Special

20-22 Μαΐου 2022

Προσφορές Έκθεσης

New
3D filament printer

Τιμή

2.999€

Ο SIMPLEX είναι Τρισδιάστατος εκτυπωτής
νημάτων ρητίνης. Με το λογισμικό λειτουργίας,
το οποίο αναπτύχθηκε ειδικά για τον
οδοντιατρικό τομέα, μπορείτε να εκτυπώσετε μοντέλα,
που δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία,, εύκολα και
αξιόπιστα μέσω της ιδέας "Plug and Print". Ο SIMPLEX
καλύπτει όλο το φάσμα της κατασκευής ορθοδοντικών
μοντέλων. Με την υψηλή του ακρίβεια, εξασφαλίζει
συνεπή, και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα. Τα
τρισδιάστατα μοντέλα που παράγονται δεν απαιτούν καμία
μετεπεξεργασία.

SIMPLEX
aligner model

SIMPLEX
multi-use model

SIMPLEX
study model

SIMPLEX
working model

Το ειδικό νήμα ρητίνης
SIMPLEX align model είναι
προσαρμοσμένο στις ειδικές
απαιτήσεις της παραγωγή
aligners και την τεχνική
θερμοδιαμόρφωσης*.
Εξασφαλίζει την ευχάριστη
εργασία, χάρη στο ότι δεν
έχει επιβλαβή συστατικά.
Δεν δημιουργεί δυσάρεστες
αναθυμιάσεις κατά τη
διαδικασία εκτύπωσης. Χωρίς
μετεπεξεργασία. Θερμοκρασία
εκτύπωσης: 235-255°C

Το βιολογικό νήμα ρητίνης
SIMPLEX multi use model
παρέχει φυσικό επιφανειακό
αποτέλεσμα με την υψηλή
περιεκτικότητα σε σκληρό γύψο.
Προσφέρει υψηλή λεπτομέρεια.
Εξασφαλίζει ευχάριστη εργασία,
χάρη στο ότι δεν έχει επιβλαβή
συστατικά. Δεν δημιουργεί
δυσάρεστες αναθυμιάσεις κατά
τη διαδικασία εκτύπωσης, είναι
ανακυκλώσιμο. Μπορείτε να
το επεξεργαστείτε με κοπτικά
εργαλεια ή νυστέρι. Θερμοκρασία
εκτύπωσης:205-220°C

Το βιολογικό νήμα SIMPLEX
study model προσφέρει υψηλή
λεπτομέρεια και ευκρίνεια για
ακριβή προγραμματισμό και
διάγνωση μοντέλων μελέτης.
Εξασφαλίζει ευχάριστη εργασία,
χάρη στο ότι δεν έχει επιβλαβή
συστατικά. Δεν δημιουργεί
δυσάρεστες αναθυμιάσεις κατά
τη διαδικασία εκτύπωσης, είναι
ανακυκλώσιμο. Θερμοκρασία
εκτύπωσης: 190-230°C

Το βιονήμα ρητίνης SIMPLEX
working model, έχει σχεδιαστεί
για τα μοντέλο εργασίας και
προσφέρει υψηλή λεπτομέρεια.
Εξασφαλίζει ευχάριστη εργασία,
χάρη στο ότι δεν έχει επιβλαβή
συστατικά. Δεν δημιουργεί
δυσάρεστες αναθυμιάσεις κατά
τη διαδικασία εκτύπωσης, είναι
ανακυκλώσιμο. Θερμοκρασία
εκτύπωσης: 190-230°C

Τιμή

Τιμή

*εξαιρούνται: Zendura Clear
Aligner 7 Retainer materilal

Τιμή

45€

Τιμή

45€

Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

99€

99€
Μάγερ 13 | Aθήνα 10438
P: 210-7755900 - F: 210-7755009
E-Mail.: dental@oralvision.gr

