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TEHNOLOGIE MEDICALĂ ŞI SOLUŢII 
ÎN DOMENIUL STOMATOLOGIEI

Cu peste 50 de ani de experienţă în domeniul tehno-
logiei medicale şi al producţiei de aparatură stomato-
logică, DIPLOMAT-DENTAL deţine o reputaţie solidă 
printre producătorii de top şi o filosofie de afaceri unde 
satisfacţia clientului este pe primul loc.
Atestatul calităţii, nivelul înalt de tehnologie precum  
şi seriozitatea şi siguranţa sunt atribute foarte importante 
pentru noi.!

DIPLOMAT-DENTAL, cu brand-ul de succes DIPLOMAT 
oferă unituri dentare, scaune şi surse de lumină. Toate 
produsele excelează prin calitate, design ergonomic  

şi diversitate, care vor satisface cu siguranţă cerinţele 
cele mai exigente. Scopul principal al comaniei noastre 
este satisfacţia clientului. 

„Noi producem valori.”
Sloganul nostru este atitudinea pe care firma noastră  
o implementează în fiecare aspect al procesului de 
producţie. Produsele noastre sunt supuse în mod con-
stant procesului de inovaţie pentru a fi siguri că oferim  
ce e mai bun, astfel încât clienţii noştri să poată beneficia  
de ultimele inovaţii in domeniul medical.
Specialiştii noştri se folosesc de tehnologia de ultimă oră 

pentru a îmbunătăţi elementele de siguranţă şi designul 
ergonomic.
Pe lângă aceste produse mai oferim şi excelente servicii 
post vânzare care includ service-ul produselor şi servi-
cii de mentenanţă pentru a asigura satisfacţia deplină  
a clienţilor.
DIPLOMAT-DENTAL are succes pe piaţa internaţională  
a aparaturii stomatologice unde oferă combinaţia ideală 
între dezvoltare, producţie şi un bun serviciu clienţi.



LINIA PREMIUM
PANOU DE 
CONTROL  COLOR 
CU ECRAN LCD (LA 
MASA MEDICULUI)
Toate uniturile din linia Premium 
sunt echipate cu un panou de con-
trol cu ecran LCD  de 7 inch color, 
uşor de curaţat, sensibil la atingere 
şi care oferă o imagine foarte clară.
Panoul de comanda oferă posi-
bilitatea de a seta variat scaunul  
şi instrumentele.  Patru doctori di-
feriţi îşi pot seta parametrii fiecărui 
instrument  în 9 programe diferite 
sub numele propriu. Pedala( de pi-
cior), disponibilă şi în varianta wire-
less are butoane de programare ce 
permit alegerea celei mai folosite 
funcţii a unitului.Interfaţa USB poa-
te fi folosită pentru a releva imagi-
nile RTG (imaginile .bmp sau .jpg 
cu rezoluţie maximă de 800x480).
Sursa de lumina Xenos LED  poate 
fi ajustată din 4 locaţii diferite ale 
unitului(consola asistentei, masa 
medicului, pedală şi senzor). Pano-
ul de control este echipat cu poziţii 
pre-programate ale scaunului :zero, 
poziţia de clătire, Trendelenburg şi 
memorarea ultimei poziţii. De ase-
menea in cazul liniei Premium, con-
sola asistentei pote fi echipată cu un 
ecran LCD pentru facilitarea muncii 
acesteia.

FOTOLIUL DENTAR

Atât linia clasic cât şi linia confort 
poate fi echipată cu 5 piese. În cazul 
liniei premium uniturile pot fi do-
tate cu pâna la 6 piese astfel încât 
doctorul sa poată dispune de toate 
elementele necesare muncii sale.
Poziţia fiecărei piese este personali-
zată in funcţie de preferinţele fiecă-
rui doctor, de aceea poziţia acestora 
trebuie stabilită in momentul plasă-
rii comenzii.

DOTAREA 
CU PIESE

Toate uniturile Diplomat sunt dota-
te cu apărători siliconice, mânere şi 
boluri autoclavabile Linia clasic şi 
linia confort oferă un sistem manual 
de dezinfecţie pentru menţinerea 
furtunelor instrumentelor curate. 
Opţional, linia confort şi cea pre-
mium poate fi dotată cu un sistem 
de dezinfecţie şi decontaminare 
automat complet pentru preve-
nirea infecţiilor şi pentru a păstra 
furtunurile şi sistemul de aspira-
ţie curat. În cazul tuturor uniturilor  
Diplomat folosirea vopselelor pe 
bază de polyuretan asigură protec-
ţia împotriva infecţiilor dar şi o mai 
bună curăţare.

