-
не) и DA280 (долно окачване) са представители 
на тъй наречената стационарна система, при коя-
то юнита, плювалника и рефлектора са фиксира-
ни на под, а креслото за пациента е от висящ тип  
и се движи вертикално по водния блок.  Два инте-
грирани задействащи механизми позволяват лесно 
позициониране на необходимия ъгъл на облегал-
ката. Креслото за пациента може да се командва 
от докторски модул, сестринския модул и много-
функционалния педал. Нашите инженери са поми-
слили за безопасността като са монтирали защитни 
системи за предпазване от притискане и удари при 
движението на пациентското кресло във вертикал-
на посока. И двата юнита могат да бъдат снабдени 
с монитори и интраорална камера. 

DA270 / DA280
  DIPLOMAT ADEPT

Линия КОМФОРТ
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Моделите DA280 и DL210 
са с долно окачване.

• УЛЕСНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ
7 инчов мултилингвистичен, 
устойчив, цвете дисплей 
с лесно достъпен интерфейс.

XENON LED светлина с реду-
цирани сенки, управляема от 
4 места.
(сензор, зъболекар, аси-
стентска клавиатура и 
педал).

• ДИЗАЙНЪТ СЕ СРЕЩА 
   С ЕРГОНОМИЯТА

Уникален авангарден дизайн 
с възможност за 47 цветови 
комбинации.

• ВИСОКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Капацитет за повдигане на 
пациенти от 200 kg.

• ПОДОБРЕН КОМФОРТ 
   ЗА ПАЦИЕНТА

Триизмерното въртене /3D/ 
на подглавника във всички 
посоки улеснява лечението 
на пациенти с проблеми 
в шиечната област.

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТА 
Дългото пантографско рамо на 
асистентския модул позволява 
монтирането до 6 инструмента.

• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ
Възможно е допълнителното инсталиране 
на  рентгенови кугели, дентален микро-
скоп, перисталтична помпа в комбинация 
с имплантологичен микромотор.

Линия КОМФОРТ
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ПЕРФЕКТНО СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ 
ВАШИТЕ НУЖДИ И ИЗГОДНА ЦЕНА

Моделите DC310 (горно окачване) и DL210 (дол-
но окачване) се предлагат във версия на ока-
чена система и карт система. Денталният модул  
е монтиран на пантографско рамо с механична или 
екектропневматична спирачка, които позволяват 
оптимално позициониране на юнита. Керамич-
ният плювалник може да се завърта с електронна 
команда от зъболекарски или асистенски модул. 
Асистенският модул е монтиран на дълго панто-
графско рамо с хоризонтални/вертикални движе-
ния. Асистентът може да контролира функциите  
на машината с мембранна клавиатура

DC310 / DL210
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Линия КОМФОРТ
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Медицински монитор 17 или 
22 инча може да бъде монти-
ран на всеки юнит Diplomat 
Dental.

ЗА ПО-ДОБРА 
ВИЗУАЛНА 
КОМУНИКАЦИЯ 
С DIPLOMAT

Интраоралната камера на 
Diplomat показва изобра-
жения с високо качество 
и комбинирана с медицин-
ските монитори е идеалната 
мултимедийна система за 
подобрена комуникация  
с пациента.

• РАБОТАТА Е УДОВОЛСТВИЕ
5 инструмента на зъболекарски модул   
са монтирани в удобни гнезда и могат  
да бъдат подредени според изискванията 
на клиента.

• ПОДОБРЕН ДОСТЪП
Подвижният десен подлакът-
ник в двете посоки улеснява 
достъпа на пациента. • ПОДОБРЕН ДОСТЪП

Гладка безшевна или мека 
тапицерия с шевове придават 
луксозен вид на машината  
и възможност за избор  
между 47 цвята.

• ЕРГОНОМИЯТА ПРЕДИ ВСИЧКО
Стандартната или широката 
облегалка гарантират пациент-
ския комфорт.

• МАКСИМАЛЕН ХИГИЕНЕН 
   КОНТРОЛ

Всички силиконови ръкохватки 
на денталните и асистенски 
рамена, на рефлектора, както  
и силиконовите подложки  
на зъболекарския модул, могат  
да бъдат демонтирани  
и стерилизирани. • ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО

Въртенето на водния блок 
осигурява допълнително про-
странство и ергономия около 
пациента.

• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО 
   ПОКРИТИЕ

Полиуретановото цветно  
покритие на машината гарантира 
анти-бактериална защита  
и устойчивост към UV лъчите.

Линия КОМФОРТ
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DIPLOMAT-DENTAL ПРЕДЛАГА ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ 
ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСТРИ, КОИТО СА РАЗРАБОТЕНИ НА 
БАЗАТА НА ДЪЛГОСРОЧНИЯ ОПИТ В ДЕНТАЛНИЯ БРАНШ.
Dr. Zbynek Vrba / Врач стоматолог

КЛАСИЧЕСКА
ЛИНИЯ

Въртящ се плювалник за подобрена ергономия и допълнително пространство около пациента:

ПОВЕЧЕ
СВОБОДА
НА ДВИЖЕНИЕ

АКСЕСОАРИ



DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL

DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT

DA110A
DIPLOMAT ADEPT

КЛАСИЧЕСКА
ЛИНИЯ
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ЗДРАВИНА 
И МОДЕРЕН ДИЗАЙН

Моделите DC170 (горно окачване) и DC180 (дол-
но окачване) са представители на тъй наречената 
окачена система, при която на стола са монтирани 
юнита,водния модул и рефлектора. И двата моде-
ла могат да бъдат екипирани с до 5 инструмента  
на зъболекарския модул и до 6 на асистентския. 
Опростената надеждна конструкция и съвремен-
ната компактна електроника позволяват всички 
видове дентално лечение. Машината е с гладки, 
лесно за почистване повърхности с възможност  
за избор на различни видове наконечници, скале-
ри и др. са сред важните предимства на горепосо-
чените модели Diplomat. 

DC170 / DC180
  DIPLOMAT CONSUL

Линия КЛАСИЧЕСКА



CLASSIC Line 20 Моделите DC180 и DA130 
са с долно окачване.

Луксозна и мека тапицерия 
на всички Diplomat-Dental 
юнити.

• ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ
5-те инструмента на докторския мо-
дул се управляват лесно с помощта 
на интуитивен контролен панел.

• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО 
   ПОКРИТИЕ

Издръжливо на UV лъчи полиу-
ретаново покритие. С възмож-
ност за избор на цвят.

• КОМФОРТНО КРЕСЛО ЗА ПАЦИЕНТА
Синхронизирано движение на обле-
галката и седалката и интегрирана 
противосъбличаща система.

• СИЛЕН КАТО МЕЧКА
235 kg. е повдигащия 
капацитет на креслото.

• ПОВЕЧЕ ОПЦИИ 
   ЗА ПОДГЛАВНИКА

Три или дву-осово позициони-
ране на подглавника.

• ОПЦИОНАЛНО ВЪРТЯЩ СЕ ПЛЮВАЛНИК
Чашата на плювалника може да бъде 
фиксирана или да се върти в посока към 
пациента в луксозната версия.

• СИСТЕМА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Възможност за ръчна дезин-
фекция, мини сепаратор или 
амалгам сепаратор.

Линия КЛАСИЧЕСКА
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НОВА ГЕНЕРАЦИЯ 
СТАЦИОНАРНИ ЮНИТИ

Новите версии на моделите DA130 (долно окачва-
не) и DA170 (горно окачване) са от стационарен 
тип, при които креслото за пациента се движи 
по вертикалната конзола. Вградената електро-
механика позволява ефективно позициониране  
на креслото и гарантира комфорт за зъболекаря  
и пациента. Неповторимият дизайн на юнитите с мар-
ката Diplomat акцентира върху ергономичността,  
надеждността и отговаря на най-високите изиск-
вания на зъболекарите. Юнитът е комплектуван  
с пациентско кресло с 5 програмируеми позиции.  
По желание на клиента и двата модела юнити могат 
да бъдат предложени с неподвижна или въртяща 
се чаша на плювалника.   

DA170 / DA130
  DIPLOMAT ADEPT

Линия КЛАСИЧЕСКА



Защитната подложка и 
възглавницата за деца се 
предлагат за всички модели 
кресла на Diplomat.

Асистентски модул
Мембранна клавиатура за 
управление на креслото, из-
плакване и пълнен на чашата 
на плювалника се предлагат 
за всичките модели от класи-
ческата линия.

ЗАЩИТНА ПОДЛОЖКА

ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ДЕЦА

• БАЛАНСИРАНО РАМО
Самобалансиращото се рамо 
на денталния юнит позволява 
удобство при работата.

• РАБОТАТА Е УДОВОЛСТВИЕ
5-те инструмента на денталния 
модул могат да бъдат подре-
дени според индивидуалните 
изисквания на зъболекаря.

• ПОВЕЧЕ ПРОСТРАНСТВО
Изключително удобство за 
краката на зъболекаря под 
висящото кресло.

• ВИСОКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ
Капацитетът на повдигане 
на пациента е до 200 kg.

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТА
Асистентският модул може да 
бъде снабден с до 6 инстру-
мента.

• ИЗБОР 
   НА ТАПИЦЕРИЯ

Безшевна гладка или 
мека тапицерия с 
шевове може да бъде 
избрана сред 47 ва-
рианти на цветовете.

• ГОЛЯМ ИЛИ МАЛЪК
Компактният  дизайн на моде-
лите с висящо кресло ги правят 
особено подходящи за по-мал-
ки дентални кабинети.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
При производстве установок исполь-
зуются только монолитные материа-
лы (алюминий, сталь, полиуретан) для 
того,чтобы увеличить сопротивление 
цвета против УФ-излучения, а также 
для конструирования идеального 
дизайна.

Линия КЛАСИЧЕСКА



CLASSIC Line 24

Модела DC170 Orthodontics е специално конструиран за зъболекари 
ортодонти. При него докторския модул е заменен с голяма трей-ма-
сичка за ортодонтските инструменти и материали. На асистентското 
рамо се монтира микромотор за работа в устата  на пациента, както  
и други инструменти като фотополимерна лампа, слюносмукател, аспи-
ратор и комбинирана ръкохватка. 

DC170
  ОРТОДОНТСКИ ЮНИТ
  DIPLOMAT CONSUL

DA110A
  DIPLOMAT ADEPT

Обновената и подобрена версия на модела Diplomat Adept DA110A  представлява стационарен юнит с долно или 
горно подаване на шлаухите. Масата на лекаря е предвидена за четири инструмента и е окачена на пантограф-
но или неподвижно рамо. Всички функции на юнита могат да се управляват от масата на лекаря или от педала.  
В стандартната окомплектовка влиза сваляема стерилизуема чаша на плювалника. При специална поръчка юни-
тът може да бъде комплектован с негативоскоп. 

Линия КЛАСИЧЕСКА
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Diplomat-Dental предлага обновени модели столчета D10L с облегалка, 
а също така столчета тип седло. Обновената конструкция на столче-
тата позволява на лекаря и асистента да извършват лечение не само 
стандартно, но и работейки с микроскоп при осигурено ергономично 
положение. От широкия асортимент тапицерии всеки може да избе-
ре желания цвят и да създаде неповторим интериор на своя работен 
кабинет. На всички столчета D10L e възможно да се постави опора  
за краката.

D10L
  DIPLOMAT СТОЛЧЕТА

  СТОЛЧЕТА
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КОМПРЕСОРИ
КОМПРЕСОРИ

ресивер  производителност 
5 бар

макс. 
налягане

потребяема 
мощност

ниво 
на шума

Габарити Габарити 
на шкафа

KD 109  9 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 70 Дб 370x480x360

KD 109B 9 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 460x550x430

KD 124 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 70 Дб 450x450x650

KD 124B 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 630x770x820

KD 224 24 л 100 л/мин 7 бар 1,25 кВт 72 Дб 450x450x650

KD 224B 24 л 100 л/мин 7 бар 1,25 кВт 62 Дб 630x770x820

KD 224D 24 л 100 л/мин 7 бар 1,25 кВт 72 Дб 450x600x700

KD 224Дб 24 л 100 л/мин 7 бар 1,25 кВт 62 Дб 630x770x820

KD 124AB* 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 560x640x1270

KD 224AB* 24 л 100 л/мин 7 бар 1,25 кВт 62 Дб 560x640x1270
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За задоволяване на разнообразните 
нужди на нашите клиенти, ние имаме 
широк спектър на допълнително 
оборудване, което беше разработено  
на основата на многогодишния ни опит  
в областа на стоматологията.



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T  00421 33 79 54 111
F  00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com

EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T  00421 33 79 54 821
F  00421 33 79 54 809

aec@eur-med.sk
www.eur-med.sk
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