Special

Προσφορές Έκθεσης

New

Power Steamers I & II

Τιμή

1.650€
1.490€

Τιμή

2.490€
1.990€

ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

σε ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Θερμαντικό στοιχείο προστατευμένο από νερό και άλατα, στο κάτω
μέρος του λέβητα.
• Μέτρηση & απεικόνιση αλάτων σε πραγματικό χρόνο σε 2 επίπεδα.
• 3 χρόνια εγγύηση συμπεριλαμβανομένου του θερμαντικού στοιχείου.
• Κατασκευάζεται στη Γερμανία. υψηλής ποιότητα και εξαρτήματα που
έχουν δοκιμαστεί εκτενώς.
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Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Special
EASY view+

Προσφορές Έκθεσης
ΝΕΟ

Dental Visual Communicator
Το Renfert EASY view+, Dental Visual είναι μια
συσκευή για ψηφιακή προβολή αντικειμένων.
Η ψηφιακή οπτική σύλληψη σάς επιτρέπει να
επεξεργαστείτε και να μοιραστείτε την καθημερινή
σας εργασία καλύτερα. Η προσθήκη στην κλασική
ζωντανή προβολή με τρία επίπεδα μεγένθυσης, σας
επιτρέπει να δημιουργήσετε αυτόματα εικόνες με το
πάτημα ενός κουμπιού. Δημιουργία βίντεο μέσω της
άμεσης διεπαφής στο φορητό υπολογιστή σας και
κοινοποίηση π.χ. περιπτώσεων ασθενών ταυτόχρονα
και σε άλλους. Απλώς χρησιμοποιήστε τα γνωστά σας
προγράμματα για την επεξεργασία των αρχείων
εικόνας. *Δεν συμπεριλαμβάνεται η οθόνη

EASY view + 3D

Dental Visual Communicator
με 3D monitor
Κωδ. πρ. 2400 3000

€ 4041

Τιμή

Προσφορά

3.000€
2.691€

Lay:art | Mixing Tray

Προσφορά

Προσφορά

ΔΏΡΟ Η βάση τοποθέτησης
των πινέλων

Πακέτο 1
Lay:art crystal aqua xl
Lay:art brush size 4
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Τιμή

198€

ΔΏΡΟ Η βάση τοποθέτησης
των πινέλων

Πακέτο 2
Lay:art color
Lay:art brush size 6

Τιμή

139€
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Special

Τιμή

1.799€
1.500€

AUTO spin
Pin drilling unit
Χρησιμοποιώντας το AUTO spin pin,
μπορούν να κατασκευαστούν ακριβή
μοντέλα εργασίας με πλαστική βάση.
Επιπλέον, αυτές οι βάσεις είναι
επίσης συμβατές με άλλα μοντέλα
συστήματα όπως το Giroform® ή
Zeiser®. Όταν συνδυάζονται μοναδικά
με τέλεια ταιριαστά υλικά από
το σύστημα κατασκευής μοντέλων
AUTO spin, ακόμα και η κατασκευή
του πιο απαιτητικού μοντέλου είναι
απλή.

Τιμή

Προσφορές Έκθεσης

Τιμή

1.799€
1.500€

850€
764€

Twister
evolution

Vacuum mixing unit
Υψηλής ταχύτητας συσκεύ
Vaccum, με ειδική αντία και 8
προγραμματιζομενες λειτουργίες.

MT3

Wet trimmer
Το MT3 wet trimmer είναι ενα
ισχυρό τρίμερ υγρόυ τύπου, χάρη στο
πανίσχυρο μοτέρ του και την υψηλή
ποιότητα κατασκευής, και όλα αυτά σε
προνομιακή τιμή.

Προσφορά
Συνδυασμός 4

AUTO spin base plate 100 psc
AUTO spin secondary plate 50 pcs
AUTO spin silicon 1kg
AUTO spin cone pin 1000 pcs

Προσφορά
Τιμή

289€

4

Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

ΔΏΡΟ AUTO spin cone pin drill
& AUTO spin universal
impression holder

Special

Προσφορές Έκθεσης

SILENT compact

Single workbench extraction
Εργονομική απορρόφηση χωρίς
σακούλα, με αυτόματο φίλτρο
καθαρισμού και συρτάρι συλλογής
σκόνης.