IGIENA ŞI 
CONTROLUL 
INFECŢIILOR

Modelele  liniei Premium DA370/
DA380 sunt echipate cu 3 motoa-
re electrice montate în scaun. Da-
torită acestei tehnologii avansate  
şi a mişcării de leagăn a scaunului, 
poziţionrea pacientului în scaun 
este precisă. Acest avantaj este 
folosit în special în cazul RTG sau  
a folosirii microscopului. 

În cazul uniturilor Diplomat sunt 
folosite materiale de calitate supe-
rioară precum aluminiumul, PUR 
şi oţel. 97% dintre părţile compo-
nente sunt vopsite în culori din po-
lyuretan ceea ce conferă unitului  
o imagine desăvârşită dar şi pro-
tecţie împotriva razelor UV.

SUPERIOR
SOLID
MATERIALE 
FOLOSITE(SSM)

Nici un cablu pe jos!!! Uniturile din 
linia premium şi linia confort pot  
fi echipate cu pedale multifuncţio-
nale wireless ce pot fi programate 
prin intermediul ecranului LCD.  
Bateriile pot dura intre 2 şi 3 luni.

PEDALA 
(SISTEM WIRELESS)

Toate uniturile din gama confort sunt 
echipate cu ecran LCD de 7 inch care 
permite programarea scaunului si  
a tuturor instrumentelor până in cel 
mai mic detaliu. Patru persoane di-
ferite isi pot seta parametrii fiecărui 
instrument în 9 programe pe n ume-
le fiecăruia.De asemenea, pedala cu 
sistem wireless are butoane de pro-
gramare ce permit alegerea funcţiilor.
Interfaţa USB poate fi folosită pentru  
a releva imagini RTG pe ecran. Sursa 
de lumină Xenos LED poate fi mani-
pulată din patru poziţii diferite ale 
unitului:  consola asistentei, masa me-
dicului, pedală şi senzor. Ecranul LCD 
este dotat cu poziţiile pre-programa-
te: zero, poziţia de clatire, Trendelen-
burg şi memorarea ultimei poziţii.

INTERFAŢĂ 
INOVATIVĂ

DIPLOMAT DENTAL - BENEFICII



Oferim clienţilor noştri 3 tipuri de 
concepte diferite în ceea ce priveşte 
structura unui unit:
• Unit susținut de fotoliu -cea mai răs-
pândită variantă în toată lumea
• Unit staționar - capacitatea scaunului 
este de 200kg, oferă mai mult spa-
ţiu cadrului medical şi o procedură  
de igienizare mai simplă a unitului 
• sistem cart mobil– indicat în cazul  
cabinetelor unde se efectuează ope-
raţii de chirurgie şi unde mobilitatea 
medicului este necesară.

TREI TIPURI 
DE CONCEPTE

UNIT SUSȚINUT 
DE FOTOLIU

UNIT 
STAȚIONAR

SISTEM 
CART MOBIL

În cazul în care este necesar mai mult 
spaţiu lângă pacient, uniturile din linia 
Confort şi Premium sunt echipate cu 
bol scuipător mobil, ceea ce permi-
te obţinerea de spaţiu suplimentar  
în cazul intervenţiilor chirurgicale. Op-
ţional, uniturile pot fi echipate cu un 
sistem electric rotativ al bolului scui-
pător şi un braţ pantografic la asisten-
tă. Tetiera 3D permite o poziţionare 
precisă în tote direcţiile, iar cotiera 
mobilă poate fi mişcată în două poziţii 
pentru un mai bun acces la scaun din 
perspectiva pacientului. Toate fotoliile 
pentru pacient au integrate mişcări 
sincronizate ale şezutului şi spătarului 
pentru a se evita disconfortul pacien-
tului. Tăviţele suplimentare opţionale 
ce pot fi ataşate la masa medicului 
sau la braţul sursei de lumină crează 
spaţiu suplimentar dacă este nevoie.

MOD 
ERGONOMIC

Unele modele ale liniilor Comfort  
şi Premium sunt adaptate să poată  
fi echipate cu sistem RTG, micro-
scoape sau pompe peristaltice  
în combinaţie cu micromotoare 
pentru implantologie.

