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Poszukujeszprostych

kreujeŚwiatpracytechnikówdentystycznych.

ajednocześnieskutecznychiprecyzyjnychrozwiązań?

Światlepszy,bezpieczniejszyibezograniczeń.

Trafiłeśidealnie-ofertaROKOjestdlaCiebie

Światwktórympracastajesięprzyjemnością

OfertaROKOjestdlaCiebie

anieobowiązkiem.

ponieważrozumiemyTwojepotrzeby.

DlaczegoROKO

Bezpieczeństwo

RozumiemyTwojepotrzebyponieważod25latuważniesłuchamyopiniiiuwag
naszych klientów, którzy najlepiej wiedzą jak na co dzień funkcjonuje pracownia
dentystycznaijakierealnepotrzebymatechnikdentystyczny.

Ochrona zdrowia Użytkowników naszych systemów to dla nas priorytet. Dlatego
dokładamywszelkichstarańabypracętechnikadentystycznegouczynićzarówno
bezpiecznąalezarazemprostąikomfortową.

Razem modernizujemy nasze produkty aby stały się lepsze i aby pracę technika dentystycznego
uczyniłyprzyjemniejsząiłatwiejszą.

Naszemaszynywyposażonesąwsystemyawaryjnegostopu,podtrzymaniazasilania,zabezpieczenia
przedpyłami,wyciszenia,wydajnegooświetleniaiwieleinnych.

Tawspółpracaprzynosiwymierneefektywpostacidoskonałejwydajnościnaszychmaszyn.

Wkataloguoznaczonesąspecjalnymiikonami:

Tenproduktjestwyjątkowocichy.
Praca w hałasie męczy psychicznie i powoduje
rozdrażnienie. Komfort pracy w ciszy z maszynami
ROKOjestwartydocenienia.

Tenproduktposiadasytembezpieczeństwa.
Praca technika nie jest łatwa. Nieuwaga, błąd, przemęczenie
możedoprowadzićdoskaleczeń,poparzeńlubnawetutraty
zdrowia. Systemy bezpieczeństwa ROKO do minimum
ograniczająryzykowypadku.

Tenproduktograniczazapylenie.
Pyłypowstającepodczasobróbkiwpracowniprotetycznejsąniezwykle
szkodliwedlazdrowiaaniektóremająstatusrakotwórczych.Urządzenia
ROKOwyposażonewspecjalneuszczelnieniaisystemyfiltracjilikwidują
emisjeszkodliwychpyłów.

Tenproduktpodtrzymujeproces.
Przerwawdostawieprądumożewyłączyćurządzenieizniszczyćprotezęatym
samymgodzinypracy.UrządzeniaROKOwyposażonewsystemypodtrzymania
procesuminimalizująryzykodestrukcjipracy.

Tenproduktzapewnianajlepszeoświetlenie.
Światłowpracyjestważne.Zbytmocnelubsłabe,migająceozłejbarwieniszczyimęczy
wzrok. Spada wydajność i precyzja. Oświetlenie w urządzeniach ROKO jest idealnie
dostosowanedopotrzebizapewniadoskonałąwidocznośćnastanowiskupracy.

Technologia

GwarancjaRoko

ROKOjestREALNYMproducentem.

‒gwarancjaspokojnejpracy

Wdobiepowszechnejglobalizacjiizlecaniaprodukcjidokrajówoniskiejkulturzepracyaletaniejsile
roboczejtonietakieoczywiste.

Jesteśmyświadomi,żezakupnowegourządzeniatoinwestycjanawielelatinależyzapewnićnaszym
Klientomniezbędnąpewnośćspokojnejpracy.

WszystkieproduktysygnowaneznakiemROKOzostaływ100%zaprojektowaneiwyprodukowane

Naszsystemgwarancjiiwsparciaserwisowegotoaktualnienajwyższystandardzabezpieczeniadla
laboratoriówtechnikidentystycznej.

wfabrykachROKOwEuropie.

Doprodukcjiużywamykomponentówdostarczonychwyłącznieprzezrenomowanychdostawców.
Dzięki takiej restrykcyjnej polityce zapewniamy stabilną i wysoką jakość naszych wyrobów. Nad
utrzymaniemwysokichstandardówprodukcjiwnaszejFirmieczuwająsystemyISO13485:2003,ISO
9001:2008.

Nawetdo5LATGWARANCJIzewsparciemASSISTANCEizabezpieczeniemserwisowymna10lat.

UrządzeniaprodukowanewfirmieROKOsąobjętepakietemodrokudo5latpełnejgwarancji.Takdługiokres

5

ochrony gwarancyjnej jest wynikiem stosowania podczas procesu produkcji technologii oraz podzespołów

LAT
GWARANCJI

dostarczonychprzezrenomowanychkooperantów.
Szczegółowezasadygwarancjidladanegourządzeniaopisanesąwkarciegwarancyjnej.

Jako rzeczywisty producent dysponujemy kompletnym asortymentem części zamiennych oraz profesjonalnym

24h

zapleczem montażowym. Dzięki temu, jako jedyna firma w Polsce gwarantujemy naprawę urządzeń naszej

SERWIS

produkcjiwterminiedo24godzinodichprzyjęciadoserwisu.Jeżelinaprawaniejestmożliwawtymterminie
zapewniamyurządzeniezastępcze.

Urządzeniaprotetycznesłużądziałalnościzarobkowej,najmniejszaawariamożespowodowaćwstrzymaniepracyi
straty finansowe. Rozumiemy ten problem i aby zabezpieczyć naszych klientów stworzyliśmy pakiet ROKO
ASSISTANCE

assistance.Wprzypadkuawariigwarantujemydostarczenie urządzeniazastępczegonaczasserwisu.Urządzenie
zastępczejestwypożyczanemożliwieszybkoibezpłatnie,takżepookresiegwarancyjnym.

10

10letniserwiszabezpieczenianaczęścizamiennezapewniaskładowanieprzeztenokreskompletupodzespołówdo
LAT

GWARANCJI
,
,
CZESCI

wszystkichprodukowanychmaszyn.Serwisnaszychurządzeńnieograniczasiętylkodowymianyelementówale
również zapewnia ich reperację, dzięki czemu koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ewentualnego serwisu
pogwarancyjnegosąnie-zwykleniskie.

ISO 20795-1:2009

ISO 13485:2003

Tegoniemająinni.

Spistreści
URZĄDZENIA
HELIOS
TYTAN
ROTOCAST
ROTOMAT
COBRA

TORNADO
TWIST
ROTO
FORMAX
PINAX

SYSTEMMULTIPRESS
MULTIPRESS
ACRON
BIOCETAL
DENTIFLEX
VITAPLEX

MULICLEAN
REPATEC
LUVAC
LUBRESS
EXPANDER

SYSTEMPINAX
PINAXPRO
PINAXFORM
PINAXIL
AKCESORIA

MEBLE
MASTER
MAESTRO
OPTIMA

URZĄDZENIA

Konstruowaniejestsztuką,
którejniemożnasięnauczyć.
Abypowstałosprawneurządzenie,
opróczwiedzypotrzebnejestrównież
doświadczenie.

Od 25 lat firma ROKO zdobywa niezbędne
doświadczenie tworząc możliwie doskonałe
produktydlalaboratoriówdentystycznych.

Nawetnajlepszerzeczymożnajednakpoprawić.
Dlategowciążposzukujemynowychrozwiązańi
zmierzamy do osiągnięcia maksimum perfekcji.

L A T

HELIOS

W piecach HELIOS zastosowano nowatorskie rozwiązania technologiczne, dzięki
którym praca z urządzeniem jest przyjemnością, a uzyskiwane efekty należą do
najlepszych.Odmomentupowstania,urządzeniatesąmodernizowaneiunowocześniane, z wyprzedzeniem spełniają wzrastające wymagania technologiczne
ceramikdentystycznych.

HELIOS PRO jest piecem przeznaczonym  do wypalania porcelany dentystycznej
każdego rodzaju. Jego najnowsza wersja przekonuje jeszcze większymi
możliwościami programowania i perfekcyjnymi wynikami wypalania ceramiki.

HELIOS
PRO
Uniwersalnypiec
doporcelany

NIGDYWIĘCEJPĘKANIACERAMIKI

PRACABEZSTRESU

Pękanie porcelany jest w większości spowodowane niedopasowaniem współczynnika
„VAK” ceramiki i metalu, będących wynikiem
błędów podczas studzenia i suszenia. Funkcje
szybkiego i wolnego studzenia pieca HELIOS
zapewniają zintegrowanie parametrów rozszerzalności dowolnego typu ceramiki i stopu
metalu. Zjawisko pękania ceramiki jest zredukowanedominimum.

Przyjazna procedura programowania  ułatwia
ewentualną zmianę parametrów lub wpisanie
programów dla nowej ceramiki. Pełne oprogramowanie w języku polskim oraz czytelny
wyświetlacz zapewniają zrozumiałą komunikację z piecem i zarazem bezstresową pracę.
Programommożesznadaćindywidualnenazwy
cousprawniaorganizacjępracyzróżnorodnymi
systemamiceramiki.

PRECYZYJNAKONTROLA

PLATYNOWYCZUJNIKTEMPERATURY

Najnowszejgeneracjiukładkontrolitemperatury
gwarantujedokładnośćnapalania+/-1°
C.Szybki
iwydajnyprocesorzapewniaprecyzjęipowtarzalnośćprocesuspiekaniaceramiki.

Platynowa termopara z laserowo wykonaną
końcówką pomiarową gwarantuje najwyższą
jakośćpomiaruzarównowzakresieniskichjaki
wysokichtemperatur.

GWARANCJASPOKOJNEJPRACY

KONTROLASMARTFONEM

Nie musisz się martwić że w przypadku awarii
zostaniesz bez pieca i możliwości zarabiania.
HELIOS objęty jest 5 letnią gwarancją i ubezpieczeniem ASSISTANCE. ROKO jest producentem,nietylkodealerem,dlategonaszserwis
usuniekażdąusterkęwTwoimpiecuwczasie24
godzin lub otrzymasz piec serwisowy na czas
reperacji.

HELIOS w standardzie jest wyposażony w
mobilny, ergonomiczny panel sterowania z
podświetlanymdisplayem.DoTwojejdyspozycji
jest 200 w pełni modyfikowanych programów.
Dzięki łączności WiFi i Bluetooth możesz
sterować piecem za pomocą tabletu lub
smartfona.PobierzaplikacjęnasystemAndroidi
cieszsięswobodąpracy.

HELIOS

HELIOSPRESSłączymożliwośćwypalaniadowolnejporcelanykonwencjonalnejz
funkcją tłoczenia porcelany typu „press”. Dzięki funkcji tłoczenia możemy
wykonywać prace bezmetalowe charakteryzujące się naturalnym pięknem i precyzyjnymdopasowaniem.

HELIOS

PNEUMATYCZNAWTRYSKARKA

CZUJNIKPRACYTŁOKA

Wtryskarka pieca HELIOS PRESS wykorzystuje
siłę sprężonego powietrza. Powietrze jako gaz
ma naturalne właściwości amortyzacji dzięki
temuwtryskjestpłynnyimniejagresywnyniż
wewtryskarkachzsiłownikiemmechanicznym.

Proceswtryskujestmonitorowanyprzezukład
kontrolny,którywykrywanieprawidłoweiawaryjnesytuacje.Wprzypadkuwykryciapęknięcia
tłoka lub zbyt malej ilości wtryskiwanego
materiałuprzerywapracęwtryskarki.

SYSTEMPAA

USZCZELNIENIETŁOKA

System PAA zwiększa skuteczność wtrysku
poprzez redukcję szybkości posuwu tłoka w
chwili rozpoczęcia procesu wtłaczania. Likwidujewystępującywinnychwtryskarkachefekt
uderzenia tłoka w materiał i redukuje ryzyko
pęknięciapierścienia.

Tłokroboczywtryskarkiwykonanyjestzespieku
ceramiki wypolerowanej z dokładnością do
0,001mm.Do jegouszczelnieniaużytomateriału odpornego na temperatury powyżej
1200°
C. Wszystko po to, aby zapewnić 100%
szczelnośćpróżni.

BEZSTOPNIOWAREGULACJACIŚNIENIA

ZHELIOSEMWPRZYSZŁOŚĆ

Reduktor ciśnienia umożliwia płynną regulację
siły z jaką pracuje wtryskarka, co umożliwia
wtrysk ceramiki typu „press” od każdego dostawcy.Filtrwodno-olejowyograniczaprzedostaniesiędownętrzawtryskarkiwilgociioleju.

Technologia wtryskarki umożliwia stosowanie
niestandardowych kostek ceramiki „press” co
poszerza możliwości wtrysku aktualnie oraz
umożliwiapracęwprzyszłościgdybyzmieniłsię
obowiązującydzisiajstandardceramiki.

Kontrolujprocesdziękioptycznemuwskaźnikowistanupracy-OSD
WszystkiepieceHELIOSseriiPROposiadająoptycznyindykatorLEDprezentującyaktualnyprzebieg
procesu wypalania. Szerokie pole transmisji barwy jest doskonale widoczne z kilku metrów.
Kontrolujeszpracępiecanawetzdużejodległości.

PRESS
Dwufunkcyjnypiec
doporcelany

WpiecachHELIOSzastosowanonajnowszeosiągnięciatechnologiiXXIwieku.Ichcelemjesttylko
jedno‒żebyTwojaceramikanajlepiejoddawałapięknonatury.
QMK
Wmufiegrzejnejnowegotypu,spiralazKanthalujestosadzonawcienkościennejosłoniekwarcowej. Rozwiązanie to zapewnia jednorodną emisję ciepła i optymalną jakość palenia ceramiki
niezależnieodumiejscowieniapracywkomorze.MufaQMKobjętajest5letniągwarancjąbezlimitu
godzinpracy,codowodzijejwyjątkowejtrwałości.
NVTS
System eliminacji drgań dzięki zastosowaniu precyzyjnych prowadnic oraz amortyzatorów,
likwidujeszkodliwedrganiaukładutransmisjistolika,cozapewniaskutecznąstabilizacjępracna
cokole.
AIS

Systemredukcjibezwładnościkomory.Bezwładnośćtermicznatozjawiskopowodująceniekontrolowanyprzyrosttemperaturywkomorzepieca,obserwowanypomimowyłączeniagrzałkiprzez
sterownik.SystemAISredukujetozjawiskodominimum.
ACS 
Systemautokalibracjimonitorujestanczujnikatemperaturyiukładówpomiarowych.Jegopraca
redukujezjawiskorozkalibrowywaniasiępiecaizapewniapowtarzalnośćprocesównapalania.

HELIOS

Technologiadlapięknaceramiki

Nieograniczajswojejkreatywności
Pracuj na dowolnej ceramice. Piece niektórych producentów posiadają systemowe blokady
parametrówiumożliwiająuzyskaniedobrychefektówtylkonajednejceramice.Działanietomana
celuprzywiązanieużytkownikapiecadomateriałówodjednegoproducenta.PieceHELIOSsąwpełni
uniwersalne. Praktycznie nieograniczony zakres nastawy parametrów oraz dodatkowe funkcje
umożliwiająuzyskanieperfekcyjnychefektówwkażdejceramicedentystycznej.