Τιμή

1.268€
1.190€

SILENT TS

Single workbench extraction
Υψηλής απόδοσης απορρόφηση με
ισχυρό μοτέρ και διπλό φίλτρο.

Τιμή

1.799€
1.690€

Dustex master plus
Dust extractor box

Το αντιολισθητικό κουτί εργασίας Dustex master plus
προστατεύει από θραύσματα, σκόνη και αναθυμιάσεις. Η
εργονομική και καλοσχεδιασμένη φόρμα και τα ρυθμιζόμενα καθ'
ύψος υποβραχιόνια επιτρέπουν άνετη εργασία.

Τιμή

650€
580€

Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
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Special

Προσφορές Έκθεσης

Basic classic

Fine sandblasting unit
Εργονομική αμμοβολή
οξειδίων με 2 δοχεία.

Τιμή

1.150€
920€

Basic quattro

Fine sandblasting unit
Επαγγελματική αμμοβολή
οξειδίων με 2 δοχεία και
δυνατότητα αναβάθμισης
εως 4 δοχεία.

Cobra
Abrasive

Υψηλής καθαρότητας
οξείδια αλουμινίου
50μm, 110μm,125μm pink,
250μm
Συσκευασία 5kg

Τιμή

27€

Τιμή

1.679€
1.400€

Additional
Tank
for Basic quattro
Πρόσθετο δοχείο 25-70μm
Τιμή

200€

Πρόσθετο δοχείο 70-250μm
Τιμή

200€
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Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Special

Προσφορές Έκθεσης

Τιμή

395€
290€

Waxlectric II
Electric wax knife

Το Wxlectric II είναι μια επαγγελματική συσκευή
ηλεκτρικό μαχαιρίδιο, με την οποία μπορούν να
εργάζονται τατόχρονα 2 θέσεις

Renfert-Scanspray
extra fine
Matting spray
Χάρη στην ομοιογενής
δομή, το RenfertScanspray επιπλέον μπορεί
να εφαρμοστεί σε πολύ
λεπτό στρώμα. Ενισχυμένη
πρόσφυση, ειδικά σε
γυαλισμένο κεραμικά/
μέταλλα και ανακλαστικές
επιφάνειες.

Τιμή

50€

Προσφορά

Προσφορά
Συνδυασμός 4
Renfert Polish all-in one 18g
Dynex Brilliant Separating disc 0,8 x 20mm
BISON Polishing brush 18mm x 3 τεμάχια
Goat hair brush x 2 τεμάχια
Silicone polishers 22mm x 5 τεμάχια

Τιμή

79 €

Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Picosep

Προσφορά
Συνδυασμός 5
Die:master set gold/silver

Τιμή

59€
7

διευκόλυνση της
εργασίας

Κατασκευή μοντέλων
και τεχνολογία κεριού

Τώρα στη Renfe
rt:
καλοκαιρινές πρ
οσφορές!

Bi-V-Pin

Καρφίδα μοντελαρίσματος
με μεταλλικό χιτώνιο
1000 τεμάχια
Κωδ. πρ. 328 2000

€

165

Bi-V-Pin

Top spin

Συσκευή τρυπανισμού καρφίδων
Κωδ. πρ. 1840 0000

€ 1052

Καρφίδα μοντελαρίσματος
με πλαστικό χιτώνιο
1000 τεμάχια
Κωδ. πρ. 329 2000

€

147

Bi-Pin

Καρφίδα μοντελαρίσματος
κοντό, με χιτώνιο
1000 τεμάχια
Κωδ. πρ. 326 2000

€

177

GEO Crowax

Κερί μοντελαρίσματος

πράσινο διαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0100
μπλε διαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0200
κόκκινο διαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0300
μπεζ αδιαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0400