ECHIPAMENT 
SUPLIMENTAR

Tapiţeria tuturor uniturilor Diplomat  
este disponibilă în 47 culori.Multe 
dintre aceste culori pot fi aplicate 
şi pe bolul ceramic.Totodată da-
torită tehnologiei avansate se pot 
crea palete de culori personalizate, 
care împreună cu designul premiat  
Diplomat creează o capodoperă. 
Noi la Diplomat suntem bucuroşi să 
îndeplinim cerinţele tuturor clienţi-
lor noştri. Putem oferi variante per-
sonalizate astfel încât unitul ales să 
fie exact aşa cum se doreşte

DESIGN 
ŞI CULORI 
UNICE 

Pentru că ne pasă, toate uniturile  
Diplomat sunt echipate cu un sistem 
de siguranță care previne ciocnirile 
sau oricare alte posibile leziuni ale 
personalului.

SIGURANŢA

Noi, cei de la Diplomat suntem 
foarte bucuroşi să îndeplinim visele 
clienților. Suntem capabili să livrăm 
soluții personalizate dacă acestea 
sunt posibile din punct de vede-
re tehnic şi sunt în concordanță cu 
regulamentele legale în vigoare.  
în consecință , unitul Dvs. poate 
arăta exact aşa cum visați. 

PERSONALIZARE

Mulţumirea clienţilor noştri este privită ca şi un principiu de bază. Uniturile noastre beneficiază de urmatoarele beneficii:
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Echipate cu tehnologie de ultimă oră, ele reprezintă cea mai 
bună opţiune pentru chirurgie în domeniul stomatologic. 
Design-ul modern şi panoul de control cu ecran LCD, funcţi-
onalitatea dar şi caracteristicile sale ergonomice îl evidenţia-
ză ca o experienţă unică pentru fiecare dentist.

Este linia care se caracterizează printr-un  un sistem electro-
nic integrat de ultimă generaţie şi care ajută la simplificarea 
muncii medicului . Datorită design-ului şi a caracteristicii  
ergonomice este una dintre cele mai bune opţiuni Diplomat.

Sunt unituri cu un design simplu, cu un sistem electronic mo-
dern care permit efectuarea tuturor procedurilor necesare 
într-un cabinet stomatologic. Printre avantajele acestui unit 
se numără construcţia lui uşoară, faptul că sunt foarte uşor 
de curăţat şi întreţinut şi gama mare de piese de mână care 
poate fi ataşată.

 LINIA 

PREMIUM
 LINIA 

CONFORT
 LINIA 

CLASSIC



PREMIUM
DA370 / DA380
DIPLOMAT ADEPT

DC350 / DL320
DIPLOMAT CONSUL  / LUX



8 PREMIUM Line 

CONFORT MAXIM
EROGONOMICITATE ŞI CARACTERISTICI 
TEHNICE REMARCABILE

DA370 (cu furtunele pe sus) şi DA380 (cu furtunele 
pe jos) oferă un confort excepţional şi dumneavoastră  
şi pacienţilor dumneavoastă, indiferent dacă e vorba 
de un control de rutină, periodic sau de o procedură 
chirurgicală complexă. Combinând ergonomicita-
tea rafinată cu designul progresiv, unităţile DA370  
şi DA380 reprezintă o sinteză perfectă  între funcţiona-
litate şi confort.

DA370 / DA380
  DIPLOMAT ADEPT

Linia PREMIUM



8 PREMIUM Line 9PREMIUM Line 

+

INTERFAŢA INOVATOARE A UTI-
LIZATORULUI NOUL ECRAN DE 
STICLĂ COLOR DE 7 INCH!

Designul perfect ergonomic 
oferă mai mult spaţiu pentru 
picioare.

EXTRA SPAȚIU 
PENTRU 
PICIOARE

NOUA LINIE 
PREMIUM 
MICROSCOP- 
DENSIM 
OPTICS

• FLEXIBILITATE
poziţie adaptabilă pentru fiecare 
din cele 6 instrumente ale den-
tistului.

• SUPORT OPTIM 
Scaunul dentistului are ajustare pentru 
spătar şi inel opţional pentru suportul 
de picioare.

• MIŞCARE AVANSATĂ 
Tehnologia de mişcare avansată 
a scaunului cu întindere şi 
capacitate de încărcare de 200kg.