Możliwośćrozbudowy

WażnązaletąpiecówHELIOSjestmożliwośćrozbudowywersjiPROdowersjidwufunkcyjnejPRESS,
w dowolnym momencie eksploatacji, dzięki czemu możliwości pieca rosną wraz z rozwojem
laboratoriumioczekiwaniamiużytkownika.Aktualnietakiegoudogodnienianieoferujeżadeninny
producentnaŚwiecie.

Kontrolujprocesergonomicznympanelem
zdotykowąklawiaturąidisplayemLED.

Światowanowość-sterujpiecemHELIOSza
pomocąaplikacjiiswojegosmartphona.

BES
Zabezpieczenie przed wahaniami i przerwami w dostawie prądu. System podtrzymuje proces i
kontynuujepopojawieniusięnapięcia.ChroniefektyTwojejpracy.

HELIOS

DlaczegoHELIOS
DOWSZYSTKICHCERAMIKBEZOGRANICZEŃ
MOŻLIWOŚĆROZBUDOWYDOWERSJIPRESS
UMOŻLIWIAUZYSKANIENATURALNEJPORCELANY
OGRANICZAPĘKANIECERAMIKI
5LATGWARANCJIISERWIS24H

Piece
doporcelany

HELIOSZR

Wysokowydajny piec do synteryzacji tlenku cyrkonu i spieków metalu HELIOS ZR
został wyposażony w system bezdrganiowej windy. Mikroprocesorowy programator zapewnia pełną automatyzację procesu, a szczelna komora ze stali nierdzewnej umożliwia realizację procesów synteryzacji spieków metali w osłonie
próżnilubargonu.

HELIOS
ZR
Piec
dosynteryzacji

SYNTERYZACJAPRÓŻNIOWA

CZYTELNYDISPLAY

HELIOS ZR- V posiada szczelną komorę ze stali
nierdzewnej, umożliwia realizację procesu
spiekania proszku metalowego w próżni i w
osłoniezargonu.

Informacjeoprzebieguprocesuwyświetlanesą
na czytelnym wyświetlaczu. Użytkownik ma
bieżącą kontrolę nad przyrostem temperatury,
wygrzewaniemorazstudzeniem.

WYSOKAPRECYZJA

WYSOKAWYDAJNOŚĆ

Precyzyjne podzespoły: mikroprocesorowy
układ kontrolny oraz 4 niezależne elementy
g r z e j n e ,  u m o ż l i w i a j ą  p r z e p r o w a d z e n i e
idealnego procesu synteryzacji . Spiekane
elementyuzyskująoptymalnagęstośćiwysokie
parametrywytrzymałościmechanicznej.

Nowoczesne elementy grzejne umożliwiają
realizację synteryzacji ekspresowej w czasie
poniżej 3 godzin. Jednocześnie charakteryzują
się trwałością i niskim poborem prądu. Piece
zasilane są prądem 230 V i nie wymagają
przyłączasiłowego.

30PROGRAMÓW

EFEKTYWNOŚĆ

Wszystkie 30 programów jest do dyspozycji
użytkownika, który może indywidualnie
zaprojektowaćprocessynteryzacji.

Stolikiwymiarkomoryzostałydostosowanedo
standardowych pojemników do kuleczek
synteryzacyjnych i umożliwiają jednoczesne
wypalanietrzechpojemnikówzpracami.

TYTANZR

TYTAN ZR to nowoczesne urządzenie do synteryzacji tlenku cyrkonu. Dzięki
najnowszej technologii II generacji zapewnia idealną stabilizację temperatury
spiekaniaorazgwarancjęwysokiejjakościitransparencjęwykonywanychstrukturz
tlenkucyrkonu.

TYTAN
ZR
Piec
dosynteryzacji

RÓWNOMIERNASYNTERYZACJA

KONTROLACHŁODZENIA

4 wydajne, silikatowe grzałki równomiernie
stabilizujątemperaturęwkażdejstrefiekomory.
W rezultacie elementy synteryzowanej pracy
spiekają się w identycznej temperaturze, co
zapewnia brak naprężeń i minimalizuje ryzyko
pęknięciapracy.

Odpowiedni proces studzenia wpływa na
wytrzymałośćistabilnośćkształtucyrkonowych
struktur. TYTAN ZR  jako jeden z nielicznych
piecówdosynteryzacjiposiadaprogramowalny
proces studzenia. Kontroluje parametry od
początku do zakończenia procesu synteryzacji.

ERGONOMICZNEROZWIĄZANIA

EFEKTYWNOŚĆ

Kompaktowaiestetycznakonstrukcjaoszczędza
miejsce w pracowni. Osłony komory roboczej
orazelementynarażonenastycznośćzwysokimi
temperaturami wykonano ze stali nierdzewnej.

Wymiarykomoryumożliwiająsynteryzacjępełnego
łukuzębowegowrazzsuportamiipodstawką,co
zmniejsza ryzyko deformacji. Dodatkowa półka
dwukrotniezwiększawydajnośćpieca.

ELIMINACJADEFORMACJI

SYGNALIZACJAAWARIIGRZAŁEK

Dzięki układowi kontroli oraz grzałkom II generacji, wyeliminowane są deformacje i zniekształceniastrukturcyrkonowych.

Układ kontrolny monitoruje pracę grzałek. W
przypadku przepalenia informuje o awarii.
Proces synteryzacji jest kontynuowany nawet
kiedypracujątylko2grzałki.

TYTAN

TYTAN to seria pieców z regulatorami mikroprocesorowymi. Są to nowoczesne,
energooszczędne urządzenia do precyzyjnego wygrzewania form odlewniczych.
Wybór pięciu rodzajów programatora oraz trzech wielkości komory pozwala na
dokładnedopasowanieparametrówpiecadopotrzebużytkownika.

W piecach serii MAX zastosowano układ sterowania najnowszej generacji. 30
programóworazczytelny,alfanumerycznywyświetlaczpozwalająnapełnąkontrolę
procesuwygrzewaniaiosiągnięcieperfekcyjnychefektówpracy.

TYTAN

IDEALNAPRECYZJA

100%STALISZLACHETNEJ

Mikroprocesorowe programatory gwarantują
dokładność pomiaru temperatury rzędu 1°
C.
Umożliwiają zaprogramowanie od jednego do
trzech etapów przyrostu i utrzymania temperatury.Każdyparametr:szybkość,temperatura
etapu, czas utrzymania są ustawiane indywidualnie co umożliwia uzyskanie właściwej
ekspansji,atymsamymidealnąpasownośćprac.

Ze względu na wysoką temperaturę oraz
wydobywające się podczas procesu wygrzewania gazy, obudowa komory pieców TYTAN
wykonana jest w całości z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej, odpornej na agresywne
substancje i temperaturę. Wysoka jakość elementów obudowy wydatnie zwiększa trwałość
urządzenia.

ZAWSZENACZAS

WYCIĄGSPALIN

Mikroprocesorowy programator jest wyposażonywzałącznikdobowyzopóźnieniemdo99
godzin. Użytkownik ma możliwość ustalenia
kiedy pierścień będzie gotowy do odlewania.

Ceramiczny kominek umożliwia odprowadzenie spalin poprzez przyłączenie opcjonalnego
wyciągu. Praca wyciągu spalin jest sterowana
automatycznieprzezcałyczastrwaniaprocesu.

PODTRZYMANIEPROCESU

ZABEZPIECZENIEPRĄDOWE

W przypadku przerwy w dostawie prądu aktywowanyzostajeukładpodtrzymania.Poponownympojawieniusięnapięciapiecekontynuują
proces wygrzewania. TYTAN jako jedyny piec
posiada zabezpieczenie przed zakłóceniami
typowymidlapolskiejsiecienergetycznej.

Wyłącznik bezpieczeństwa całkowicie odłącza
zasilaniegrzałekpootwarciudrzwiczekkomoryi
zabezpiecza użytkownika przed ewentualnym
porażeniem prądem. Zabezpiecza piec przed
przegrzaniem w przypadku pozostawienia
otwartychdrzwipodczasnagrzewania.

MAX.PRO
1CYKL

Piecedo
wygrzewania

TYTANA

2CYKLE

TYTANV

3CYKLE

TYTANT,P.
TYTANMAX

Kwarcowaosłonatermopary

TYTAN

Pełnoceramicznakomora
Moduł komory jest twardy i jednolity, ponieważ powstaje w wyniku formowania pod wysokim
ciśnieniem.Strukturaścianekcharakteryzujesięwysokągęstością.Spiralegrzejnezabezpieczonesą
przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem agresywnych gazów, co w znaczący sposób
zwiększaichtrwałość.

Czujnik temperatury umieszczono w kwarcowej osłonie, która chroni go przed uszkodzeniami
mechanicznymiorazdziałaniemagresywnychsubstancjizwypalanychpierścieni.Osłonakwarcowa
niemabezwładnościtermicznej(jakosłonyceramiczne)dlategopomiartermoparyjestmaksymalnie
precyzyjny.

Nietylkomufa,równieżdrzwiczkiorazwejściekomorywykonanesązpełnejceramiki.Elementytesą
szczególnienarażonenauszkodzeniawynikającezoperowaniaszczypcamiipierścieniem.Prasowana
ceramikaskuteczniechronijeprzedurazami.

W60minutdo1000°
C

Komorajestoptymalniepojemna.Wzależnościodwersjimieściod6donawet20pierścienirozmiaru
„6”lubod2do8pierścieni„9”(formnaprotezyszkieletowe)

Elementy grzejne pieca TYTAN zostały zaprojektowane z myślą o optymalizacji procesu
wygrzewania.Umożliwiająrozgrzewaniepiecado1000°
Cwczasie60minut.

6x„6"S(mała)
12x„6"M.(średnia)
20x„6"L(duża)

Ogrzewanie4d
Spirala grzejna typu Kanthal została uformowana liniowo na 4 ściankach mufy co gwarantuje
równomiernerozłożenietemperaturywewnątrzizapewniaidealnewygrzaniepierścieniniezależnie
odichwielkościczymiejscaumieszczeniawkomorze.

TYTAN

DlaczegoTYTAN
WSZYSTKIEELEMENTYMUFYZPEŁNEJCERAMIKI
OBUDOWAKOMORYZESTALINIERDZEWNEJ
TERMOPARAWOSŁONIEKWARCOWEJ
KONTYNUACJAPRACYPOZANIKUNAPIĘCIA
WYSOKAPRECYZJAPOMIARUTEMPERATURY
RÓWNOMIERNATEMPERATURAWKOMORZE

Piecedo
wygrzewania

ROTOCAST

Mocna,trwałaibezpieczna.OdlewniaROTOCASTwyposażonajest wnajnowszej
generacji, półprzewodnikowy generator wysokiej częstotliwości, który
charakteryzuje się wysokim stopniem uniwersalności. Umożliwia skuteczne
odlewanieprotezszkieletowych,czyrozległychmostówzestaliorazpraczezłota.
ROTOCAST podoła każdemu zadaniu jakie przed nimi postawi użytkownik.
ROTOCAST MAX jest dodatkowo wyposażony w system automatycznego
podnoszeniaspiraliorazcyfrowypanelsterowaniazdotykowąklawiaturą.Obsługa
jestjeszczełatwiejszaikomfortowa.

ROTOCAST
PRO.MAX
Odlewnie
indukcyjne

OCHRONAPRZEDPROMIENIOWANIEM

TECHNOLOGIAXXIWIEKU

Niektóreodlewnieindukcyjnemogą emitować
szkodliwedlazdrowiapromieniowanieelektromagnetyczne.BadaniawykonaneprzezekspertówzPolitechnikiwykazały,żegeneratorstosowany w odlewniach ROTOCAST nie emituje
szkodliwegopromieniowania.Poziomemisjifal
elektromagnetycznych w odlewni ROTOCAST
jest zbliżony do poziomu emisji fal w telefonie
komórkowym. ROTOCAST zapewnia użytkownikowi100%bezpieczeństwa.

Sercem każdej odlewni indukcyjnej jest
generator wysokiej częstotliwości. W starszych
modelach energia potrzebna do topienia
powstawała dzięki lampie elektronowej lub
pracyukładurezonansowego.
Generator ROTOCAST-a wykorzystuje najnowszej generacji układ półprzewodnikowy HF.
Dodatkowo nad prawidłowym przebiegiem
procesu odlewania, czuwa mikroprocesorowy
układkontrolny.

2XWIĘCEJMOCY

NIEDOŚCIGNIONASKUTECZNOŚĆ

Nowoczesny,niskonapięciowy generatorHF z
mikroprocesorowym sterowaniem uzyskuje
niemal dwukrotnie większą moc niż konwencjonalnegeneratory.Zużywaprzytym połowę
mniejprądu.Tatechnologiaumożliwiabezproblemowe podłączenie odlewni do jednofazowego gniazda 220/230 V standardowej
domowejinstalacjielektrycznej.

Nawetnajtrudniejszeinajcieńszedetalezostaną
precyzyjnie odlane w odlewni ROTOCAST.
Wysoka sprawność  jest wynikiem odpowiedniego doboru siły odśrodkowej i optymalnegomomenturozruchowego.Parametryte
są wynikiem 20 lat doświadczeń i testów. Ich
dobór gwarantuje wysoką jakość i powtarzalnośćuzyskiwanychodlewów.

STOPINAWET100GRAMSTALI

DOZŁOTAIDOSTALI

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii,
ROTOCAST posiada wysoką sprawność pracy.
Pobierającniewielkąmoczsieci-poniżej10A,w
kilka sekund topi nawet 100 gram stali dentystycznej.

Przełącznik trybu pracy umożliwia optymalny
dobórparametrówdotopieniastopówstalioraz
stopówmetaliszlachetnych.

Kwarcowaosłonaspirali

Ochronę przed skutkami pęknięcia pierścienia czy wylania metalu skutecznie zapewnia masywna
konstrukcja.Osłonawykonanajestzutwardzonejstalowejblachy,szczelinapomiędzyosłonąboczną
a pokrywą zablokowana jest przez specjalnie uformowany rant. Dodatkowy element - rygiel
przeciwwyważeniowy,blokujepokrywęwprzypadkusilnegouderzeniaodwewnątrzorazodłącza
zasilanie po otworzeniu odlewni. Rozwiązania te skutecznie zabezpieczają użytkownika przed
wydostaniemsięnazewnątrzniebezpiecznychodłamków.

Aktywnezabezpieczenia

ROTOCAST

ROTOCAST

Stabilnakonstrukcja

Elektromagnetyczna blokada uniemożliwia
otwarciepokrywywczasiewirowania.Otwarcie urządzenia i wykonywanie wewnątrz
czynnościmanualnychmożliwejesttylkoprzy
wcałkowicieodłączonymzasilaniu.

ROTOCAST jako jedyna odlewnia indukcyjna
posiada specjalny układ stabilizacyjny dostosowany do polskiej sieci energetycznej, co
zwiększa trwałość i odporność urządzenia na
ewentualne,nienormatywnezakłócenia.

Elektroniczny układ kontrolny wykrywa sytuacje grożące awarią lub przegrzaniem generatora i automatycznie wyłącza go, zabezpieczającprzedzniszczeniem.

Dodatkowy układ kontrolny sygnalizuje stan
gotowości elementów zabezpieczających i
rozruchowych.

ROTOCAST jest jedną z nielicznych odlewni indukcyjnych wyposażonych w osłonę spirali
indukcyjnej. Metal z pękniętego tygla lub odpryski topionych w tyglu stopów mogą dostać się
pomiędzyzwojespiraliidoprowadzićdozwarciaiawariigeneratora.WodlewniROTOCASTspecjalna
osłona zabezpiecza spiralę przed uszkodzeniem, a użytkownika przed kosztownym serwisem.

Automatycznewyważanie

Prostywobsłudze,automatycznysystemwyważaniaramieniaułatwiacodziennąeksploatację.Kosze
na pierścienie zostały tak ukształtowane, aby umożliwić stosowanie wszystkich rodzajów form
odlewniczych.

Mechanizmprzesuwaniaspiraliwyposażonyw
blokady podniesienia spirali w trakcie wirowaniaramienia.

DlaczegoROTOCAST
ZABEZPIECZAPRZEDPROMIENIOWANIEM
WKILKASEKUNDTOPINAWET100GRAMSTALI
PODŁĄCZENIEDODOMOWEJSIECIELEKTRYCZNEJ
KWARCOWAOSŁONASPIRALI
AUTOMATYCZNEWYWAŻANIE

Odlewnie
indukcyjne

ROTOMAT

Wirówka elektryczna ROTOMAT została zaprojektowana ze szczególnym
uwzględnieniemparametrówodlewaniastopówstali.Dziękidużejsileodśrodkowej
imocnemumomentowiobrotowemu,uznawanajestzajednąznajskuteczniejszych
odlewni elektrycznych. ROTOMATY od ponad 20 lat pracują w najcięższych
warunkach, można mieć absolutną pewność co do ich niezawodności i
wytrzymałości.

ROTOMAT
Odlewnia
elektryczna

PODWÓJNIEŁAMANERAMIĘ

AUTOMATYCZNYSTART

Ramię odlewni posiada dwie dodatkowe osie
obrotu. Dzięki  temu „podwójnemu złamaniu”
ramienia,zwiększonomomentrozruchowyitym
samymskutecznośćodlewnicząwirówki.

Wirowanie uruchamiane jest automatycznie w
momencie zamknięcia pokrywy. Równocześnie
elektromagnetyczny zatrzask blokuje pokrywę
uniemożliwiającjejotwarciepodczaswirowania.

EFEKTYWNOŚĆ=MOC

DLATWOJEGOBEZPIECZEŃSTWA

W odlewni ROTOMAT pracuje silnik specjalnie
zaprojektowany dla tego urządzenia. Posiada
zwiększonymomentobrotowy,cowpołączeniu
z precyzyjnie zaprojektowaną przekładnią,
gwarantujemaksymalnąsprawnośćodlewniczą.

Rygiel przeciwwyważeniowy współpracuje z
blokadą elektromagnetyczną. Jego zadaniem
jest skuteczne zablokowanie pokrywy w
przypadkusilnegouderzeniaodwewnątrzoraz
odłączeniezasilaniapootworzeniuodlewni.

MOCNAKONSTRUKCJA

SYSTEMSAMOPOWROTNY

ROTOMAT to urządzenie stworzone z myślą o
długiej i ciężkiej pracy. Na trwałość maszyny ma
wpływsolidnakonstrukcjaobudowyorazwzmocnione elementy takie jak: masywne zawiasy,
odporny na wysoką temperaturę, ergonomiczny
uchwytorazstabilne,regulowanenóżki.

Samopowrotny mechanizm ramienia, po
zakończonym wirowaniu automatycznie
ustawia je pod właściwym kątem, co niweluje
ryzyko błędnego ustawienia ramion przez
użytkownika i gwarantuje właściwy przebieg
procesuodlewania.

PRACUJBEZSTRESU

PEWNYODLEW

Ergonomiczne,intuicyjnesterowanieumożliwia
jednoczesnąobsługęwirówkiipalnikabezstresu
wynikającegozpracyzotwartympłomieniem.

Dodatkowy moduł przeciwwagi umożliwia
odlewanie ponadnormatywnych, ciężkich
pierścieniiformodlewniczych.

COBRA

COBRASjestpiaskarkąstacjonarnąprzeznaczonądooczyszczaniaodlanejzmetalu
pracy z pozostałości masy osłaniającej. Dzięki odpowiedniej konstrukcji modułu
dyszy,piaskarkacharakteryzujesięniewielkimpoborempowietrzaiefektywnąpracą
jużod4bar.
COBRA MIX to wielofunkcyjne piaskarki, które na niewielkiej przestrzeni łączą
precyzję piaskarek piórowych z wydajnością piaskarek stacjonarnych. Te zalety
predysponują piaskarki COBRA MIX jako idealnego partnera dla niewielkich,
rozwijającychsięlaboratoriówdentystycznych.

COBRA
S.MIX

4XWIĘKSZATRWAŁOŚĆDYSZ

DBAMYOTWOJEDŁONIE

Dysza piaskarki stacjonarnej COBRA wykonana
jest z widii o podwyższonej odporności na
ścieranie i pozwala na efektywną pracę już od
ciśnienia 4 bar. Dzięki użyciu wyjątkowo
wytrzymałegowęglikawolframujejtrwałośćjest
znaczniewiększaniżdysztradycyjnych.

Ostreziarnapiaskukorundowegoorazciśnieniez
jakim uderza on w czyszczony materiał są zagrożeniem dla dłoni użytkownika, trzymających
piaskowanydetal.DlategopiaskarkiCOBRASiMIX
wyposażone są w pogrubione rękawice ochronne,odpornenadziałaniestrumieniapiasku.

ŁATWAWYMIANADYSZY

ZAWSZECZYSTASZYBA

Dzięki osadzeniu dyszy w gumowej obsadzie
wymiana dyszy jest niezwykle prosta. W celu
ułatwieniaindywidualnegodopasowaniapracy
piaskarkidopreferencjiużytkownika,dyszama
możliwośćregulacjikątanachylenia.

Siatka ochronna zatrzymuje uderzające ziarna
piaskuzabezpieczającszybęprzednadmiernym
zużyciemizmatowieniem.Jejzadaniemjestzachowaniewłaściwejprzeziernościszybyiutrzymanie tym samym wysokiego komfortu pracy.

KONIECZZATYKANIEMDYSZY

ERGONOMICZNESTEROWANIE

Szczelnesitorozdzielakomorępracyodkomory
zsypowej, chroni dyszę przed zablokowaniem
odłamamimasyogniotrwałej,zapobiegawzburzaniupiaskuipowstawaniuzapylenia.

Pneumatyczny włącznik ciśnienia nie zawiera
wrażliwych na zapylenie elektrozaworów, jest
bezawaryjny, łatwy do czyszczenia i przystosowanydoobsługijednąręką.

COBRAS

Piaskarki
stacjonarneimix

1dyszastacjonarna

COBRAMIXP

COBRAMIXP2

COBRAMIXP3

1dyszastacjonarna
+1modułprecyzyjny

1dyszastacjonarna
+2modułyprecyzyjne

1dyszastacjonarna
+3modułyprecyzyjne

COBRAMIXP4

1dyszastacjonarna
+4modułyprecyzyjne

COBRA

COBRA P to rodzina precyzyjnych piaskarek piórowych. Cztery moduły oraz trzy
rozmiary dysz, zapewniają pełne spektrum możliwości piaskowania piaskiem
korundowym,jakiszklanymiperełkamiodowolnejwielkościziarna.

COBRA M jest modułem piaskarki piórowej umożliwiającym precyzyjne
piaskowanie, zapewnia profesjonalną technologię przy zachowaniu mobilności
urządzenia.

COBRA
P.

PRECYZJACZYLIJAKOŚĆ

TWAŁOŚĆCZYLIOSZCZĘDNOŚĆ

Podczas precyzyjnego piaskowania ważne jest,
aby strumień piasku był równomierny tak, aby
zapewnić idealne przygotowanie powierzchni i
nieuszkodzićdelikatnychstruktur.Wpiaskarkach
COBRA P zainstalowano innowacyjny system
wzbudzaniaipoborupiasku.Dziękitemustrumień
piaskujestjednolity,niemaefektu„pulsowania“,a
siła uderzania ziaren elektrokorundu w piaskowanyelementjestzawszetakasama.

DyszepiaskarekpiórowychCOBRAPwykonane
sązwidiionawet4xpodwyższonejodporności
na ścieranie. Szeroki wybór dysz o różnych
średnicach-0.7mm,1.0mm,1.2mm,pozwala
nadopasowaniedoużywanychgradacjipiasku.
Nowoczesna technologia produkcji dysz
znacząco wpływa na szybkość piaskowania.
Dzięki prostemu systemowi mocowania wymianadyszyjestniezwyklełatwa.

BEZPIECZNEZBIORNIKI

ZINTEGROWANYPRZEŁĄCZNIKWYBORU

Masywnezbiornikiztransparentnegotworzywa
ułatwiają kontrolę poziomu piasku. Poliwęglanowe tworzywo gwarantuje wytrzymałość na
wysokieciśnieniaizapewniatrwałośćkonstrukcji.

Obsługę ułatwia obrotowy przełącznik trybów
pracy umieszczony wewnątrz komory. Różnokolorowe oznaczenia wyłącznika są zgodne z
kolorem osłony pióra i oznakowania zbiornika.

KONTROLANADCIŚNIENIEM

STEROWANIEHANDFREE

Filtr wodno-olejowy z reduktorem precyzyjnie
reguluje ciśnienie oraz nie dopuszcza wilgoci i
zanieczyszczeńdozbiornika.

Sterowanieprzepływempiaskuodbywasiębez
koniecznościoperowaniadłońmi,cozapewnia
nożny,w100%pneumatycznyprzełącznik.

COBRAM

Piaskarki
precyzyjne

1mobilnymoduł
precyzyjny

COBRAP

1modułprecyzyjny

COBRAP2

2modułyprecyzyjne

COBRAP3

3modułyprecyzyjne

COBRAP4

3modułyprecyzyjne

Pyłypowstającepodczaspiaskowaniazawierająszkodliwedrobinykorunduikrystobalitu,substancji
uznawanych za rakotwórcze i stwarzających poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Dlatego
najważniejszym elementem w piaskarkach protetycznych powinno być skuteczne uszczelnienie
komoryroboczej,niestetyniewielekonstrukcjispełniatenwarunek.DlapiaskarekCOBRAwykonano
specjalną‒wargowąuszczelkę.Przylegaonadoobwoduobudowynaszerokościok.1cmiskutecznieograniczawydostawaniesięzkomoryszkodliwychdlazdrowiapyłów.

COBRA

COBRAchronitwojepłuca

COBRAchronitwojedłonie

Ostry kształt ziaren piasku korundowego oraz ciśnienie z jakim uderza on w czyszczony materiał
stwarzają zagrożenie dla dłoni użytkownika, trzymających piaskowany detal. Większość piaskarek
piórowychiczęśćstacjonarnychposiadatylkomankietyidlategodłońużytkownikajestnarażonana
działaniestrumieniapiasku.WszystkiepiaskarkiCOBRAzdysząstacjonarnąwyposażonowodporne
na działanie strumienia piasku rękawice ochronne, które w pełni zabezpieczają dłonie technika.

Boliczysięprecyzja
Komora mieszania injectora wykorzystuje efekt Venturiego i została zaprojektowana z użyciem
technikkomputerowych.Dziękitemustrumieńpiaskujestjednolity,niemaefektu„pulsowania“,asiła
uderzaniaziarenelektrokorunduwpiaskowanyelementjestzawszetakasama.

Bezawarii

Systemy sterowania piaskarki wyposażono w pneumatyczne elementy wykonawcze. Brak
wrażliwych na zapylenie elementów takich jak elektrozawory, daje gwarancję niezawodnej i
długotrwałejpracy.

Widziszwyraźnie,pracujeszdokładnie
ŹródłoświatławykorzystujespecjalnediodyLED,charakteryzujesiędużąjasnościąpowyżej5000Luxi
dokładnieoświetlapolepracy.Dodatkowozostałoumieszczonewpyłoszczelnejobudowieseparującej
jeoddziałaniapiasku.Rozwiązanietozwiększatrwałośćurządzeniaibezpieczeństwopracy.

COBRA

DlaczegoCOBRA
SKUTECZNIEZABEZPIECZAPRZEDPYŁEM
RĘKAWICE,NIEMANKIETYCHRONIĄTWOJEDŁONIE
DYSZEZWĘGLIKABORUWSTANDARDZIE
PRECYZYJNYSTRUMIEŃPIASKU
MODUŁOWAKONSTRUKCJA

Piaskarki
precyzyjne

TORNADO

TORNADOECOtokonstrukcja,wktórejpołożononacisknaredukcjędrgańihałasu
powietrza wylotowego. Zastosowanie nowatorskiej koncepcji umożliwiło
zwiększeniesprawnościurządzenia.

TORNADO PRO wyposażono w trzy filtry o dwukrotnie większej niż dotychczas
powierzchniseparacji,sąwięctrwalszeiskuteczniejsze.Nadrodzetestówisymulacji
komputerowejzoptymalizowanoprzepływpowietrza,coskutkujewiększąwydajnościąidoskonałymwyciszeniem.

TORNADO
ECO.PRO
Wyciągi
stanowiskowe

DLA2UŻYTKOWNIKÓW

STEROWANIEMIKROSILNIKIEM

Wysoka,mocturbiny,wpołączeniuzwytwarzanympodciśnieniemrzędu20mbariwydajnością
powyżej60l/sek.tworzyprawdziwypakietmocy
gwarantującyskutecznąobsługę1lub2stanowiskpracy.

Zaawansowana,mikroprocesorowaautomatyka
umożliwia sterowanie pracą wyciągu poprzez
rozruch mikrosilnika. Pozwala na równoległe
przyłączeniedwóchniezależnychmikrosilników
iprecyzyjnąregulacjęczułościkażdegoznich.

PRACAMOŻEBYĆPRZYJEMNOŚCIĄ

REDUKCJAKOSZTÓW

Mikroprocesorowy automat aktywnie monitorujepracęurządzenia.Obsługajestintuicyjna,a
wielostopniowaregulacjamocyssaniapozwala
napełnedopasowaniemocyssaniadopracyz
różnymimateriałami.

Dla każdego silnika nadchodzi moment kiedy
należy dokonać jego wymiany. W wyciągu
TORNADOistniejemożliwośćregeneracjisilnikai
ponownejegoużyciewwyciągu,cowznaczny
sposóbobniżakosztyeksploatacyjne.

KONTROLAZAPEŁNIENIAFILTRÓW

TRWAŁATURBINA

Wyciąg PRO posiada elektroniczny system rozpoznawania zapełnienia worka na odpady lub
filtrazabezpieczającego,któryinformujeużytkownikaokoniecznościwymianyfiltrów.

3xdłuższyczaspracyturbinyosiągniętodzięki
zastosowaniu nowych technologii produkcji
komutatora. W rezultacie żywotność turbiny
możeosiągnąćnawet1000godzinpracy.

Potrójnysystemfiltracjipyłówskuteczniezatrzymujewszelkiezanieczyszczeniawewnątrzwyciągu.
Wysoka zdolność separacji pyłów - 99,9% zapewnia pełną ochronę zdrowia przed wytwarzanym
podczasobróbkipyłem.

Połączeniewydajnościzciszą

Ograniczenie szumów pędu powietrza osiągnięto dzięki zastosowaniu odpowiednio wyprofilowanych przegród oraz nowej okładzinie dźwiękochłonnej komory silnika. Okładzina oraz
komputerowozaprojektowanakonstrukcjawytłumieniaurządzeniagwarantująniskąemisjęhałasu
poniżej56dB.

Końcówkissące

Pojemnyworeknaodpadyzwielowarstwowejwłókninyzatrzymuje
większączęśćzanieczyszczeń.Jegowymianajestbardzołatwaiszybka.

TORNADO

TORNADO

3ﬁltryto3xwiększaskuteczność

Mikrocząsteczkowyfiltrwlotowy,zabezpieczaagregatssący
iużytkownikawprzypadkuprzerwaniaworkaiwydostaniasię
zgromadzonychpyłównazewnątrzkasety.

Uniwersalne końcówki serii KS dostosowane są do instalacji pod dowolnym blatem roboczym,
wydajniepracujązkażdymwyciągiem.

Mikrocząsteczkowyfiltrwylotowyjestostatecznąbarierą
dlanajdrobniejszychpyłów.

KS2doskonalesprawdzasięnastanowiskach,

KS 3 została zaprojektowana do stanowisk

przy których wykonuje się zróżnicowane czynności.Jejnajwiększązaletąjestniewielkaszerokość dzięki czemu tylko nieznacznie wystaje
pozaobrysstołu.Szybaztransparentnegotworzywachronitwarziustaprzedpyłami.

pracy,przyktórychwykonywanyjestintensywny
procesobróbki.Końcówkamaszerokikątizasięg
zbieraniapyłów,jestprzytymwyjątkowocicha.
Duża,zakrywającacałątwarzszybazklejonego
szkłachroniprzedodpryskami.

Zaaranżujswojąprzestrzeń
Budowa wyciągu zezwala na użytkowanie go jako indywidualnej, niezależnej maszyny oraz jako
wyciągu stołowego. Wymienne  fronty umożliwiają dopasowanie koloru wyciągu do posiadanej
zabudowy.

DlaczegoTORNADO
3FILTRYWSTANDARDZIE
WYSOKAMOC,DWUSTANOWISKOWY
BARDZOCICHY,TYLKO56DB
DŁUGICZASPRACYSILNIKA
NISKIEKOSZTYEKSPLOATACJI

Wyciągi
stanowiskowe

TWIST

NowekonstrukcjemieszadełTWISToferujątechnologięgwarantującądoskonałe
rezultatymieszaniamasosłaniających,gipsówczysilikonów.
TWISTECOjestpropozycjądlapracowniposzukującychmieszadłapraktycznegoi
nowoczesnego,alezarazemniedrogiego.Prostewobsłudze,umożliwiaprecyzyjne
ustawienieczasumieszania.
TWIST PRO jest rozwinięciem koncepcji mieszadła w wersji ECO. Wyposażone
zostałowmikroprocesorowyprogramatorzpamięciąna10programów,funkcję
wstępnegomieszaniairegulacjęobrotówłopatekmieszalnika.
TWIST MAX zawiera  zaawansowane rozwiązania techniczne umożliwiające
osiągnięcie perfekcyjnych efektów pracy. 100 programów, pełna regulacja szybkości mieszania, funkcja pre-mix ze zmiennymi kierunkami, ustawienie poziomu
próżnitowalory,któreczyniąjewyjątkowym.

TWIST
ECO.PRO.MAX

Mieszadła
próżniowe

WYMIESZAKAŻDĄILOŚĆ

POMPAVENTURIEGO

Układ napędowy z motoreduktorem zapewnia
dużymomentobrotowyorazregulacjęobrotów
wszerokimzakresie.Jestdostosowanydoprzenoszeniawysokichprzeciążeńdziękiczemubez
truduwymieszadowolnąilośćmasy,niezależnie
odwielkościpojemnika.

WersjeECOViPROVróżniąsięsposobemuzyskiwania próżni. Zainstalowana w nich injectorowa pompa próżniowa wykorzystuje efekt
Venturiego.Dopracypotrzebujewyłączniesprężonegopowietrza,jestszybkaiwydajna,osiąga
próżnięzszybkością24l/min.

OBSŁUGAJEDNĄRĘKĄ

TRZYFILTRYDLAOCHRONYPOMPY

Automatyczne mocowanie pojemników
usprawnia pracę z mieszadłem. Pojemniki
utrzymująsięsiłąpodciśnienia.Mocowaniejest
stałe podczas całego procesu, pojemniki są
zwalniane dopiero na żądanie użytkownika.

Trzyfiltry:dwazewnętrzneijedenwewnętrzny
zabezpieczają pompę przed przedostaniem się
pyłuinadmiarumasydownętrzamaszyny.Filtry
zewnętrznesąwielokrotnegoużytkuiposiadają
możliwośćregeneracji.

REGULOWANYPOZIOMPRÓŻNI

INTUICYJNAOBSŁUGA

Elektroniczny czujnik podciśnienia umożliwia
automatyczną regulację poziomu próżni w
zakresie od 70% do 100% mocy. Funkcja ta
pozwala zmniejszyć ilość mikropęcherzyków w
niektórychmasachisilikonach.

Mieszadła komunikują się z użytkownikiem za
pomocączytelnegoalfanumerycznegowyświetlacza. Prosta procedura programowania oraz
intuicyjnaobsługausprawniającodziennąpracę
zmieszadłem.

Mieszadła TWIST umożliwiają uzyskanie idealnej, jednolitej masy, pozbawionej pęcherzy, grud i
zbryleń. Mikroprocesorowy programator  umożliwia  zaprogramowanie i perfekcyjną realizację
trzechetapówmieszania:

TWIST

Zapomnijopęcherzykachpowietrza
wmodelachiodlewach

Perfekcyjnerezultatydzięki
wydajnejpompie
Wysoki poziom próżni jest osiągany w szybkim czasie dzięki sprawnej, bezolejowej pompie
próżniowej o wyjątkowej konstrukcji. Element wykonany jest w całości z odpornych na czynniki
chemiczne stopów aluminium i mosiądzu oraz stali nierdzewnej. Uszczelnienia i membrany są
odpornenaagresywnesubstancjeipyły,cogwarantujeniezawodnąpracęprzezwielelat.

1. Mieszaniewstępnezmniejsząprędkością,zapobiegawyrzucaniuproszkupozaobszarmieszaniai
likwidujezbrylaniesięmasy.Skutecznośćtegoetapuwspomagajądodatkowefunkcje:
Zmianakierunkuobrotówułatwianawilżaniesuchegoproszkuiuzyskaniejednolitejmasy.
Wstępnapróżniawysysagazyreakcyjnezmasogniotrwałychprzedprocesemmieszania

2. Mieszaniezasadniczewykorzystujepełnąmocmieszadła.Użytkownikmożeregulowaćszybkość
obrotów, poziom próżni i czas procesu. Nie musisz pamiętać parametrów dla każdej masy, do
dyspozycjimaszod1do100dowolniemodyfikowanychprogramów.

3. Mieszanie końcowe ma na celu zmniejszenie ilości pęcherzyków gazu powstających na
powierzchnimieszanejmasypozatrzymaniułopatekmieszalnika.

Pojemnikizpoliwęglanu

Pojemniki wykonane są z transparentnego poliwęglanu,  tworzywa wytrzymałego na urazy
mechaniczne oraz odpornego na ścieranie. Płaski kształt dna pojemnika umożliwia stabilne
ustawienienastole,azaokrąglonewewnętrznerantyułatwiajączyszczeniezresztekmasy.
Łopatkimieszającezostałyzaprojektowaneprzyużyciutechnikkomputerowychiwykonanezestali
nierdzewnej.Ichkształtsprawia,żepracujączagarniająmasęwdół,takabyprocesmieszaniabył
optymalny.

TWIST

DlaczegoTWIST
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Mieszadła
próżniowe

ROTO

Obcinarki ROTO są urządzeniami najwyższej klasy, od 20 lat pracują w setkach
laboratoriów.Mocne,szybkiewpracy,trwałe,aprzytymestetyczne.Wyróżniająsię
wysokimwspółczynnikiemodpornościnakorozjęiobciążeniamechaniczne.Łączą
wsobienowoczesnetechnologieidesignzbezkompromisowąrealizacjązadańdo
jakichzostałystworzone.

ROTO

TRWAŁEIBEZPIECZNE

PRACANAMOKROINASUCHO

Masywna osłona tarczy chroni użytkownika
przed odłamami gipsu. Wykonana jest ze
wzmocnionego tworzywa sztucznego. Jest
estetyczna, odporna na korozyjne działanie
roztworugipsuiłatwawutrzymaniuczystości.

Karborundowa tarcza Power Gripp z równomiernierozłożonymziarnem,zwiększaszybkość
docinania twardych gipsów. Obcinarki ROTO
mają możliwość zainstalowania tarczy diamentowejumożliwiającejpracę„nasucho”.

MOCNE,SZYBKIE,SKUTECZNE

NIGDYWIĘCEJKOROZJI

Silniki dysponują wysokim momentem obrotowymimocąod400do800W.Parametryte
oszczędzają czas spędzony przy urządzeniu i
gwarantują efektywną pracę. Silniki przystosowanododługotrwałej-ciągłejpracy.Wyposażonesąwchronionyosłonąwentylator,zabezpieczającyprzedprzegrzaniem.

Wszystkie elementy obudowy oraz części
składoweobcinarekROTOwykonanesązmateriałówodpornychnakorozję:stalinierdzewnej,
aluminium,mosiądzuitworzywsztucznych.Są
w pełni odporne na substancje chemiczne
powstające podczas docinania modeli, gwarantujądługążywotnośćurządzenia.

AMORTYZACJADRGAŃ

SPRAWNECZYSZCZENIE

Sztywna konstrukcja, wyważone dynamicznie
tarcze oraz nóżki - przyssawki gwarantują stabilne umocowanie na podłożu oraz redukują
drgania.

Wielopunktowy system spłukiwania tarczy
skutecznieoczyszczatarczęzgipsu,nawetprzy
niewielkimciśnieniuwody.

OSŁONADOPOLERKI

Obcinarki

Osłonawykonanaztworzywaiwyposażona
wuchylnąszybkę.Wtylnejścianieznajduje
sięprzyłączewyciągu.

OSADNIKDOGIPSU

Czterokomorowyosadnikskutecznieseparuje
gipsoweodpadyichroniinstalacjękanalizacyjną
przedzablokowaniem.

FORMAX

FORMAX jesturządzeniemniezbędnymdopodciśnieniowegoformowaniaszyn
wybielających, relaksacyjnych, ochronnych, łyżek indywidualnych i aparatów
ortodontycznych. Dzięki swoim walorom technicznym i estetycznym doskonale
sprawdzasięzarównowlaboratorium,jakiwgabineciestomatologicznym.

FORMAX
Formierz
próżniowy

RÓWNOMIERNEROZGRZEWANIE

KONTROLAPROCESU

W większości formierzy element grzejny to
zwyczajnagrzałkawrurcemiedzianejlubszklanej.ElementgrzejnyFORMAXAmaformęceramicznegopromiennika.Tazaawansowanatechnika gwarantuje równomierne rozgrzewanie
płyteknacałejpowierzchni.

Elektronicznyukładkontrolnyodliczapotrzebny
czas do uplastycznienia płytki. Timer wyposażono w czytelny wyświetlacz LED, jest on
widocznyzdużejodległości,copozwalakontrolować proces bez konieczności przerywania
pracy.

AUTOMATYKASTEROWANIA

WYSOKIPOZIOMPODCIŚNIENIA

Czujnik położenia ramki zaciskowej zapewnia
automatycznystartpodciśnienia.Automatyczny
układ sterujący wyłącza urządzenie po kilku
sekundach. W efekcie ułatwia obsługę i chroni
turbinęprzedniezamierzonymprzegrzaniem.

Turbinaowysokimwspółczynnikupodciśnienia
zapewniamaksymalnąskutecznośćpracyurządzenia. Siła podciśnienia, którą wytwarza
FORMAXjesttakduża,żemożnaskutecznieformowaćpłytkiogrubościnawet4mm.

POJEMNIKNAGRANULAT

UNIWERSALNAPŁYTAROBOCZA

Zewnętrzny pojemnik gromadzi nadmiar
granulatu z komory, zabezpiecza przed wydostaniem się granulatu na zewnątrz i zapewnia
czystośćstanowiskapracy.

Komorazassaniaumożliwiaustawieniemodelu
napłytcejakiwgranulacie.Obrotowyuchwyt
moduługrzejnegoułatwiainstalowaniepłytkiw
zacisku.

PINAX

PINAX pozwala na wykonanie precyzyjnych i funkcjonalnych modeli składanych
nawetwwypadkufinezyjnychiskomplikowanychprac.Stosowanienowoczesnych
urządzeń do nawiercania takich jak PINAX sprawia, że praca staje się szybka i
wydajna. Koncepcja PINAX-a została tak przemyślana, aby zoptymalizować jego
skuteczność,obsługęiwytrzymałość.

PINAX
Pinarka

SPRAWNYUKŁADNAPĘDU

AMORTYZACJADRGAŃ

Dynamiczny silnik błyskawicznie reaguje na
wciśnięcie platformy roboczej i natychmiast
osiągamaksymalnenaobroty.Wysokamocnapęduiponad16tys.obrotów/min.umożliwiają
sprawne nawiercanie w każdym, nawet najtwardszymgipsieitworzywiesztucznym.

Układ zawieszenia silnika spoczywa na gumowych amortyzatorach, których zadaniem jest
wytłumienie drgań i zapewnienie precyzji nawiercania. Dodatkową stabilizację zapewniają
nóżki ‒ przyssawki uniemożliwiając niepożądaneprzemieszczenieurządzenia.

KALIBROWANYLASER

AUTOMATYCZNENAWIERCANIE

Kalibrowany promień lasera idealnie zaznacza
miejscenawiercania.Moclaseraiśrednicawiązki
zostałatakdobrana,abyzapewnićwidoczność
punktu na każdym rodzaju i kolorze materiału.

Nawiercanieuruchamianejestautomatyczniew
chwili naciśnięcia stolika. Płynna regulacja głębokości nawiercania jest ustawiana na skalowanympokrętlezdokładnościądo0,1mm.

IDEALNAPRECYZJA

POJEMNIKNAPYŁ

Podwójny system prowadzenia stolika z
precyzyjnymiłożyskamizapewniadokładnośći
powtarzalność nawierceń. Ruch stolika jest
płynny,bezzatrzymań.

Specjalnyzasobniknapyłzabezpieczaelementy
silnikaisprzęgłaprzedzapyleniemorazułatwia
usunięciepyłuzurządzenia.

MULTIPRESS
SYSTEM

PIĘKNOIESTETYKA

UNIWERSALNYSTANDARD

Dziękiestetycznymklamromwkolorzezębalub
dziąsłaprotezyidealniekomponująsięwustach
pacjentaisąniedoodróżnieniaodprawdziwych
zębów.

Materiał jest dostępny w granulacie w opakowaniachpo250gramlubwnabojachwewszystkichstosowanychnaświeciesystemachośrednicy:25mm,24mm,22mm.

WYPRODUKOWANEWEUROPIE

WYBÓRKOLORÓW

Gwarancjanajwyższejjakościibezpieczeństwa.
Wszystkie komponenty pochodzą od renomowanychdostawcówzUniiEuropejskiej.

30 kolorów umożliwia idealne dopasowanie
koloru płyty tworzywa dla każdego pacjenta.
Kolory są dopasowane do wszystkich ludzkich
ras, charakteryzują się piękną barwą i nasyceniem.

Materiały ROKO spełniają najwyższe normy
jakościCEISO.

MULTIPRESStozintegrowany
systemmateriałówiurządzeń:
3nowoczesnewtryskarki
4materiałynajnowszejgeneracji
5systemównabojów
11materiałówpomocniczych
12dodatkowychakcesoriów
30kolorówdowyboru

MULTIPRESS to zintegrowany
systemmateriałówiurządzeń:
3nowoczesnewtryskarki
4materiałynajnowszejgeneracji
5systemównabojów
11materiałówpomocniczych
12dodatkowychakcesoriów
30kolorówdowyboru

WYPRODUKOWANEWEUROPIE

MULTIPRESS

MULTIPRESS

Protetykanowejgeneracji

Gwarancjanajwyższejjakościibezpieczeństwa.
Wszystkie komponenty pochodzą od renomowanychdostawcówzUniiEuropejskiej.
Materiały ROKO spełniają najwyższe normy
jakościCEISO.

PIĘKNOIESTETYKA

Dziękiestetycznymklamromwkolorzezębalub
dziąsłaprotezyidealniekomponująsięwustach
pacjentaisąniedoodróżnieniaodprawdziwych
zębów.

WYBÓRKOLORÓW

30 kolorów umożliwia idealne dopasowanie
koloru płyty tworzywa dla każdego pacjenta.
Kolory są dopasowane do wszystkich ludzkich
ras, charakteryzują się piękną barwą i nasyceniem.

UNIWERSALNYSTANDARD
Materiał jest dostępny w granulacie w opakowaniachpo250gramlubwnabojachwewszystkichstosowanychnaświeciesystemachośrednicy:25mm,24mm,22mm.

ROKO‒LIDERTECHNOLOGIITERMOPLASTYCZNEJWEUROPIE

MULTIPRESS

Automatyczne wtryskarki do tworzyw termoplastycznych MULTIPRESS
przeznaczone są do wykonywania protez dentystycznych metodą wtrysku
bezpośredniego.

MULTIPRESS

MULTIPRESS ECO  wyróżnia się doskonałą jakością oraz  niezawodną i trwałą
konstrukcją. Proces wtrysku jest całkowicie zautomatyzowany. Praca technika
ogranicza się wyłącznie do przygotowania pracy w wosku, zapuszkowania i
wyparzenia. Urządzenie kontroluje przebieg wygrzewania i wtrysku, sygnalizując
poszczególneetapypracy.

ECO
Automatyczne
wtryskarki

OCHRONAPRZEDPOPARZENIEM

WYTRZYMAŁOŚĆMECHANICZNA

Osłona puszki i uszczelnienie układu wlewowego zabezpiecza użytkownika przed konsekwencjami rozszczelnienia puszki i ryzykiem
wytryśnięciastopionegotworzywanazewnątrz.

Masywna, stalowa konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwopracyiwysokątrwałośćurządzenia.
Mocna konstrukcja umożliwia pracę do 10 bar,
innewtryskarkimająblokadynawetdo6,5bar.

INTUICYJNAOBSŁUGA

MIKROPROCESOROWAKONTROLA

Akustycznaioptycznasygnalizacjaparametrów
wtrysku pozwala użytkownikom na dokładne
monitorowanie procesu wygrzewania, co ułatwiacodziennąeksploatacjęwtryskarki.

Nad prawidłowym przebiegiem procesu wygrzewania czuwa nowoczesny, mikroprocesorowyukładpomiarowywyposażonywwyświetlaczeLEDipaneldotykowy.

SWOBODAWYBORU

SZYBKIMONTAŻPUSZKI

Nowatorska konstrukcja wtryskarki umożliwia
wtrysk dowolnych materiałów termoplastycznych.Dziękitemuużytkownikzyskujeswobodę
wyboru tworzywa, które najlepiej spełnia jego
oczekiwania.

Podczas wtrysku wskazane jest, aby czas od
wyjęcia puszki z wyparzarki do wtrysku był jak
najkrótszy. System szybkiego montażu puszki
ułatwia zmontowanie rozgrzanych połówek
puszkiiprzyspieszapracę.

MULTIPRESS

WtryskarkiMULTIPRESSPROIMAXsąrozwinięciemwersjiECO.Zastosowanownich
najnowsze osiągnięcia techniki, uzyskując jednocześnie wyjątkowo korzystny
stosunekcenydomożliwościużytkowych.Mikroprocesorowesystemypomiarowe
monitorują przebieg procesu technologicznego i zapewniają uzyskanie optymalnych,powtarzalnychefektówpracy.

MULTIPRESS

30%WIĘCEJMOCY

OBSŁUGA1PRZYCISKIEM

Mocny,wydajnysiłownikpneumatycznyzostał
zaprojektowany i wykonany specjalnie do
wtryskarki MULTIPRESS PRO/MAX. Gwarantuje
powtarzalnośćprocesówiuzyskaniehomogennej struktury materiału. Zapewnia ponad 30%
więcejmocyprzy30%mniejszymciśnieniu.

MULTIPRESS jest konstrukcją typu włącz i
zapomnij.Proceswtryskujestcałkowiciezautomatyzowany. Praca technika ogranicza się wyłączniedoprzygotowaniapracywwosku,zapuszkowania i wyparzenia. Wtryskarka sama kontrolujeprzebiegwygrzewaniaiwtrysku.

FUNKCJADOGRZEWANIAISTUDZENIA

GRZANIEPUSZKIPRZEDWTRYSKIEM

Podczas wtrysku, pozostały w naboju materiał
jest podgrzewany i pozostaje pod ciśnieniem,
dziękitemustanowirezerwuardlastygnącego
tworzywa w puszce. Jednocześnie puszka
poddawana jest chłodzeniu. Funkcja ta minimalizuje skurcz i pory w elementach protezy.

Konstrukcjaukładugrzewczegoumożliwiapodgrzewanie puszki przed procesem wtrysku, co
zwiększa skuteczność i umożliwia wykonanie
precyzyjnych elementów protezy. Doświadczeniużytkownicymogąnawetzrezygnowaćz
etapuwstępnegowygrzewaniapuszki.

NIEZALEŻNYSYSTEMWTŁACZANIA

MOŻLIWOŚĆROZBUDOWY

Wymienny tłok roboczy zabezpiecza użytkownikaprzedzakleszczeniemsięnabojuwtulei,
zablokowaniemsiłownikaiinterwencjąserwisu.
W konstrukcji MULTIPRESS PRO tłok siłownika
jestniezależnyiniemakontaktuznabojem.

MULTIPRESSjestprzystosowanydorozbudowyi
modernizacji w dowolnym momencie eksploatacji, dzięki czemu w przyszłości możliwości
wtryskarki wzrosną wraz z pojawieniem się
nowychmateriałówitechnologii.

MAX.PRO
MULTIPRESSlaureatemGrandPrixCEDE.Został
uznany za najlepszą wtryskarkę protetyczną.

Automatyczne
wtryskarki

Efektpowtarzalnościprocesuwdolnychgranicachtemperaturowychjestistotnydlanowoczesnych
tworzyw,któresąwrażliwenaniewłaściwyprzebiegprocesówsuszeniaiwstępnegowygrzewania.
Większośćwtryskarekpowłączeniudążydoszybkiegoosiągnięciazadanejtemperaturytopnienia.
Jest to niekorzystne, podobnie jak w ceramice dentystycznej, zbyt szybkie suszenie prowadzi do
przebarwieńipęknięć.
MULTIPRESS sygnalizuje możliwość aplikacji naboju do tulei dopiero po ustabilizowaniu układu
grzewczego,comaistotnywpływnawewnętrznąstrukturętworzywaijegoostateczneparametry.

MULTIPRESS

Powtarzalnośćprocesu

Efektywnapracaod4barzkompresora

Wydajny system zasilania zapewnia skuteczną pracę i udane wtryski przy użyciu standardowego
kompresora.Szerokizakresciśnieniapracy,od4do10barumożliwiaefektywnąaplikacjedowolnych
materiałów.

Dowszystkichmateriałów

Multifunkcjonalność wtryskarek MULTIPRESS gwarantuje wtrysk wszystkich aktualnie
produkowanychmateriałów:acronu,poliamidów,akrylopolimerów,acetaliorazkopolimerów.Już
dzisiajMULTIPRESSjestprzystosowanydopracyznowymimateriałaminabaziePEEKipoliwęglanów,
którepojawiąsięwniedalekiejprzyszłości.

Dwasystemywjednejmaszynie

MULTIPRESS

TulejawtryskarekMULTIPRESSjestprzystosowanadopracyznabojamizamkniętymifabrycznieoraz
otwartymi.Oznaczato,żemożeszużyćgotowegonabojulubsamnapełnićpustąłuskędowolnym
materiałemidokonaćudanegowtrysku.

DlaczegoMULTIPRESS
30%WIĘCEJMOCY
JEDYNYGWARANTUJEWTRYSKACRONU
CIŚNIENIEPRACYOD4DONAWET10BAR
MOŻLIWESAMODZIELNEWSYPYWANIEGRANULATU
WYPRODUKOWANYWPOLSCE
OD3DO5LATGWARANCJI.

Automatyczne
wtryskarki

ACRON „T” dla protez transparentnych. Kolor „T” umożliwia wykonanie w pełni
przeziernychklameripłytprotezdlaalergików.ACRON„T”dziękipełnejkrystalizacji
nieżółknieiniezmieniastopniaprzezierności.

EKSTREMALNAWYTRZYMAŁOŚĆ

IDEALNEDOPASOWANI

BEZPROBLEMOWANAPRAWA

WYBÓRKOLORÓW

Hybrydowa struktura ACRON-u umożliwiła połączenie twardości i elastyczności w jedno. ACRON
jest materiałem sztywnym i spełnia wymogi
biofonkcjonalności, jednocześnie wysoki moduł
sprężystościminimalizujeryzykozłamaniaprotezy.

Pełnokrystaliczna budowa wiązań cząsteczek
ACRON-u zapewnia minimalny skurcz polimeryzacyjny,atymsamymsolidneutrzymanieprotez
oraz brak podrażnień u pacjenta. Nie powoduje
odleżynibalansowaniaprotezy.

Rebazacja, podścielenie, wypadnięcie i dostawienie zęba, zniszczenie płyty nie są już problemem.Dziękitechnologiireperacjiipreparatowi
REPATEC możesz naprawić każdą protezę z
ACRONU.

8 kolorów ACRONU umożliwia idealne dopasowanie koloru płyty tworzywa dla każdego
pacjenta. Kolory są dopasowane do wszystkich
ludzkich ras, charakteryzują się piękną barwą i
nasyceniem.

REGULACJAELASTYCZNOŚCI

ODPORNOŚĆNATEMPERATURĘ>100°
C

Krystalicznaczystośćsprawia,żejesttomateriałw
pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na
zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty NarodowegoInstytutuLeków.

Zmieniającgrubośćklameripłytyprotezymożesz
wpływaćnastopieńjejelastycznościikorygować
gowtakimstopniujakijestkoniecznydouzyskania
optymalnejretencji.

Odkształcenia protezy podczas spożywania
gorących płynów to już przeszłość. Temperatura
uplastycznieniaACRONUto180°
C,dlategonawet
wrzątek nie zmieni jego fizycznych parametrów.

AJ



WYSOKIPOŁYSK

MINIMALNACHŁONNOŚĆ

W odróżnieniu od innych tworzyw, obróbka i
polerowanie ACRON-u to przyjemność, efekt połyskujestprostydouzyskaniaitrwały.

Badania w niezależnym, autoryzowanym laboratorium wykazały, że chłonność ACRON-u jest
50%mniejszaodtradycyjnegoakrylu!

AL

IDEALNACZYSTOŚĆCHEMICZNA

AP

AR

PIĘKNOIESTETYKA
Dzięki estetycznym klamrom w kolorze zęba lub
dziąsła,protezyzACRON-uidealniekomponująsię
w ustach pacjenta i są nie do odróżnienia od
prawdziwychzębów.

AS
AK
AM
AT

NORYMBERGA

WARSZAWA

TAIPEI

KRAKÓW

NIEMCY

POLSKA

TAJWAN

POLSKA

IIPNF

KRAKDENT

ACRONzostałuznanyzanajlepszy materiał na protezy
dentystyczne na wystawach:

Materiały
termoplastyczne

IENA

IWIS

ACRON„T”

ACRON
ACRONjestcałkowicienowym,uniwersalnymmateriałemnapłytyprotez.Powstałw
wyniku współpracy ROKO z naukowcami chemii polimerów. Efektem 5 lat pracy
naukoweji2lattestówlaboratoryjnychjestmateriał,którypołączyłzesobązalety
akrylu,takiejaksztywnośćiestetykazwytrzymałościąpoliamidów.

WyprodukowanywPolsce

ACRON jest czystym, pełnokrystalicznym homopolimerem. W odróżnieniu od kopolimerów czyli
mieszanek akrylu, nylonu czy acetalu z różnymi wypełniaczami spełnia najwyższe wymagania
biozgodnościatymsamymwszelkiewymogicertyfikacjimedycznej.

ACRONwcałościpowstajewPolsce.Procesprodukcjijestkontrolowanyprzezsystemyorganizacji
produkcjiISO20795-1:2009orazprodukcjimedycznejISO13485:2003.StosującACRONwspierasz
polskąmyśltechnicznąipolskiprzemysł,aTwoipacjenciotrzymująprotezyowyjątkowychwalorach.

CertyﬁkatNarodowegoInstytutuLeków

Nieryzykujzdrowiaswoichpacjentówirenomyswojegolaboratoriumużywającmateriałyniepewnej jakości pochodzące z egzotycznych krajów, gdzie funkcjonują niskie standardy produkcji i
kontroli.

ACRON jest jedynym tworzywem na płyty protez dentystycznych, które uzyskało certyfikat
NarodowegoInstytutuLeków.

MilionyprotezzACRONU

Przeprowadzone badania wykazały, że ACRON nie powoduje podrażnień nabłonka skóry oraz
toksycznościicytotoksycznościogólnoustrojowej.

Na świecie jest ponad milion zadowolonych pacjentów z acronowymi protezami. Zadowolony
pacjenttonajlepszareklamadlagabinetuisukceslekarza.Zadowolonylekarztogwarancjadobrej
współpracyzpracowniąprotetycznąinastępnezlecenia.

Dlaalergików

ProtezyzACRONUtopoprostugwarancjadobregobiznesu.

ACRONniezawieramonomeruorazinnychsubstancjitoksycznych.Niewywołujealergiiorazstanów
zapalnych.Jednolitastrukturamateriałuzapobiegaodkładaniusiępłytkinazębnej,rozwojowibakterii
i grzybów. Posiada ekstremalnie niską chłonność wilgoci, dzięki czemu nie absorbuje substancji
organicznychijestłatwydoczyszczenia.

OryginalnyACRONzawszezcertyﬁkatemihologramem.

DlaczegoACRON
ODPORNYNAZŁAMANIAIPRZEBARWIENIA
CERTYFIKATYCE,ISO,NIL,URPMiB,
WYPRODUKOWANYWPOLSCE
NIEDOŚCIGNIONAESTEYKA
DLAALERGIKÓW
STERYLIZACJA

Materiały
termoplastyczne

ACRON

ACRON

ACRON‒materiałinnyniżwszystkie

ODPORNOŚĆMECHANICZNA

OCHRONASZKLIWA

BRAKUCZULEŃIPODRAŻNIEŃ

PROTEZYBEZMETALOWYCHKLAMER

Unikalna struktura molekularna zapewnia znakomite właściwości fizykochemiczne. Zalety
materiału to: stabilność wymiarowa, niska
ścieralność, odporność na naprężenia i biotolerancja.

Wysoka sprężystość klamer umożliwia regulację
ichelastycznościorazpozwalausytuowaćjeprzy
samej linii kieszonki dziąsłowej, co poprawia
estetykę. Pracujące klamry z BIOCETALU nie
niszcząszkliwajakklamrymetalowe.

Niska chłonność wilgoci, ułatwia utrzymanie
higienyiumożliwiaskuteczneczyszczenieprotez.
Jednolita struktura materiału zapobiega odkładaniu się płytki nazębnej, rozwojowi bakterii i
grzybów.

Podstawową zaletą protez z DENTIFLEXU są
wysokie walory estetyczne spowodowane brakiem widocznych, metalowych klamer. Zostały
onezastąpioneprzezodpowiedniouformowane
retencjeztworzywa.

ESTETYCZNEKLAMRY

SZYBKAADAPTACJA

AMORTYZACJASIŁŻUCIA

WYSOKAELASTYCZNOŚĆ

Szerokagamakolorów:3odcienieróżowego,12
odcieni Vita oraz kształt klamer w protezach z
BIOCETALU sprawia, że są one niewidoczne w
ustachpacjenta.

Optymalnakombinacjasztywnościisprężystości
predysponujątennowoczesnytechnopolimerdo
wykonywania protez szkieletowych oraz indywidualnych elementów retencyjnych. Lekkie i
estetyczne protezy są łatwo akceptowane przez
pacjentów

Wadąakrylowychprotezczęściowychjestsztywne
przenoszenie sił żucia. Podczas nagryzania na
jednąstronęprotezy,drugaunosisięidziałającjak
dźwignianaząboporowy,wyciągagozzębodołu.

Wyjątkowa elastyczność materiału oraz pamięć
kształtu pozwala na znaczne odkształcenie płyty
bezryzykajejzłamaniacowefekcieprzekładasię
nawysokątrwałośćprotezzDENTIFLEXU.

Materiały
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DC
DL

Protezy biocetalowe sprawdzą się w sytuacjach
skomplikowanych, gdzie wykonanie protezy
szkieletowej ze stali jest niemożliwe. Wysoka
sprężystość BIOCETALU zwiększa możliwości
protezowaniamocnozrotowanychlubwychylonych zębów, nawet przy całkowitym braku
powierzchniprowadzącej.

DR

POMOCWTRUDNYCHPRZYPADKACH

Dziękiodpowiedniejsprężystościmateriału,płyta
protezy z DENTIFLEXU działa jak tzw. łamacz sił i
amortyzuje przenoszenie siły żucia na przeciwstawnezębyzwiększającichżywotność.

DN

DENTIFLEXjesttermoplastycznymtworzywempoliamidowymprzeznaczonymdo
wykonywaniaprotezczęściowych.

DENTIFLEX

BIOCETAL
BIOCETALjesttermoplastycznymtworzywemdoprodukcjibezmetalowychprotez
szkieletowych.

PROTEZA

PROTEZA

ZTRADYCYJNEGOAKRYLU

ZDENTIFLEXUiACRONU

Materiały
termoplastyczne

BRAKSKURCZU

BRAKMIKROPORÓW

Zerowy skurcz sprawia, że proteza doskonale
odwzorowuje pole protetyczne, a tym samym
zwiększa się jej adhezja i siła utrzymania.
Nowatorska technika produkcji tworzywa umożliwiła eliminację skurczu polimeryzacyjnego do
poziomu0,2%(klasycznyakryl5%‒7%).

Mocnousieciowanastrukturamateriałuzapobiega
rozwojowibakteriiigrzybów.Materiałcharakteryzujesięniskąchłonnościąwilgociorazstabilnością
koloru. Brak mikroporów umożliwia uzyskanie
wysokiegopołysku,cozabezpieczaprotezęprzed
odkładaniemsiępłytkinazębnej.

10xMNIEJMONOMERU

ODPORNOŚĆNAZŁAMANIE

VITAPLEX zawiera dziesięciokrotnie mniej
monomeru resztkowego niż akryle i jest
materiałem najlepiej spełniającym wymogi
ochrony zdrowia, stawiane tworzywom do wykonywania całkowitych protez dentystycznych.

Dwukrotnie większa wytrzymałość mechaniczna
niż zwykłego akrylu uniemożliwia przypadkowe
zniszczenieprotezy.Takdużaodpornośćpozwala
wykonać protezy delikatniejsze, lżejsze i bardziej
komfortowe.

NAPRAWAAKRYLEM

MULTICLEANtokoncentratdoprzygotowaniaroztworudoczyszczeniawszystkich
rodzajówprotezzębowych:akrylowych,metalowychitermoplastycznych.
PreparatMULTICLEANjestpolecanydoużytkudomowego.Wceluuzyskaniadobrychskutecznych
efektów zaleca się używanie preparatu w myjkach wibracyjnych lub ultradźwiękowych. Drgania
wzmacniajączyszczącedziałanieroztworu.

CZYŚCI

KONSERWUJE

Skutecznieczyściprotezy,szyny,aparatyortodontyczneznalotów,osadówiprzebarwień.

Utrzymuje oryginalny wygląd protezy, zapobiega
zmianomwkolorzeiprzeziernościtworzywa.

MYJKAWIBRACYJNA

PIELĘGNUJE

Myjka wibracyjna jest przeznaczona do indywidualnego czyszczenia protez za pomocą specjalniedobranejamplitudydrgań.

Neutralizujenieprzyjemnezapachyorazzapobiega
zniszczeniutworzywasztucznegoorazdeformacji
wynikającychzróżnictemperaturyikwasowościw
jamieustnej.

VR
VL

Wysoka wytrzymałość VITAPLEX-u zapewnia
trwałość protez. Są one trudne do złamania.
Wszystkich napraw można dokonać używając
klasycznego akrylu do reperacji. Do protezy z
VITAPLEX-umożnadostawićząbiklamry.

VP
VN

Materiały
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MULTICLEAN

VITAPLEX
VITAPLEX jest tworzywem termoplastycznym, które wprowadza nowy standard
jakościdlaprotezcałkowitych.

2

3

2

Płyndonaprawproteztermoplastycznych
REPATEC
Płyn do napraw protez na bazie poliamidu, umożliwia
solidnepołączeniepomiędzystaryminowymmateriałem
podczasnaprawy.

4

3

LakierizolacyjnyutwardzanyświatłemUV

4

1

LUVAC
Tworzyskutecznąwarstwęizolacyjną.Odpornynawysokie
temperatury,podczaswtryskunieodpryskujeiniewtłacza
sięwmateriał.

LUVAC

REPATEC

1

LAMPAUV

Smarwaerozolu

NABOJE

LUBRESS

Oferujemy naboje (kartridże) do wszystkich systemów
produkowanychnaŚwiecie

Smar do pokrywania warstwą poślizgową naboju przed
umieszczeniemgowpiecuwtryskarki.

NabojeØ25mm(1cal)

Formuła smaru opracowana specjalnie do technologii
wtryskuprotez.Jestodpornynawysokietemperatury,nie
pozostawiazabrudzeń.

NabojeØ24mm
NabojeØ22mm
NabojeØ22mm
wkomplecieztłoczkamiteflonowymi.

Akcesoria

Nadajesiędostosowaniazewszystkimiurządzeniamido
wtryskutworzywdentystycznych.

Akcesoria

LUBRESS

NABOJE

Nabojealuminiowedoindywidualnegonapełnianiamateriałem.

Pumeksdopolerowaniatworzywtermoplastycznychiakrylowych.

EXPANDER

PUMEXMS

Zadaniem gipsu jest skuteczna kompensacja skurczu
tworzywapowtryskuiuzyskanieidealnegodopasowania
protezy.

Jestzalecanydowszystkichtworzywtermoplastycznych,
zapewniaidealnewygładzaniepowierzchninylonowych,
akrylowych,acetalowychiacronowych.

MULTISTONE
Specjalistycznygipssupertwardy,którycharakteryzujesię
odpornościąnawysokieciśnienieitemperaturypowyżej
250°
C.

Wyprodukowany z naturalnych komponentów, jest
bezzapachowyibezpiecznydlaśrodowiska.

Zestawnarzędzidoobróbkiproteztermoplastycznych

POLERKA

BRILLANCE

FREZYiWIERTŁA

Pastapolerskabrązowadowstępnegopolerowaniaprotez
elastycznych,perfekcyjniewygładzamikrorysy.

Wiertła do nawiercania otworów mocujących w zębach.
Kątowyfrezdoopracowywaniarowkawokółzębów.

LAZZURE

KAMIENIE

Pasta polerska zielona do ostatecznego wybłyszczania
protezelastycznych,nadajeidealnypołysk.

Kompletkamieniwróżnychkształtachdowstępnejiostatecznejobróbkiproteztermoplastycznych.

SZCZOTKI

GUMKI

Oferowane szczotki zostały specjalnie dobrane do polerowaniapowierzchnipłytproteztermoplastycznych.

Kompletgumekwróżnychkształtachdowstępnejiostatecznejobróbkiproteztermoplastycznych.

Akcesoria

Akcesoria

OBRÓBKA

Kompletszczotekipastdowybłyszczaniaprotezztworzywtermoplastycznych.

Akcesoria
Materiały
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PUMEKS

GIPSY

Gipsyprzeznaczonedowykonywaniamodeliroboczychwtechnologiiwtrysku

MULTIPRESS

MULTIPRESS

Dlalaboratorium

Dladealera

Laboratoriadentystycznesąbezpośrednimibeneficjentamisystemudoprodukcji
proteztermoplastycznychMULTIPRESS.

Produkty ROKO są oferowane w ponad 30 krajach, jeżeli jesteś zainteresowany
reprezentowaniemROKOnaszaofertajestdlaCiebie.

StosująctechnologięMULTIPRESStechnicyzyskują:

FirmaROKOoferujeswoimdealerom:

WYSOKĄRENTOWNOŚĆ

AUTOMATYZACJĘPROCESU

ATRAKCJNECENY

ZPIERWSZEJRĘKI

ProdukcjaprotezwtechnologiiMULTIPRESSjest
wysoceopłacalna.Niewielkikosztmateriałówi
wysoka cena sprzedaży gotowych protez daje
technikowimożliwośćgodnegozarobku.

Technologia MULTIPRESS ogranicza popełnienie błędów przez technika w zakresie przygotowania materiału oraz przebiegu procesu formowaniatworzywa.

Jako producent możemy oferować atrakcyjne
ceny i system rabatów. Istnieje możliwość
sprzedażyproduktówROKOpodwłasnamarką
wsystemieOEM.

ROKO jest producentem wszystkich komponentówsystemu:maszyn,materiałówiakcesoriów,dziękiczemumakontrolęnadcałymsystemem.Sprawnierozwiążemykażdyproblem.

NAJLEPSZĄGWARANCJĘISERWIS

ZADOWOLENIELEKARZA

GWARANCJĘNAJWYŻSZEJJAKOŚCI

WSPARCIETECHNICZNE

Firma ROKO jako realny producent może zaoferować nieosiągalne dla dealerów warunki
gwarancji i serwisu. 5 lat gwarancji bez ograniczeń,pomocASSISTANCEiserwisw24godziny są zawsze dostępne dla naszych klientów.

Dobrze wykonana proteza w systemie MULTIPRESS to gwarancja satysfakcji lekarza i więcej
zleceń. Lekarze doceniają wysoką estetykę
protez,łatwośćobróbkiprzydopasowaniu,aco
najważniejszezadowolonychpacjentów.

Wszystkie urządzenia i materiały systemu
MULTIPRESS zostały w 100% zaprojektowane i
wyprodukowane w Europie pod nadzorem
systemów CE-ISO. Spełniają wszystkie normy
wymaganeprawemUniiEuropejskiej.

Organizujemyszkoleniadlahandlowców,kursyi
prezentacje na lokalnym rynku. Pomoc przy
organizacji targów i wystaw. Nasze centrum
szkoleniowena10stanowisk,jestdodyspozycji
naszychklientów.

SZKOLENIAIPOMOC

ZDROWIE

NIEOGRANICZONĄDYSTRYBUCJĘ

PRAWIE25LATDOŚWIADCZENIA

Zespół najlepszych fachowców; inżynierów i
instruktorów jest do dyspozycji każdego użytkownika.Proceskształceniajestnieograniczony
itrwadopełnegoopanowaniatechnologii.

Materiały systemu MULTIPRESS w trakcie
obróbki nie uwalniają monomeru oraz innych
substancji drażniących i toksycznych. Nie powodująodczynówalergicznychpersonelu.

ROKO produkuje materiały zgodne ze wszystkimi systemami wtrysku termoplastów. Nasi
dealerzymogąsprzedawaćmateriałydosystemówinnychproducentów,cowymiernieposzerzazasięgsprzedaży.Ofertaobejmujemateriały
zapakowanewnabojejakiwgranulacieluzem.

Renoma firmy poparta wieloletnim doświadczeniem,atakżepotencjałROKOsprawiają,że
możemy spełnić wszystkie wymagania jakie
stawiająprzednamilaboratoriazcałegoŚwiata.
Jesteśmydumni,żesystemMULTIPRESSwwielu
krajachjestuważanyzanajlepszy.

Tegoniemająinni

System
MULTIPRESS

PINAXPROtojedynynaświeciedwufunkcyjnysystemdowykonywaniamodeli
dzielonychzprefabrykowanymipodstawamiztworzywaoraztradycyjnąmetodą
nawiercaniawgipsie.
Dzięki prefabrykowanym podstawom modeli minimalizuje ekspansję łuku
gipsowegoizapewniadokładneodwzorowaniepolaprotetycznegopacjenta.

PINAX

SYSTEM
PINAXPROjestsystemem
dowykonywaniaprecyzyjnychmodeli
dentystycznych.

PINAX

SystemPINAXPROdziękiprecyzyjnej,automatycznejpinarceorazwysokiejjakości
płytkom na podstawy modeli, gwarantuje doskonałe efekty w postaci idealnych,
pozbawionychdeformacjimodelidentystycznych.

PINAXPRO‒perfekcyjniezaprojektowanapinarkazapewnianiezrównanąprecyzję
iwydajnośćpracy

PINAX

ELEKTROMAGNETYCZNEBLOKADY

UCHWYTWIERTŁA

Czteryelektromagnetyczneblokadyzapewniają
100% stabilność mocowania uchwytu płyty
bazowejpodczasnawiercania.Blokadywłączają
sięiwyłączająautomatycznie.

Precyzyjny uchwyt zapewnia idealną pracę
wiertła bez wibracji. Zapewnia pewny chwyt
wiertła i umożliwia regulację głębokości nawiercania.

INDYKATORFUNKCJIISTANU

WIERTŁOSTOŻKOWE

Wielokolorowadiodasygnalizujeaktualnystan
pracy urządzenia. Informuje o gotowości w
procesienawiercaniaorazpozycjistand-by.

Wysokiejjakościwiertłozestaliwęglowejgwarantuje niezawodną pracę i powtarzalność
otworówidealniedopasowanychdopinów.

2WŁĄCZNIKINAWIERCANIA

SOLIDNAKONSTRUKCJA

Dwa, ergonomicznie usytuowane włączniki
umożliwiają swobodną pracę i swobodne pozycjonowaniepłytybazowej.

Estetyczna,praktycznakonstrukcjawykonanaw
całości ze stali nierdzewnej i aluminium. Bez
użyciatworzywsztucznych.

CELOWNIKLASEROWY

SZYBKAPRACA

Precyzyjny laser o minimalnej średnicy wiązki,
dokładnielokalizujepunktnawiercania.

Pinarka PINAX jest wyjątkowo szybka w pracy,
czasnawiercaniatozaledwie0,5sekundy.

PRO
System PINAX PRO został uznany najlepszym
produktem w kategorii „sprzęt dla techniki
dentystycznej”,nawystawieKrakdent2015.

Pinarka
automatyczna

MIN

2xszybciej
60

58

PINAXPRO-oszczędzaTwójczas

50

Wysokajakośćprotezdentystycznychwdużejmierzezależyodprecyzjigipsowych
modeli.Podstawowymproblememmodelidentystycznychsąichniedokładnościi
deformacjewynikającezrozszerzalnościgipsu.Skutkiemekspansjigipsusąwidocznewustachpacjentaproblemyzprecyzyjnymdopasowaniemprotez.

40

Podstawamodelujestprefabrykowana,więcnie
traciszczasunajejodlewanieidocinanie,
Nie musisz obrabiać łuku zębowego na obcinarceifrezarce,

Ekonomia

30
20

25

Oryginalnapozycjazębówwustachupacjenta,czarnekontury.
10

5minut-torealnyczasfizycznejpracypotrzebnej
dowykonaniamodelu,
30minut-czaspoodlaniuwyciskukiedymodel
jestgotowydodalszejpracy.

50

30

8

5

Czasoczekiwania

Czaspracy

EUR

0

MODEL
GIPSOWY
ZPODWÓJNYMI
PINAMI

PINAX

2xtaniej
2,5

2,4

0,1

PINAXPRO-oszczędzaTwojepieniądze.

0,40

2

PINAX

Szybkość

Łukzębowyodlanyzgipsu,czerwonekontury

1,5

Plastikowepłytypodstawmogąbyćwielokrotnie
używane, ich koszt jest niższy niż tradycyjnej
podstawyzgipsu,

1,10

Nieużywaszdrogichbi-pinów,retencjiiklejów.

1

0,35
0,25

Nie potrzebujesz zużywać gipsu na podstawę
modelu,
Zmniejszaszilośćgipsupotrzebnegonazalanie
gipsemłukuzębowego,

1,20

Zestawienieoryginalnejpozycjizębówpacjentazłukiemodlanymw
gipsie.Wyraźniewidocznadeformacjaspowodowanaekspansjągipsu.

0,5
0,70

0,50

0
MODEL
GIPSOWY
ZPODWÓJNYMI
PINAMI

PINAX

Gipsnałukzębowy
Piny
Plastikowapłytapodstawy

Superglue
Gipsnapodstawęmodelu

Zaznaczeniepunktównawierceniaotworówpodpinybezpośredniona
wycisku.PłytamodeluwsystemiePINAXPROspełniafunkcjępamięci
wymiarowej. Wykonane w niej otwory pod piny są zapisem realnej
pozycjizębówwustachupacjenta.

PINAX

Odlany z gipsu łuk zębowy jest wysuwany z płyty bazowej po 30
minutach,czyliprzedwystąpieniemekspansjigipsu.
Nazdjęciugipsowyłukzębowypoekspansjinatlepłytki.Czarnepunkty
- pozycja oryginalna, czerwone punkty - przesunięcie spowodowane
ekspansją.

Poodseparowaniukażdejczęściłukuzębowego,pinyidealniepasują
dootworówwykonanychwpłyciebazowej.
Separacja kompensuje deformacje spowodowane ekspansją gipsu,
która jest teraz ograniczona do pojedynczych segmentów i nie
odkształcacałegołukuzębowego.

PRO

Wykonanymodeloferujeprecyzyjneiidealnedopasowanieprotezy.

Modele
precyzyjne

PINAX
PRO

Zobaczjakłatwo,czystoiprecyzyjniemożeszwykonaćmodelwsystemiePINAX.

PINAX

Krokpokroku

Umieśćłyżkęzwyciskiemnapodstawcezapomocąmasy
PINAXIL,takabyuzyskaćrówną,poziomąpłaszczyznę.

ZapomocąmasyPINAXILuformujuszczelnieniewokółłyżki

Naniezwiązanygipsnałóżpłytkęzpinami,poutwardzeniu
gipsuuwolnijmodel.

Zapomocąfrezulubkamieniaoczyśćgipsznierówności.

Zainstalujpodstawęwuchwyciemocującym,

Promień lasera pokaże, w którym miejscu umieścisz pin.
Pinarka jest automatyczna. Po naciśnięciu start, elektromagnesy blokują podstawę, a wiertarka wykonuje otwór.

Niemusisztrudzićsięręcznąpiłkąiniszczyćsąsiedniesłupki
podczas separacji. Ponieważ trzymasz tylko wał z filarami,
możeszdokładnieibezpiecznieseparowaćelementy.

Pojedynczefilarymożeszopracowaćwdowolnysposób.

Wyjmij nawiercona płytkę z uchwytu i umieść wszystkie
pinywmiejscachotworów.Zauważ,żewysokośćpinówjest
idealniestabilna.

Gipsem4lubwyższejklasyzalejwycisk.
Najlepszerezultatyuzyskaszużywającwibratora.

Gotowy model jest estetyczny i czysty a co najważniejsze
precyzyjny.Twojapracabędziewykonanadokładnieibez
deformacji.

Model możesz zainstalować w artykulatorze za pomocą
gipsulubprecyzyjnejpodstawkizmagnesem,któraumocujemodelumożliwiającwyjmowaniegozartykulatora.

Precyzja

Estetyka

PINAXPRO‒najdokładniejszynarynkusystemwykonywaniamodelidzielonych.

PINAXPRO‒systemdowykonywaniamodeli,któresąnajlepsząwizytówkąTwojegolaboratorium.

Precyzjawykonaniamodeluwyrażanawmikronach.

StosującprecyzyjnysystemmodeliPINAXbudujeszprestiżizaufaniedlaswojegolaboratorium.

Stabilnewymiarowopłytynapodstawymodeli,bezdeformacjikształtuipowierzchni.

Estetycznymodelpoprawiaodbiórpracyprzezlekarzaipomagabudowaćrelacjezgabinetem.

Idealnedopasowaniepłytybazowejzpłytąmocującą.

Profesjonalnymodelpodkreślawysokąjakośćwykonanejnanimprotezy.

Eliminacjabłędówzwiązanychzekspansjągipsu.

Wysokaklasanośnikapracyjakąjestmodel,świadczyowysokiejklasiewytwórcy.

Modele
precyzyjne

AkcesoriasystemuPINAX

PŁYTKIBAZOWE
StosowaniepłytekbazowychPINAXsprawia,żemodeljestw50%
gotowydopracy.
Płytkamożebyćużywanawielokrotnie,cododatkoworedukuje
koszty.
Wysokajakośćtworzywazapewniaidealnąpowierzchnięibrak
deformacji.

UCHWYTPŁYTYBAZOWEJ

UCHWYTMOCUJĄCY

PINYZMOSIĄDZU

PŁYTKAKALIBRACYJNA

PINAXIL-MASADOMOCOWANIA

FORMADOMODELIPINAX-FORM

Kształt klinów stabilizujących opracowano z użyciem technik
komputerowych aby zoptymalizować parametry mocowania.
Zagłębieniewtylnejczęściułatwiamontażidemontażwartykulatorze.
Płytkabazowadostępnajestw2rozmiarach:STANDARD,DUŻA.
KolorowepłytkiPREMIUM:niebieski,czarny,czerwony

PŁYTKIPOŚREDNIEZMAGNESAMI
Płyty pośrednie umożliwiają precyzyjne mocowanie płytki
bazowejzartykulatorem.

PINAX

PłytkisystemuPINAX

Idealnedopasowaniepowierzchniklinówstabilizujących.
Magnesobsadzonywpłyciepośredniejsolidniełączyjązpłytką
bazową.
Retencjenatylnejczęściumożliwiająoptymalnemocowaniez
gipsemwartykulatorze.

PINAX

Płytkipośredniedostępnew2rozmiarachSTANDARD,DUŻE.

PŁYTKIZREDUKOWANEPINAX-FORM
SystemPINAX-FORMumożliwiawykonaniehybrydowychpodstawmodeli.Funkcjęstabilizującązapewniazredukowanapłytkaz
tworzywa,pozostałaczęśćpodstawywykonanajestzgipsu.
Płytkizredukowaneniesąnawiercaneiniezużywająsię,możnaje
używaćwielokrotnie.
Jeszcze większa redukcja kosztów niż w przypadku płyt bazowychztworzywa.

DlaczegoPINAX
NISKACENAMODELU
IDEALNAPASOWNOŚĆPROTEZ
2XSZYBSZAPRODUKCJAMODELU

PRO

DOPODSTAWMODELIZGIPSUITWORZYWA
MAŁAŚREDNICAWIĄZKILASERA
3LATAGWARANCJIBEZOGRANICZEŃ.

Modele
precyzyjne

SystemMAESTROtworzynowąjakość
przestrzeniwTwoimlaboratorium

Zabudowa laboratoryjna stanowi istotna część oferty ROKO. Naszą ideą jest
stworzenie miejsca pracy technika dentystycznego na miarę XXI wieku:
ergonomicznego,bezpiecznegoitrwałego.
System zabudowy MAESTRO to nie tylko meble ale urządzenia zawierające
precyzyjnemechanizmymającenaceluzwiększeniekomfortuiwydajnościpracy.

MEBLE

Meble MAESTRO w wersji ECO są propozycjądlatechnikówposzukującychestetycznychinowoczesnychmeblizaniewygórowanacenę.

Dlaperfekcjonistówiindywidualistów.

Rozsądnapropozycjadlakażdego.

Stoły
laboratoryjne

MAESTRO

MAESTRO
PRO

System MAESTRO PRO to konstrukcja bez
kompromisów, najlepsze materiały, najnowsze technologie i precyzja wykonania
nanajwyższympoziomie.

ECO
Stoły
laboratoryjne

2

1

LAMPAOPTIMA

MAESTRO

1

3

Całkowicie stalowa konstrukcja, odporna na
uszkodzeniamechaniczneitemperaturę.

Systempantografu,utrzymującykloszwpozycji
poziomejzregulacjąsiłypracyramion.
Rasterrozpraszającyświatłoichroniącyużytkownikaprzedoślepianiem.
Elektroniczna stabilizacja drgań światła, zabezpieczającaprzedzmęczeniemoczu.
Wysokamoc:72Winaturalnabarwaświatła,idealnieoddającakolory.

2

DMUCHAWKA

Instalacjasprężonegopowietrzazdmuchawką,
zsystememsamopowrotnymiblokadą.

MAESTRO

3

ANATOMICZNEPODŁOKIETNIKI

Podłokietniki,wwersjiPROzsystememchowaniawkonstrukcjibiurka.

INSTALACJAGAZOWA
TECHNOLOGIA
DoprodukcjimeblisystemuMAESTROzastosowano materiały i komponenty od renomowanychdostawców,costanowigwarancjęichwysokiejjakościoraztrwałości.

Modułowakonstrukcjasystemuumożliwianieograniczonemożliwościkompozycjiiaranżacji,a
kompozytowa: stalowo-płytowa konstrukcja,
gwarantujedługążywotnośćzabudowy.

Stoły
laboratoryjne

Instalacja wyposażona w zawór obrotowy i
końcówkędomocowaniapalnika.

INSTALACJAELEKTRYCZNA

Instalacjazgniazdamielektrycznymipodblatem
orazjednymgniazdkiemwsłupkupółki.

PÓŁKANAPRACE
Do wyboru półka ze stali z rantami zabezpieczającymi lub wykonana z drewna bukowego,
płytypokrytejlaminatemHPL,żywicymineralnej.

2

1

WYCIĄGTORNADO

MAESTRO

1

3

Zaprojektowane komputerowo wytłumienie
zapewniającecichąpracę<56dB.

Potrójnysystemfiltracji.Dużapojemnośćworka
filtracyjnego>8litrów.
Obcjonalna wersja MAX z silnikiem bezszczotkowym.

Mikroprocesorowy układ sterowania i regulacji
mocy,funkcjaAUTOiMANUAL.
Automatyka sterowania dla dwóch mikrosilnikówzregulacjączułości.

2

TRWAŁEBLATY

Blaty wykonane z materiałów odpornych na
uszkodzeniamechaniczneorazdziałaniewysokiejtemperaturyichemikaliów.

MAESTRO

3

NIERDZEWNASZUFLADA

Szuflada na odpady w całości ze stali nierdzewnejzestalowym,lakierowanymfrontem.