Waxlectric II

Ηλεκτρικό μαχαίρι κεριού
Κωδ. πρ. 2157 0000

€ 356

γκρι αδιαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0500
Αυχενικό κερί και κερί
βάσης, κόκκινο διαφανές, 80 g
Κωδ. πρ. 475 0600

€
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Οι προσφορές ισχύουν από την 15.05. – 31.08.2022. Ισχύει αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες εμπόρους. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων,
σφαλμάτων και σφαλμάτων εκτύπωσης. Όσο υπάρχει απόθεμα. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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Τεχνολογία αμμοβολής
και περισσότερα

διευκόλυνση της
εργασίας

+

+

Basic quattro IS

Άκρα αμμοβόλησης IT

Συσκευή αμμοβολής
ψιλής δέσμης

ανά άκρο

€

Βασική συσκευή με 2 δοχεία
(25–70 µm / 70–250 µm)
Κωδ. πρ. 2959 0000

62

0,40 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90002 1203

+

0,60 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90003 3213

+

1,00 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90003 3211

Πρόσθετο δοχείο 25–70 µm
Κωδ. πρ. 2959 0050

0,80 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90002 1204

Πρόσθετο δοχείο 70–250 µm
Κωδ. πρ. 2959 0250

1,20 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90003 3214
1,40 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90002 1205

Τιμή συσκευασίας

+

€ 2769

2,00 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 90002 1206

MT3

Τρίμμερ
υγρού τύπου

με δίσκο τρίμμερ
Klettfix
Κωδ. πρ. 1808 0000

€ 764
με δίσκο τρίμμερ
Marathon
Κωδ. πρ. 1808 0500

Magma

Κλίβανος προθέρμανσης
για λειτουργία καταλύτη
Κωδ. πρ. 2300 0500

+

Καταλύτης για Magma
Κωδ. πρ. 2300 0001

Τιμή συσκευασίας

€ 3215

€ 1349
Infinity

Δίσκος τρίμμερ

από διαμάντι, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 1803 3001

€

1013

Οι προσφορές ισχύουν από την 15.05. – 31.08.2022. Ισχύει αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες εμπόρους. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων,
σφαλμάτων και σφαλμάτων εκτύπωσης. Όσο υπάρχει απόθεμα. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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Αξιόπιστα βοηθήματα για
την καθημερινή εργασία