• POZIŢIONAREA PERFECTĂ 
   A CAPULUI 

Suportul pentru cap 3D permite 
reglarea poziţiei pe 3 axe.

• PANĂ LA 6 INSTRUMENTE
Braţ pantografic de asistare 
cu posibilitatea de a instala 
6 instrumente.

CALITATE SUPERIOARĂ
SSM- s-au folosit numai materiale 
solide superioare (aluminiu, oţel, 
poliuretan (PUR)), pentru fabricarea 
unitului, pentru durabilitate, stabilitate 
împotriva radiaţiilor UV şi pentru  
a menţine unitul şi culorea lui  
în forma perfectă.

Linia PREMIUM



10 PREMIUM Line 

MODELAT DUPĂ 
NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ

Ambele unituri pot fi modelate după nevoile şi pre-
ferinţele dumneavoastră. Uniturile pot fi echi-
pate cu 10 instrumente, 6 pe elementul dentis-
tului şi 4 pe cel de asistare. Are în dotare masă 
pentru instrumente (inox sau plastic) permiţând 
dentistului să îşi păstreze toate instrumentele  
şi materialele la îndemână. Medicii dentişti şi pacienţii 
lor pot avea la dispoziţie o nouă versiune a scuipător 
scuipat prevăzut cu sistem de control electronic sau 
manual de rotire al acestuia. Unitatea scuipătorii este 
perfect compatibilă cu sistemul de aspirare uscată 
Cattani sau al separatoarelor de amalgam Metasys  
şi Durr cât şi cu sistemele de aspirare umedă echipate 
cu valve Durr.

DC350 / DL320
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Linia PREMIUM



10 PREMIUM Line 11PREMIUM Line 

Versiune pe roţi - la modelele 
DL320, DA380, DL210, DA280 
sau ca variantă independentă.

furtunuri atârnate gravitațional, 
„pe jos”, disponibile  
la unitul DL320.

• MIŞCARE LINĂ
frână pneumatică.

• INTERFAŢĂ PENTRU RADIOGRAFII
Există sistem USB integrat pentru vizualizarea 
radiografiilor pe ecranul color de 7inch 
(imagini în format .bmp sau .jpg de rezoluţie 
maximă 800x480).

• SUPORT OPTIM
Scaunul dentistului are spătar 
reglabil şi cu inel pentru suport 
de picioare opţional.

• PERFECT ERGONOMIC
Pentru spate normal sau lat, 
pentru acces perfect la pacient 
şi pentru confortul său.

• GREUTATEA MAXIMĂ
235kg este capacitatea  
de încărcare (unitul inclus).

• PANOUL DE CONTROL
Panoul de control de asistare 
pe braţ pantografic cu frână 
penumatică opţională.

• POSIBILITĂŢI MULTIPLE 
sistem  de dezinfectare manual sau 
complet automat opţional şi separator 
de compozit Scuipătoare electrică  
rotativă, disponibilă în mai  
multe culori.

• SPAŢIU EXTRA
Scuipătoare rotativă pentru 
ergonomicitate şi pentru  
a avea mai mult spaţiu  
în jurul pacientului.

Linia PREMIUM



ACCESSORIES12

MICROSCOPUL DENTAR DENSIM OPTICS 
Atunci când acuratețea şi expertiza de înaltă precizie  
contează. Microscopul dentar poate fi integrat în uniturile 
Diplomat Dental

IGIENA AUTOMATĂ
Sistemul de igienă automată este compus din două proce-
se separate: dezinfectarea instrumentelor cuplate la apă,  
a robinetului pentru pahar şi pentru clătirea scuipătoarei  
şi decontaminarea sistemului de aspirare şi a furtunelor  
pentru siguranţa, curăţenia şi eficienţa operaţională a unitu-
lui dentar.

