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AZ ÚJ SIRONA KOLLEKCIÓ

Rendkívül esztétikus.
Az elsõ benyomások számítanak igazán. Ez különösen igaz
a páciensekre, amikor belépnek a fogorvosi rendelõbe. A
légkört, amely a recepción és a váróban fogadja õt, a kezelõ
helyiségben - a rendelõ legfontosabb részében - is meg kell
teremteni. Csatlakozzon hozzánk egy sétára a Sirona új világában
és ismerkedjen meg az ergonómia és kényelem irányában való
elkötelezettségünkkel. Fedezze fel új színeinket és terveinket.
Nyerjen bepillantást egy igazán esztétikus munka környezetbe.
A fejlesztés középpontjában a páciensek elégedettségének és
ragaszkodásának fenntartása áll.

02 03

ázsia

Kárpit:
Festés:
Vizes blokk:
Bútor:

ginkozöld
gyöngy
bambusz
fehér
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sarki

Kárpit:
Festés:
Vizes blokk:
Bútor:

antracit
matt acélszürke
pontok
jég kék
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szavanna

Kárpit:
Festés:
Vizes blokk:
Bútor:

gránátvörös
csontszín
sába
bézs
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mediterrán

Kárpit:
Festés:
Vizes blokk:
Bútor:

terrakotta
csontszín
mozaik
bézs
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AZ ÚJ SZÍNEKRÕL ÉS DEKORÁCIÓKRÓL RÖVIDEN

A SIRONA SZÍNKONFIGURÁTOR

Változatos
tervezés.

Alakítsa ki saját
testreszabott rendelõjét.

Hogyan fognak kinézni a fogászati rendelõk a jövõben? Megy
színséma illik legjobban a már meglévõ berendezéshez és fejezi ki
leginkább az egyéni stílusomat?
Az új Sirona kollekció ötletforrás is lehet. Saját igényei, vagy más
döntés alapján kombinálhatja a kárpit színeket, a festést és a
dekorpanel típusokat attraktív hangulati összeállításainkból.

Webalapú színkonfigurátorunk lenyûgözõ betekintést nyújt
jövõbeni munkahelyébe. Kombinálja a különbözõ színárnyalatokat a festéshez és a kárpithoz. Válassza ki kedvenc dekorlapját a
vizes blokkhoz. Ezután határozza meg a padló, a falak és a bútor
színét.

gyöngy

matt acélszürke

ginkozöld

harmónia

bambusz

homok

antracit

vortex

pontok

gránátvörös

mozaik

csontszín

sába

kakaó

zsiráf

terrakotta

csontszín

toszkána

ázsia
A „harmónia” és „bambusz” dekorlapok derût és nyugalmat
árasztanak. A diszkrét „ginkozöld” és „homok” kárpitok és
az elõkelõ „gyöngy” felszín utánozhatatlan ázsiai hangulatot
teremtenek rendelõjében.

szavanna
A sötét „gránátvörös” és „kakaó” kárpit színek a szavannák
lenyûgözõ világát szimbolizálják. Tökéletesen harmonizálnak
a „csonszín” felszínnel. A „sába” és „zsiráf” dekorlapok
megerõsítik rendelõje exotikus hangulatát.

sarki
A „matt acélszürke” felszín és „antracit” kárpitszín együtt
tiszta és egyszerû esztétikai megjelenést nyújtanak. A „vortex”
és „pontok” dekorlapok kiemelik szerény stílusát.

mediterrán
A „terrakotta” kárpit és a „csontszín” felszín elhozzák a déli
meleg érzését a rendelõbe. Ezt a jellegzetes mediterrán hatást
kihagnsúlyozzák a „mozaik” és a „toszkána” dekorlapok.

www.sirona.com/colourconfigurator
Ázsiai derû, afrikai exotikum, sarki tisztaság, mediterrán
hangulat - „ázsia”, „szavanna”, „sarki” és „mediterrán”
hangulati összeállításunk a kulcs a harmonikus légkör
megteremtéséhez a rendelõben. Egyedülálló ötletforrás!
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A SIRONA ERGONÓMIAI PROGRAM

Kényelmes
és kellemes.
A nyugodt páciens elõfeltétele a stresszmentes kezelésnek. Ha
Ön nyugodt, jobban tud koncentrálni és jobban élvezi munkája
sikerét. A Sirona Ergonómiai Program kulcsszerepet játszik ebben
a vonatkozásban. A páciens kényelmesen és biztonságban érzi
magát. És Ön is megfelelõ testhelyzetben dolgozhat kicsavarodás
és forgás nélkül. A legfrissebb ergonómiai fejlesztés a MultiMotion
fejtámasz. Könnyû kezelni, kényelmes a páciensnek és új beállítási
lehetõségek teljes skáláját kínálja. Ez azt jelenti, hogy tökéletes
rálátást nyer mind a négy kvadránsra.

Rendkívül kényelmes kárpit
Kényelem, ami látható és érezhetõ is. A
magas színvonalú kárpit még puhább és
megerõsített vállzónával büszkélkedhet.

Deréktámasz
Az új rendkívül kényelmes kárpit további támaszt nyújt a lumbális területen. A
páciens mindvégig laza marad, még a
hosszan tartó kezelések végén is.

ErgoMotion
A háttámla és az ülõpárna szinkronizált
mozgása megelõzi a páciens gerincének
összenyomódását vagy széthúzódását.
A páciens feje mindig ugyanabban a
pozícióban marad és nincs szükség a
fejtámasz újbóli beállítására.

MultiMotion
A MultiMotion fejtámasz beállítása
gyerekjáték. Dönthetõ és forgatható
gyakorlatilag bármely irányban. A beállításokat a páciens fejének természetes
mozgásához igazítottuk, s így az mindvégig biztonságosan és kényelmesen
rögzítve marad. Röviden: tökéletes rálátás nyílik a kezelendõ felületre, miközben Ön optimális ergonómikus testtartásban dolgozik.

Motorikus fejtámasz
A végtelenségig állítható fejtámasznak
köszönhetõen korlátlanul hozzáférhet
a páciens szájüregéhez. A fejtámasz
beállítása gyerekjáték. A fejtámasz
dõlésszöge együtt programozható a
kezelõszék helyzetével.

Fogorvosi egység motorikusan hajtott
görgõpánttal
Az M1+ és C2+ kezelõegység egyedülálló motorikusan hajtott görgõpántja
nyugodt és egészséges munkamódszert
biztosít. A fogorvosi egység a lábpedál
érintésére a kívánt helyzetbe kerül és
nincs a páciens látóterében. Mi több, a
fogorvosi egység helyzete együtt programozható a kezelõszék beállításaival.

További információért kérjük, olvassa el „Ergonómia” címû katalógusunkat.
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SIRONA - EGYEDÜLÁLLÓ, VILÁGSZERTE ISMERT RENDSZEREK SZAKÉRTÕJE A FOGÁSZATBAN
A Sirona fogászati felszerelések igen széles skáláját fejleszti és gyártja, beleértve a CAD/CAM
rendszereket a fogászati rendelõk (CEREC) és fogtechnikai laborok (inLab) részére, Kézidarabokat
és Higiéniai rendszereket, Kezelõegységeket és Röntgen rendszereket. A Sirona csúcsminõségû
termékeket állít elõ, melyek használata garantáltan egyszerû és messzemenõen megtérítik a beléjük
fektetett tõkét - elõny a praxisnak, segítség a páciensnek. Velünk minden kihívással sikeresen
szembenézhet, bízzon az általános tapasztalatban, mely szerint: Nagyszerû nap lesz. A Sironával.

A Sirona termékek kizárólagos magyarországi forgalmazója:
GlobDent Kft szerviz és telephely - Szélső sor 43 • H-2600 Vác
Tel.: +36 27 502 800 • Fax: +36 27 502 801 • E-mail: globdent@vnet.hu
GlobDent Kft bemutatóterem - Visegrádi u. 82.b • H-1134 Budapest
Tel.: +36 1 801 2105 • Fax: +36 1 801 2797 • E-mail: info.globdent@comunique.hu • www.globdent.hu
Sirona Dental Systems - Fabrikstrasse 31 • D-64625 Bensheim
Tel.: 0180 1889900 • Fax: 0180 5544664 • E-mail: contact@sirona.de • www.sirona.com
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