διευκόλυνση της
εργασίας

Vario basic

Vortex compact
3L

Συσκευή αμμοβολής περιστροφικής
και ψιλής δέσμης

€

Renfert-Scanspray
Σπρέι σκαναρίσματος
200 ml
Κωδ. πρ. 1731 0000

39

598

€

Κερί CAD/CAM Blank

Σπρέι σκαναρίσματος

14 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 770 0014

200 ml
Κωδ. πρ. 1731 2000

20 mm, τεμάχιο
Κωδ. πρ. 770 0020

EASY blank wax

44

€

Πάστα υψηλής
στίλβωσης

Λάστιχο στίλβωσης

22 mm, 100 τεμάχια
Κωδ. πρ. 86 0000

περ. 250 g
Κωδ. πρ. 515 0000

all-in-one, 18 g
Κωδ. πρ. 510 0100

53

€

20

Εργαλεία στίλβωσης σιλικόνης

Saphir

Πάστα στίλβωσης
διαμαντιού

428

NEO RenfertScanspray extra
fine

€

Renfert Polish

€

Κωδ. πρ. 5022 5000

Κωδ. πρ. 2924 5000

1611

€

Σμίλη

Σύστημα αναρρόφησης συσκευής

Βασική συσκευή
χωρίς δοχεία
Κωδ. πρ. 2960 0005

€

Power pillo

20

€

65

Bison

Bison

Bison

Bison

14 mm, 25 τεμ.
Κωδ. πρ. 763 1000

14 mm, 100 τεμ.
Κωδ. πρ. 763 1100

18 mm, 25 τεμ.
Κωδ. πρ. 766 1000

18 mm, 100 τεμ.
Κωδ. πρ. 766 1100

Βούρτσα στίλβωσης

€

30

Βούρτσα στίλβωσης

€

106

Βούρτσα στίλβωσης

€

33

Βούρτσα στίλβωσης

€

124

Οι προσφορές ισχύουν από την 15.05. – 31.08.2022. Ισχύει αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες εμπόρους. Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων,
σφαλμάτων και σφαλμάτων εκτύπωσης. Όσο υπάρχει απόθεμα. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
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422A GR

Οι αναφερόμενες
παρεχόμενες υπηρεσίες
ισχύουν για την αγορά
συσκευών Renfert.

Programat P710 G2

premium dental store

Ο Programat P710, είναι ο υψηλής ποιότητας φούρνος κεραμικών, με μια καινοτόμο
τεχνική και έναν εξαιρετικό σχεδιασμό .Η έξυπνη υπέρυθρη τεχνολογία αυξάνει την
αξιοπιστία της διαδικασίας και επιτρέπει την ποιοτικότερη όπτηση των κεραμικών σας.
Η θερμική κάμερα υπερύθρων ελέγχει αυτόματα τις διαδικασίες προ-ξήρανσης και
κλεισίματος του φούρνου. Με τη βοήθεια του Digital Assistant Assistant (DSA), η επιλογή της χρωματοληψίας μπορεί να επιτευχθεί άμεσα. Ένα ειδικό λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας συγκρίνει το δόντι που πρόκειται να αναλυθεί με τρία προεπιλεγμένα χρώματα
σε μια εικόνα και επιλέγει το πιο ταιριαστό. Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα handsfree
Bluetooth, το οποίο συνδέει το κινητό τηλέφωνο του χρήστη με τον φούρνο. Η προσωπική λίστα επαφών θα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη.

Αγοράζοντας τον Programat P710 G2
αξίας 7.040,00€
Παίρνετε ΔΩΡΟ ΤΟ Vacuum pump VP5
αξίας 1.090€

Programat P510 G2
O φούρνος κεραμικών P510 συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και μοντέρνο σχεδιασμό
σε έναν πολύ αποδοτικό και φιλικό προς το χρήστη κλίβανο. Με κάμερα υπέρυθρης
τεχνολογίας επιταχύνει τη διαδικασία όπτησης έως 20% και βελτιώνει τα αποτελέσματα.
Η κάμερα θερμικής απεικόνισης ελέγχει αυτόματα τη διαδικασία ξήρανσης του
κεραμικού και κλεισίματος.Λειτουργεί με τη μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής 7 ιντσών και
το touch πληκτρολόγιο. Ο φούρνος διαθέτει μνήμη για 500 μεμονωμένα προγράμματα..
Εξασφαλίζει ομοιογενή κατανομή θερμότητας και παρατεταμένου κύκλου ζωής του
θερμαντικού στοιχείου. Τέλος, το νέο σύστημα ελέγχου της αντλίας κενού με τεχνολογία
διπλής βαλβίδας εξασφαλίζει την αθόρυβη λειτουργία και τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.Η νέα λειτουργία DSA για ψηφιακή χρωματοληψία έχει ενσωματωθεί στους
κλιβάνους από την έκδοση λογισμικού V5.0.