CONTROLUL FĂRĂ CABLU (WIRELESS)
Fără cabluri pe podea! Modelele liniilor Premium şi Comfort 
pot fi echipate cu pedale de picior multifuncţionale, wireless, 
complet programabile de către utilizator cu ajutorul ecranu-
lui color de 7inch. Bateria poate funcţiona până la 2-3 luni 
fără să se descarce*. Utilizatorul poate să se bucure de întreg 
spaţiul din jurul unitului, fără să se uite mereu la podea. 
*măsurată în zile standard, de câte 8 ore

ACCESORIILE POT FI INTEGRATE UŞOR  
ÎN CABINETUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN 
FUNCŢIE DE PROPRIILE PREFERINŢE.
MUDr. Miroslava Andrašovičová / Dentist

ACCESORIILE



ACCESSORIES12

DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT

DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

CONFORT



COMFORT Line 14

OFERĂ CE E MAI BUN PACIENŢILOR

Uniturile dentare fixe Diplomat Adept DA270 (furniza-
re cu furtunele pe sus) şi DA280 (furnizare cu furtunele 
pe jos) prezintă scaun montat pe unitatea scuipăto-
rii. Cele două mecanisme integrate permit repoziţi-
onarea scaunului  şi reglarea unghiului spătarului  
cu uşurinţă. Prin folosirea elementelor dentistului şi al 
asistentei sau controlul cu piciorul, se poate modifica  
cu uşurinţă poziţia scaunului. Inginerii noştri s-au gan-
dit, de asemenea, la siguranţă: elemente de securitate 
integrate protejează scaunul de eventuale coliziuni.

DA270 / DA280
  DIPLOMAT ADEPT

Linia CONFORT



COMFORT Line 14 15COMFORT Line 
Variantele disponibile 
cu furtunele pe jos sunt 
DA280 şi DL210. • PRIETENOS CU UTILIZATORUL 

interfaţa ecranului color rezistiv, 
de 7 inch este prietenoasă cu 
utilizatorul.

Leduri cu xenon – lumină 
fără umbră pentru o iluminare 
superioară, controlată din 
patru locaţii diferite. 
(sensor, dentist, panoul 
asistentei şi pedala de picior)

Designul unic  se găseşte 
într-o gamă de 47 de culori.

• GABARIT RIDICAT 
greutatea pacientului poate 
fi de pană la 200kg.

• CONFORT SPORIT 
   PENTRU PACIENT 

tetieră 3D ce permite  
ajustarea poziţiei capului 
pacientului pe 3 axe.

• PANĂ LA 6 INSTRUMENTE 
Braţul pantografic de asistare  
cu frână pneumatică sau 
mecanică şi posibilitatea 
 de a instala până  
la 6 instrumente.

• POSIBILITATEA DE EXTINDERE 
permite integrarea RTG, 
microscopului dentar,  
pompei peristaltice  
cu combinarea micromotorului 
de implantologie.

• DESIGNUL ÎNTALNEŞTE 
   ERGONOMICITATEA 

Linia CONFORT



COMFORT Line 16

+

17COMFORT Line 

ALEGEREA PERFECTĂ 
PENTRU NEVOILE DUMNEAVOASTRĂ,
LA UN PREȚ EXCEPȚIONAL

Modelul DC310 (furtune pe sus) şi DL210 (furtune  
pe jos) sunt disponibile în varianta de unit susținut  
de fotoliu şi unitate mobilă. La varianta de unit susținut 
de fotoliu, masa medicului este susținut de braț 
pantographic cu un sistem de frânare pneumatică 
sau mecanică. Rotația vasului scuipător electric poate 
fi comandată de la masa medicului şi de pe masa 
asistentei. Brațul pantografic la masa asistentei poati 
fi reglat la înălțime. Asistenta poate controla funcții 
printr-o tastatură de folie.

DC310 / DL210
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Linia CONFORT



+

17COMFORT Line 

Fiecare unit Diplomat poate 
fi echipat cu un monitor medi-
cal de 17 sau 22 inchi. 

PENTRU 
O MAI BUNĂ 
PREZENTARE CU 
DIPLOMAT

Camera intraorală Diplomat  
împreună cu monitorul 
medical de rezoluție mare vă 
oferă posibilitatea de a arăta 
pacienților rezultatul perfect  
a muncii Dumneavoastră.

• FLUX DE LUCRU OPTIMAL
Masa medicului cu 5 instrumente, 
cu un design unic şi poziții 
personalizabile.

• ACCES MAI BUN
Braț rabatabil in două direcții, 
pentru un acces mai bun.

• COLORAT
Fără cusuri sau îmbinate la cald 
confortabil şi aspect de lux  
în 47 culori diferite.

• ERGONOMIE PERFECTĂ
Spătar de lățimea standard 
şi lat, pentru un acces mai 
bun la pacient.

