
 

 
 

ОФЕРТА 
ПРОЛЕТ – ЛЯТО 2019г. 

Chiromega – Словакия 

„Precision first”  

  

Най-богатото базово оборудване, неограничени възможности за 

надграждане и супер надеждна електроника са 3-те аксиоми, 

които правят: 

- Chiromega 654 Duet; 

- Chiromega 654 NIKA и 

- Chiromega 654 NK 

лидери в своите класове дентални машини.       
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CHIROMEGA 654 DUET 
                                                                                                   *Висок клас 

     Стандартното оборудване включва: 

- кресло за пациента с ляв подлакътник и 5 програмируеми позиции; 

- въртящ се, порцеланов плювалник; 

- електрически микромотор Chirana 460; 

- подготовка за турбина със светлина; 

- LED рефлектор със сензорно включване; 

- вграден аспиратор Ventury; 

- дигитален дисплей за управление при доктора; 

- команден панел при сестрата; 

- столче за доктора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Цена  без ДДС, с вкл. доставка, монтаж и гаранция 18 месеца:   

       8 150 ЕВРО             8 800 ЕВРО 
              с долно окачване                              с горно окачване 
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CHIROMEGA 654 NIKA 
                                                                                            *Среден клас 

     Стандартното оборудване включва: 

- кресло за пациента с ляв подлакътник и 5 програмируеми позиции; 

- порцеланов плювалник; 

- електрически микромотор Chirana 460; 

- подготовка за турбина със светлина; 

- LED рефлектор със сензорно включване; 

- вграден аспиратор Ventury; 

- дигитален дисплей за управление при доктора; 

- столче за доктора. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Цена  без ДДС, с вкл. доставка, монтаж и гаранция 18 месеца:   

       7 050 ЕВРО             7 700 ЕВРО 
              с долно окачване                              с горно окачване 
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CHIROMEGA 654 NK 
                                                                                            *Икономичен клас 

     Стандартното оборудване включва: 

- кресло за пациента с ляв подлакътник и команди от гърба на облегалката; 

- порцеланов плювалник; 

- електрически микромотор Chirana 460; 

- подготовка за турбина със светлина; 

- LED рефлектор със сензорно включване; 

- слюносмукател на вода или въздух; 

- аналогов дисплей за управление при доктора; 

- столче за доктора. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цена  без ДДС, с вкл. доставка, монтаж и гаранция 18 месеца:   

       6 300 ЕВРО             6 950 ЕВРО 
              с долно окачване                              с горно окачване 
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Може да избирате измежду над 40 вида допълнителни опции на супер 

достъпни цени, за да окомплектовате Вашия идеален дентален юнит! 

Людмил Рангелов         Добрин Димитров            Даниел Ангелов 

     0888 769 130                     0888 203 284                     0879 065 968 

 

 

Важна добавка към денталните машини са компресорите!  

Ние предлагаме 2 модела италиански безмаслени компресори: 

- Dental Dry 9 (за 1 юнит) = 1 150 лева; 

- Dental Dry 25 (за 2 юнита) = 1 600 лева; 

- Обезшумителен шкаф = 350 лева; 

- Хирургичен аспиратор CorpusVac в обезшумителен шкаф = 1 400 лева.  
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