Αγοράζοντας τον Programat P510 G2
αξίας 5.575,00€
Παίρνετε ΔΩΡΟ ΤΟ Vacuum pump VP5
αξίας 1.090€

Programat P310 G2
Χάρη στην έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης, ο νέος φούρνος Programat P310 είναι
ακόμα πιο φιλικός προς το χρήστη από τον προκάτοχό του . Το απαιτούμενο πρόγραμμα
μπορεί να επιλεχτεί γρήγορα μέσω της οθόνης αφής ή του εύχρηστου πληκτρολογίου. Το
καθαρά δομημένο μενού περιέχει σύγχρονα εικονίδια, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν με κλικ για να φτάσουν στα επιθυμητά προγράμματα ή ρυθμίσεις. Οι χρήστες έχουν
στη διάθεσή τους μια ποικιλία προγραμμάτων όπτησης Ivoclar Vivadent καθώς και 300 ξεχωριστά προγράμματα. Διαθέτει τεχνολογία θορύβου QTK2 με ανακλαστήρα πυθμένα SiC
/ τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας / οθόνη OSD / απομακρυσμένη διάγνωση μέσω
Internet, e-mail και δεδομένων / επιλογή τριών διαφορετικών τρόπων λειτουργίας (κανονική, προστατευμένη, παραγωγή). Τεχνολογία κενού διπλής βαλβίδας.

Αγοράζοντας τον Programat P310 G2
αξίας 4.240,00€
Παίρνετε ΔΩΡΟ ΤΟ Vacuum pump VP5
αξίας 712,50€
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e.ON Sinter plus - fast- fast+
Ο νέος φούρνος πυροσυσσωμάτωσης Ζιργκονίου βασισμένος στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, σε ισχυρή κατασκευή και εργονομικό σχεδιασμό. Το μούφλο υψηλής θερμοκρασίας του φούρνου, εξοπλισμένο με έξι μεταλλικές ράβδους, είναι κατασκευασμένο
από υλικά υψηλής πυκνότητας ινών αλουμινίου ελαφρού βάρους, παρέχει εξαιρετικές
ιδιότητες μόνωσης και χαμηλή θερμική αδράνεια.
• 4 στοιχεία θέρμανσης (ράβδοι MoSi2).
• 3 πυρίμαχα δοχεία με καπάκι και πέρλες ζιρκονίας για 60 συμπτήξεις.
• Μέγιστη θερμοκρασία 1730 ° C.
• Θερμοκρασία που ελέγχεται από τον ρυθμιστή.
• Μουφλο μικροινών αλουμινίου τελευταίας τεχνολογίας
• Έγχρωμη οθόνη αφής 7 ".
• 40 δωρεάν προγράμματα (με 40 πιθανά στάδια για κάθε πρόγραμμα).
• Τάση τροφοδοσίας: 230V, 50 / 60Hz
• Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 3kW
• Θερμοκρασία λειτουργίας: μικρότερη από 1650 ° C
• Ακρίβεια θερμοκρασίας: +/- 1 ° C
• Ρυθμός θέρμανσης: έως 40 ° C / λεπτό

e.ON Sinter plus 850 x 420 x 600mm (74kg) αξίας 6.700,00€
e.ON Sinter fast 550 x 330 x 430mm 29kg) αξίας 6.450,00€
e.ON Sinter fast+ 830 x 420 x 600mm (74kg) αξίας 7.100,00€

Perfecta 900

Perfecta 600

Perfecta 300

Perfecta 900 από 2.297,00€
ΜΟΝΟ

Perfecta 600 από 2.004,00€
ΜΟΝΟ

Perfecta 300 από 1.534,00€
ΜΟΝΟ

1.530,00€

1.350,00€

1.035,00€

Perfecta 900 + LA66 Χειρολαβή
+ Καλώδιο αξίας 3.503€
ΜΟΝΟ

2.250,00€

MEMODENT A.E.

ORAL VISION IKE

www.memodent.gr

www.oralvision.gr

OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
Βερανζέρου 4, 10677 Αθήνα
Τ: 210.33.04.050, 38.31.793, 38.19.807 l F: 210.38.19.807
e-mail: dental@memodent.gr

OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΑΘΗΝΑ: Μάγερ 13, Τ.Κ.: 10438, Τηλ.: 2107755900, 2105230473
ΘEΣΣAΛONIKH: Τσιμισκή 34, Τ.Κ.: 54623, Τηλ.: 2310253800
e-mail: dental@oralvision.gr