Mânerele din silicon la masa 
medicului si al asistentei  
şi suportul siliconic la piese  
sunt autoclavabile.

• MAI MULT SPAȚIU
Vas scuipător rotativ pentru  
o ergonomie mai bună  
şi pentru mai mult spațiu  
în jurul pacientului.

Finisare cu vopsele poliuretan 
pentru rezistență maximă 
la dezinfecție şi sterilizare cu UV.

• IGIENĂ MAXIMĂ 

• FINISARE SUPERIOARĂ

Linia CONFORT
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DIPLOMAT-DENTAL ARE O GAMĂ LARGĂ DE ECHIPAMENTE 
ADIȚIONALE, CARE AU FOST DEZVOLTATE BAZATE PE CUNOȘTINȚELE 
ACUMULATE PE O PERIOADĂ LUNGĂ ÎN DOMENIUL DENTAR.
Dr. Zbynek Vrba / Dentist

ACCESORIILE

Vas scuipător rotativ pentru o ergonomie mai bună şi pentru mai mult spațiu în jurul pacientului.

MAI MULTA
LIBERTATE 
DE MIȘCARE

CLASSIC



DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL

DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT

DA110A
DIPLOMAT ADEPT

CLASSIC



CLASSIC Line 20

FUNCȚIONAL, SIGUR ŞI MODERN

DC170 (cu furtunuri pe sus) şi  DC180 (cu furtunuri  
pe jos) sunt modele susținute de fotoliu. Ambele mo-
dele pot fi echipate cu cinci instrumente la masa medi-
cului şi şase instrumente la masa asistentei. Un design 
simplu şi o electronică compactă oferă posibilitatea de- 
a realiza toate tratamentele stomatologice standard. 
Construcția uşoară, manevrarea şi curățarea uşoară, 
posibilitatea de-a folosi o gamă largă de instrumente 
sunt printre avantajele acestor modele Diplomat.

DC170 / DC180
  DIPLOMAT CONSUL

Linia CLASSIC



CLASSIC Line 20

Modele cu furtune pe jos sunt 
DC180 şi DA130.

Tapițerii lux, moi şi confortabile 
sunt disponibile la toate 
modele de fotoliu Diplomat.

• NAVIGARE UŞOARĂ
Masa medicului cu cinci instru-
mente cu tastatură simplă şi intu-
itivă pentru o uşoară manevrare.

Finisare cu vopsele poliuretan 
pentru rezistență maximă la 
dezinfecție şi sterilizare cu UV. 

• FOTOLIU CONFORTABIL
Mişcarea fotoliului sincronizată  
şi sistem de antifrecare. 

• CAPACITATE DE SUSȚINERE
Capacitatea totală  susținută  
este de 235 kg (unitul inclus).

• MAI MULTE 
   OPȚIUNI LA TETIERĂ

Mişcarea tetierei 
în 3D sau 2D.

• SISTEM OPȚIONAL DE MIŞCARE
Vas scuipător rotativ. 

• SISTEM DE DEZINFECȚIE
Sunt diponibile sistemul  
de dezinfectare manuală  
şi separatorul de amalgam.

• FINISARE SUPERIOARĂ

Linia CLASSIC



CLASSIC Line 22

GENERAȚIA NOUĂ 
DE UNITURI STAȚIONARE

Modelele noi de unituri DA130 (cu furtunuri pe jos)  
şi DA170 (cu furtunuri pe sus) sunt unituri care susțin 
fotoliul şi permit mişcarea verticală a fotoliului. Cea 
mai nouă tehnologie la mecanismul de mişcare  
a fotoliului, oferă un confort adițional pentru doctor. 
Aspectul original Diplomat, oferă o ergonomie exce-
lentă, fiabilitate şi va îndeplini cu siguranță cerințele 
celor mai pretențioşi profesionişti. Unitul vine cu po-
sibilitatea de a memora câte cinci poziții  pentru doi 
utilizatori diferiți. Ambele modele se pot echipate  
cu vas scuipător fix sau rotativ.

DA170 / DA130
  DIPLOMAT ADEPT

Linia CLASSIC



Pernă de protecție pentru 
şezut şi şezut pentru copii 
sunt disponibile pentru toate 
modele de fotoliu Diplomat.

Partea asistentei
Tastatură cu comenzi pentru 
fotoliu, apă la pahar şi clătirea 
vasului scuipător sunt dipo-
nibile la toate modelele din 
categoria clasică.