REGULATORCIŚNIENIA
ERGONOMIA

Regulatorciśnieniasprężonegopowietrzazmanometrem.

Systemy zabudowy ROKO zostały zaprojektowanezgodniezesztukąergonomii.Konstrukcja
mebli eliminuje ryzyko przeciążania stawów i
mięśnipodczaswielogodzinnejpracy.

KOŃCÓWKASSĄCAKS2/KS3

Nowoczesnydesignmebliułatwiakompozycjei
umożliwiaaranżacjędopasowanądopotrzebzamawiającego,zapewniającprzyjaznąatmosferęi
oryginalnywyglądpracowni.

Stoły
laboratoryjne

Stalowakońcówkazabezpieczonagalwanicznie
przed korozją, wyposażona w bezpieczną,
klejonąszybęidrewnianekopyto.

STALOWENOGI
Regulowane nogi ze stalowego profilu z ozdobnym dekorem, zabezpieczone strukturalną
powłokąlakierniczą.

2

1

SZUFLADASSĄCA

MAESTRO

1

3

Kompaktowaszufladassącajestalternatywądla
klasycznychrozwiązań,wjednejobudowiełączy
zesobąpodłokietnikiikońcówkęssącą.
Automatykasterowaniawyciągiemprzyotwieraniu/zamykaniuszuflady.
Składanairegulowanaochronnaszybazklejonego,bezpiecznegoszkła.

Konstrukcjazabezpieczonaosłonąznierdzewnej
blachy.
Drewnianeiwyprofilowanepodłokietniki.
Odpornenaprzeciążeniaprowadnice.

2

ALUMINIOWEUCHWYTY

MAESTRO

Uchwyty do indywidualnego wyboru, umożliwiają dostosowanie konstrukcji do indywidualnychpreferencjiużytkownika.

3

COKÓŁZESTALINIERDZEWNEJ

Cokółzestalikwasoodpornejowysokości10lub
15cmzuszczelnieniembrzeżnym.

PROJEKT

FRONTYZPŁYTMDF

Systemy MAESTRO i MASTER umożliwiają nieograniczone możliwości stworzenia mebli
doskonale dopasowanych do potrzeb klienta,
zarówno w zakresie wyposażenia jak i formy.

FrontylakierowanewedługsystemuRALipolerowanenawysokipołysk.

NIERDZEWNAPODKŁADKA
Zapewniają kompleksowe zagospodarowanie
pracowni , odlewni, gipsowni, recepcji, pomieszczeńsocjalnychipomocniczych.

Podkładka chroniąca powierzchnię blatu z fakturąrozpraszającąświatło.

SZUFLADYZMIĘKKIMZAMKNIĘCIEM
Szufladyzsystememdomykającym.

Stoły
laboratoryjne

2

1

3

MAESTRO

3STANDARDY

Trzy standardy wykonania FORCE, STONE i
WOOD ułatwiają przygotowanie oferty pod
względemestetycznymikosztowym.

1

FORCElaminatHPL

STONEżywicamineralna
2
WOODdrewnobukowe
3

WIZUALIZACJA3D

TRANSPORT

Wykonane według projektu meble możemy
dostarczyć do klienta naszym transportem i
zmontować na docelowym miejscu. Własnym
transportem realizujemy dostawy na terenie
PolskiikrajówUniiEuropejskiej.Pozaobszarem
UEdostawajestrealizowanazapośrednictwem
firmspedycyjnych.

ARANŻACJA
Oferujemy profesjonalny projekt inwestycji,
zawierający kompleksową aranżację zarówno
pojedynczych pomieszczeń jak i całego laboratoriumczykliniki.

10PODSTAWOWYCHKOLORÓW
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Stoły
laboratoryjne

RA

RA

L9

01

6

Nasidoświadczeniprojektancizaproponująrozwiązania zapewniające optymalne zagospodarowanieprzestrzeni,takabypracabyłaprzyjemnaiefektywna.

0

10bazowychkolorówzostałodobranychtak,aby
spełnićwymaganiawiększościklientów,istnieje
również możliwość wykonania zamówienia w
dowolnymkolorze.

RA

MAESTRO

Komputerowawizualizacja3Dumożliwiarealne
odwzorowanie obrazu pomieszczeń zanim
powstaną i ich ewentualne modyfikacje już na
etapieprojektowania.

WSKŁADZABUDOWYWCHODZĄ:

Kompleksowa  zabudowa gipsowni i odlewni, na którą składają się szafki stojące i
wiszące. Blaty robocze w tych pomieszczeniach mogą być wykonane ze stali
nierdzewnej,płytceramicznych,laminatu,żywicylubszkła.

Szafkinastalowychnogachlubcokołachnierdzewnych/aluminiowych.
Stołygipsowezszufladaminagipsiotworaminaodpadywblatach.
Nierdzewne,szklanelubżywiczneblatyzezintegrowanymikomoramizlewów.
Digestoriazzamykanymi,szklanymidrzwiamiorazsystememwyciąguspalin.
Wzmocnioneszafkinaciężkieurządzenianp.odlewnie.
Zasobnikinagips,ułatwiająaplikacjęgipsuizmniejszajązanieczyszczeniepracowni.

Stoły
laboratoryjne

Stoły
laboratoryjne

MAESTRO

MAESTRO

ZABUDOWAGIPSOWNIIODLEWNI

OPTIMA

Odpowiednie oświetlenie stanowiska technika dentystycznego to klucz do
efektywnej i wydajnej pracy. Niewłaściwe oświetlenie powoduje osłabienie
zdolności koncentracji, przemęczenie, pogorszenie wzroku, a nawet bóle głowy.
Efektemniewłaściwegooświetleniajestzmęczenieispadekjakościpracy.
ZDROWEOŚWIETLENIEWLABORATORIUM

SystemoświetleniaROKOOPTIMA‒BIOVITALzostałskonstruowanyprzezfirmęROKOspecjalniedla
laboratoriów techniki dentystycznej. Jest zoptymalizowany pod względem mocy strumienia
świetlnego,barwyiodwzorowaniakolorówtak,abyzapewnićmożliwienaturalnewarunkipracydla
technikadentystycznego.

OPTIMA
Lampy
stanowiskowe

100%STALOWAKONSTRUKCJA

IDEALNEODWZOROWANIEBARW

Praktycznie niezniszczalna, całkowicie stalowa
konstrukcjalampy,odpornanauszkodzeniamechaniczne i temperaturę. Klosz lampy również
wykonanyzestali,niezostaniezniszczonyprzez
płomieńpalnikajakwkonstrukcjachzplastiku.
Stalowe ramiona maja możliwość blokady w
dowolnympołożeniuorazregulacjęsiłyruchu.

ŹródłaświatłalampOPTIMAzapewniająperfekcyjne
odwzorowanie barwy, co jest istotne dla ustalania
koloru podczas pracy z ceramiką i kompozytem.
KlasęodwzorowaniakoloruokreślawspółczynnikRa
omaksymalnejwartości100.Bardzodobrywynikto
80 Ra. Lampy Optima zapewniają odwzorowanie
barwbliskieideałowi‒powyżej90Ra

ELEKTRONICZNASTABILIZACJADRGAŃ

UNIWERSALNAESTETYKA

Elektroniczna stabilizacja drgań światła, zabezpiecza przed zmęczeniem oczu spowodowanym nierównomiernym strumieniem światła.

Nowoczesnydesignorazozdobna,dostępnaw
wielukolorach, listwaumożliwiaidealnedopasowanielampydokażdegownętrza.

OPTIM

Naturalna,dziennabarwaświatła

Optymalnamocnatężeniaświatła

Źródłoświatłaposiadaokreśloną„temperaturę”koloruwyrażanąwKelwinach‒K.Ciepłebarwyjak
np.klasycznażarówkamająciepłe-żółtezabarwienieok2700K,zimne‒niebieskiekoloryponad
9000K.Idealna,naturalnabarwaświatładziennegoto5500K.

Właściweoświetlenieniemożebyćzasłabe,anizbytmocneponieważwobydwóchprzypadkach
będziemęczyłowzrok.Mocstrumieniaświetlnegowyrażasięwluxach.Oświetleniemiejscapracy
powinnomiećminimum1000luxów.

LampyOPTIMAosiągająparametryzbliżonedoideału-5400Kgwarantująckomfortowewarunki
pracyorazperfekcyjnieodwzorowująbarwyceramikiikompozytu.

Dzięki odpowiednim źródłom światła o mocy 36/72 Watt oraz specjalnej konstrukcji odbłyśnika,
lampyOPTIMAzapewniająoptymalnąmocoświetleniastanowiskapracynapoziomie:1500/3000lux.

Barwaciepła
1800K

4000K

OPTIMA
Neutralna
5500K

Barwazimna
8000K

12000K

Rasterchroniącyprzedoślepianiem

16000K

ŚwiecaStandardoważarówkaświatłobiałe,dzienneBarwanieba

Odpowiedniakonstrukcjarastrakierujestrumieńświetlnypionowonablat.Żebraustawioneliniowo
wstosunkudooczuużytkownikazapobiegająoślepianiuiredukujązmęczenieoczupodczaspracy.

Elastycznypantograf
System pantografu, skutecznie utrzymuje klosz w pozycji pionowej. Ramię pantografu zapewnia
szerokizasięg,abyidealniedostosowaćsiędoindywidualnychpotrzeb.

OPTIMA

rasterstandardowy

rasterkierunkowy

DlaczegoOPTIMA
RASTERCHRONIPRZEDOŚLEPIANIEM
100%STALOWAKONSTRUKCJA
ODWZOROWANIEBARW>90Ra
NATURALNABARWAŚWIATŁA5400K
STABILIZACJADRGAŃ

Lampy
stanowiskowe

DANETECHNICZNEURZĄDZEŃ
COBRA

TORNADO

M

S

P

2P

Wysokość(mm)

260

445

345

Szerokość(mm)

120

460

Głębokość(mm)

210

Napięcie(V)
Moc(W)
Ciśnienie(Bar)
Waga(kg)

DANETECHNICZNEMATERIAŁÓWTERMOPLASTYCZNYCH
ACRON

MIXP

MIX2P

ECO

PRO

345

445

445

480

510

450

450

460

460

210

200

520

400

400

400

400

430

475

-

12

12

12

12

12

230

230

-

-

-

-

-

-

1400

1500

1÷4

1÷6

1÷4

1÷4

1÷6

1÷6

-

-

1,7

9

9

9,5

8,5

10

13

16

KOLORY

OPAKOWANIE

PARAMETRY

6odcieniróżowyżyłkowany
-AR‒REGULAR,AL‒LIGHT,AP‒PINK,AJ‒LIGHTPINK,
AS‒STANDARD,AK‒CLASSIC
1odcieńróżowy
-AM‒MONO
1transparentny
-AT-TRANSPARENT

NABOJE

TEMPERATURATOPIENIA
260-275°
C
CZASTOPIENIA
15-20min

6x
9g,16g,25g
Ø22mm,Ø24mm,
Ø25mm

GRANULAT

1x
250g

BIOCETAL
KOLORY

TYTAN
25

50

100

ZR

PRO

PROPRESS

ZR

Wysokość(mm)

430

450

480

570

425

590

860

330

Szerokość(mm)

320

350

400

420

245

245

420

190

Głębokość(mm)

330

400

470

490

410

410

480

250

Napięcie(V)

230

230

230

230

230

230

230

230

Moc(W)

1400

2000

3000

2400

1400

1400

2400

1300

Ilośćprogramów

1/15/30

1/15/30

1/15/30

30

200

200

200

-

Max.temp.(°
C)

1050

1050

1050

1550

1200

1200

1550

-

17,5

24

32

42

16

18

42

5,5

Waga(kg)


MULTIPRESS

TWIST

ECO

PRO

MAX

ECO

ECOV

PRO

PROV

MAX

620

660

660

350

350

350

350

310

Szerokość(mm)

180

250

250

150

150

160

160

370

Głębokość(mm)

265

280

280

230

230

230

230

260

Napięcie(V)

230

230

230

230

230

230

230

230

Moc(W)

550

550

550

125

25

150

55

250

Ciśnienie(Bar)

1÷10

1÷10

1÷10

-

6

-

6

-

Max.temp.(°
C)

400

400

400

-

-

-

-

-

-

-

-

250

250

360

360

420

27

30

30

8

6

7,5

5,5

11,5

Waga(kg)

3odcienieróżowyżyłkowany
-R1,R2,R3
12odcieniwedługstandarduVITA
-A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4

TEMPERATURATOPIENIA
C
220°
CZASTOPIENIA
20min

NABOJE

9x
4g,10g,15g,25g
Ø22mm,Ø24mm,
Ø25mm

GRANULAT

1x
250g

DENTIFLEX
KOLORY

3odcienieróżowyżyłkowany
-DR‒REGULAR,DL‒LIGHT,DC‒RED
1neutralny
-DN-NEUTRAL

Wysokość(mm)

Obroty(1/min)


OPAKOWANIE

PARAMETRY

FORMAX

HELIOS

OPAKOWANIE

PARAMETRY

TEMPERATURATOPIENIA
C
250-265°
CZASTOPIENIA
15-18min

NABOJE

GRANULAT

6x
9g,16g,25g
Ø22mm,Ø24mm,
Ø25mm

1x
250g

VITAPLEX
KOLORY

3odcienieróżowyżyłkowany
-VR‒REGULAR,VL‒LIGHT,VP‒PINK
1neutralny
-VT-TRANSPARENT

OPAKOWANIE

PARAMETRY

TEMPERATURATOPIENIA
C
255-275°
CZASTOPIENIA
18-20min

NABOJE

GRANULAT

6x
28g
Ø22mm,Ø24mm,
Ø25mm

1x
250g

UWAGA:NABOJEPAKOWANEHERMETYCZNIE

ROTOCAST

PINAX
PRO

PRO

MAX

ROTOMAT

ROTO

OPTIMA

400/600/800

ECO

PRO

Wysokość(mm)

340

380

550

550

370

370

300/720

180/500

Szerokość(mm)

190

190

630

630

660

340

480

480

Głębokość(mm)

250

270

673

630

600

450

580/850

620/850

Napięcie(V)

230

230

230

230

230

230

230

230

Moc(W)

100

38

2500

2500

550

400/600/800

36

72

Obroty(1/min)

2800

3600

480

480

480

2800

-

-

6,5

6,5

60

55

53

10/13/14

4,5

4,5

Waga(kg)

Niniejszykatalogniejestofertąhandlowąiniemożebyćuznanyzaofertęwrozumieniuart.66ust.1KodeksuCywilnego.Katalog
stanowizaproszeniedorokowańhandlowychwrozumieniuart.71KodeksuCywilnego.Produktyzaprezentowanewkatalogu
mogąsięnieznacznieróżnićodtychpokazanychnazdjęciach.Organizatorzastrzegasobieprawodozmianyofertybezpodania
przyczyny.Wszystkieużyteznakitowarowesąwłasnościąichprawowitychwłaścicieli.

