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Найменування	 арт.	 ціна,	€

Воска для моделювання,  
спеціальні воски  4хх-хххх від 13.50 

Віск для литників  6хх-хххх від 10.69 

Воски для модельного лиття  64х-хххх від 0.72 
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Завітайте на www.fixtrade.com.ua

ВідТепер зрОбиТи зАмОВЛення ТОВАру нА нАшОму сАйТі 
сТАЛО шВидше  ТА прОсТіше!

Послуга “зворотній дзвінок”. Заповніть на нашому сайті відповідне 
замовлення (з правої сторони вікна), та наш працівник зв’яжеться з Вами і 

кваліфіковано відповість на всі питання.

ТОВ «Фікс Трейд» працює на ринку продажу зуботехнічної продукції більш ніж 15 років. 
Ми постійно розширюємо асортимент обладнання та витраних матеріалів, які Ви можете 
використовувати в своїй повсякденній праці, та пропонуємо Вам продукцію провідних 
світових виробників, яка відповідає найвищим критеріям якості.

У цьому каталозі ми представили далеко не весь асортимент нашої продукції. 
Ознайомитись з повним списком товарів та замовити саме те, що вам потрібно, Ви 
можете не тільки за телефоном, а й на нашому сайті на www.fixtrade.com.ua.

Колектив Фікс ТрейдMG-Vest пакувальна маса  
для бюгелів, 45х400гр/1л

7500

Сплав Hinri-Alloy Н для лиття 
коронок і протезів, 1 кг (можливо 
замовити пробник 30 гр.)

8500

Припій CoNiCr Special Solder  
з флюсом 1мм, 10 гр

5500

Сплав Bioloy для коронок та мостів 
під кераміку, 500г

8000

Z4 пакувальна маса для коронок та 
мостів, 24х500гр/3л

9800

товарна пропозиція дійсна з 01.10.18 р. до 01.01.19 р.

Розпродаж

Спецціна!

-10% при купівлі від 10 шт

Ми є офіційним імпортером Renfert на території України 
Надаємо всі офіційні знижки, що пропонує виробник у період до 01.01.2019р.
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Набір акрилової пластмаси 
холодної полімеризації Re-fine 
Bright, 250г+260мл

Набір пластмаси гарячої 
полімеризації Basis, 1кг+400мл

Set 3: Універсальне місце кераміста: 
мат з палітрою, кисть та H2O.

Набір пластмаси гарячої 
полімеризації Basis, 400гр+200мл

2190

Set 1: Моделювання воском: воски 
+ інструмент

Набір акрилової пластмаси  
для моделювання Pattern Bright, 
100гр+100мл

РММА диски для CAD - CAM систем 
Ø 98,5 мм, від 15 до 25 мм

Set 2: Палітра Tinto для барвників 
і опакеров, інструмент для 
нанесення опака

Set 4: Полегшення праці: барвники 
для кераміки, трегер, рідина U-mid

18900
стара ціна 22293

8900
стара ціна 10369

19900
стара ціна 25317

29900
стара ціна 36265

5950 6900

-10%
     від 1 штуки -10%

 від 1 упаковки

2610
стара ціна 2900

4842
стара ціна 5380

Валик Twister Біг для грубого 
полірування акрилів

Валик Twister Big для грубого 
полірування композитів

150

150

Валик Twister Big для тонкого, 
фінішного полірування акрилів

Валик Twister Big для тонкого, 
фінішного полірування композитів

150

150

Валик Twister Big для середнього 
полірування акрилів

Валик Twister Big для середнього 
полірування композитів

150

150

ЛІДЕРИ ПРОДАЖУ
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Матеріал BASIS PC в гранулах, 1 кг

Набір фронтальних зубів New Ace, 
1 планка

Set 7: Flexipalette та набір 
інструментів для композитів

Полірувальна паста BLUE SHINE, 
300 гр.

3570

Набір зубів New Ace фронтальних і 
Naperce жувальних, 1 планка

Set 5:  Моделювання композитів: 
пензлик з наконечниками для 
композитів

Матеріал Basis ELAST в гранулах, 
300 гр.

Набір жувальних зубів Naperce,  
1 планка

Set 6: Інтрооральна фотозйомка:  
MDP набір + кейс

Set 8: Все для вінірів: силіконові 
форми і контейнер для вінірів

29900
стара ціна 36500

Набір жувальних зубів Efucera PX, 
1 планка

603
стара ціна 670

Набір фронтальних зубів Crown PX, 
1 планка

473
стара ціна 525

9900
стара ціна 11900

55000
стара ціна 60000

29000
стара ціна 37500

550

180

4165
стара ціна 4900

150

11645
стара ціна 13700

-15%

-10%
  від 1 коробки

-10%
  oт 1 коробки

-10%
  від 1 коробки

-15%

-10%
 від 1 планки

-10%
 від 1 планки

590
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Силікон Hinrisil® KL розовий,  
1:1, 24 по Шору, 2х1кг

Силікон Hinrisil® KL розовий,  
24 по Шору, 2х6кг

Силікон Hinrisil® KL зелений,  
16-18 по Шору, 2х6кг

Силікон Hinrisil® KL зелений,  
1:1, 16-18 по Шору, 2х1кг

4750

Гіпси в мішках від 5 до 25 кг Піски в мішках від 2,5 до 25 кг

25900 4900

ARTICULATION NATURAL PLASTER - натуральний гіпс для артикуляційних робіт 2 класу з лимонним запахом.
ALAMO - натуральний гіпс 2 класу. Використовується для заливних моделей і дублюючих моделей. Міцність 17 МПа.
HINRIDUR - натуральний гіпс 3 класу. Має найвищу якість натурального гіпсу при низькій вартості. Міцність 50 МПа.
HINRIZIT E - натуральний гіпс 3 класу. Спеціально розроблений гіпс з високим розширенням для виготовлення моделей і пакування кювет при вико-
ристанні термопластів.
BASE STONE FL - натуральний гіпс 4 класу. Рідкотекучий цокольний гіпс, який можна заливати безпосередньо у формоутворювач без вібрації.
BASE STONE - натуральний гіпс 4 класу. Цокольний гіпс високої якості для повсякденного використання.
HINRIPLAST N - супер гіпс 4 класу з додаванням акрилу. Добре текучий, супертвердий гіпс для найвищих технічних вимог, з дуже гладкою поверхнею 
і високою міцністю. Міцність 90 МПа.
JAPAN - синтетичний, супертвердий гіпс 4 класу з мінімальним розширенням, високою твердістю і опором крихкому зламу. Міцність 85 МПа.
HINRISTONE 20 - натуральний, супер твердий гіпс 4 класу з винятковою твердістю зроблений з високочистого природного гіпсу з чудовою стабільністю 
краю. Міцність 90 МПа.
CAM - STONE N - спеціально розроблений гіпс для оптичних сканерів. Дуже міцний з гладкою поверхнею. Міцність 90 МПа.

від 6,75
від 16,60
від 6,75
від 10,00

від 13,00
від 9,25
від 16,50

від 15,00
від 10,00

від 16,50

 РОЗПРОДАЖ ГІПСУ У МІШКАХ!

25500
стара ціна 26800

- 5%