PROTECȚIE

PERNĂ PENTRU COPIL

• BRAȚ ECHILIBRAT
Braț auto-echilibrat  
la masa medicului pentru 
manevrare uşoară.

• FLUX DE LUCRU ÎMBUNĂTĂȚIT
Poziții personalizabile pentru 
cinci instrumente diferite. 

• MAI MULT SPAȚIU
Mai mult spațiu pentru picioare 
sub fotoliu, pentru confortul 
medicului.

• CAPACITATE MARE
Capacitatea maximă 
suportată de fotoliu 
este de 200 kg.

• PÂNĂ LA 6 INSTRUMENTE
Masa asistentei cu tastatură 
opțională se poate echipa  
cu până la şase intumente.

• OPȚIUNI 
   PENTRU TAPIȚERIE

Tapițerii lux, 
moi şi confortabile, 
cu cusături sau fără 
cusături disponibile 
în 47 culori diferite.

• MAI PUȚIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT
Design compact, 
util în cabinete mici. CALITATE SUPERIOARĂ

Pentru durabilitate ,la construcția 
unitului sunt utilizate doar materiale 
solide (aluminiu, oțel ) astfel încât 
culoare originală se păstrează chiar 
şi după expunerea la radiații UV.

Linia CLASSIC



CLASSIC Line 24

În cadrul tratamentelor ortodontice stomatologul are nevoie de o bună  
vizualizare a panoului de control şi a mesei pentru instrumente  
cu o suprafață generoasă, aflată în imediata apropiere. Unitul dentar DC170  
Ortodontic a fost proiectat special în vederea efectuării tratamentelor  
ortodontice. 

DC170
  ORTODONTIC
  DIPLOMAT CONSUL

DA110A
  DIPLOMAT ADEPT

Unitul dentar Diplomat Adept DA110A este o versiune ectualizată a modelului DA110. Acest unit este proiectat ca unul 
staționar, poate fi echipat cu pâna la 5 instrumente şi poate fi cu furtunuri pretensionate ”pe sus” sau atârnate gravitați-
onal ”pe jos”. Masa medicului este susținută de un braț pantografic pivotant. Medicul poate controla într-un mod facil 
toate funcțiile unitului utilizând tastatura de pe masa medicului sau pedala multifuncțională. Unitul este livrat împreună 
cu un bol scuipător sterilizabil. La cererea medicului, unitul poate fi comandat cu negatoscop la masa medicului. Unitul 
dentar DA110A: un unit perfect funcțional şi sigur la un preț foarte rezonabil.

Linia CLASSIC
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Scaunele de medic D10L şi cele tip ”şa” sunt proiectate pentru a oferi con-
fort pentru medicii dentişti şi asistente. Construcția modificată a scaunului 
de medic ajută la menținerea unei posturi corecte şi ergonomice inclusiv 
în cazul utilizării unui microscop. Tapițeria este disponibilă într-o paletă  
variată de culori, oferind clienților noştrii oportunitatea de a crea un design 
interior unic în cadrul cabinetului dentar. Toate scaunele D10L pot fi dotate 
cu un suport pentru picioare. 

D10L
  SCAUNE DE MEDIC DIPLOMAT

  SCAUNE DE MEDIC



26

COMPRESOARE
COMPRESOARE

Capacitate 
rezervor 

Debit aer la iesire 
/ 5 bar

Presiune 
maxima

Putere 
consumata

Nivel 
zgomot

Dimensiuni Dimensiuni cu cu-
tie de insonorizare

KD 109  9 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 70 dB 370x480x360

KD 109B 9 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 460x550x430

KD 124 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 70 dB 450x450x650

KD 124B 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 630x770x820

KD 224 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 72 dB 450x450x650

KD 224B 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 630x770x820

KD 224D 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 72 dB 450x600x700

KD 224DB 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 630x770x820

KD 124AB* 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 560x640x1270

KD 224AB* 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 560x640x1270
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Pentru satisfacţia tuturor clienţilor noştri 
am alcătuit o gamă largă de echipamente 
adiţionale, care au fost dezvoltate pe baza 
unor cunoştinţe vaste şi studii îndelungate 
în domeniul stomatologiei.



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 54 814
F  00421 33 79 54 809

int@eur-med.sk
www.eur-med.sk

© 03/2017 All rights reserved / RO

noi producem valori

Dealer:


