
Chiromega 654 Duet
Výbava soupravy
stolek s vrchním vedením hadic 

s blokováním podavače pro 6 nástrojů
křeslo s virtuálním kloubem a paměťovým 

modulem
pantografi ckého ramene s pneumatickou 

brzdou
operační světlo Chiromega LED 

8.000 – 35.000 lux / 5000K 
s bezdotykovým ovládáním

otočné plivátko
multifunkční ovládací nožní pedál 

s regulací otáček
levá opěrka ruky
panel asistenta Duet s prodlouženým 

ramenem

545.174,-

365.000,-

www.facebook.com/chiromegacz

www.chiromega.cz

Osazení pozic strana lékaře:
1. 3F stříkačka Luzzani Minimate
2. hadice MIDWEST pro světelnou turbínu
3. mikromotor NSK NBX LED
4. mikromotor NSK NBX LED 

(giro recipro endo)
5. UOZK Woodpecker LED
6. Polymerizační lampa Woodpecker

Osazení pozic strana asistenta:
1. velká savka (chirurgická)
2. malá savka

obchodní zastoupení pro ČR - Smrček Z-Con, s.r.o.; Herčíkova 10, 602 00 Brno, 
info@smrcek-dental.cz; www.smrcek-dental.cz; tel.: 541 244 575

akční nabídka pla   do 31.5.2019

možnost zabudování 
intraorální kamery TPC
a monitoru Neovo DR22

za 41.670,-
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