
• coeficientul de expansiune termică de 14,0 asigură flexibilitate în 
alegerea ceramicii
• în funcţie de ceramică, nu este necesară perioadă de răcire
• aderență mare cu masele ceramice
• uşurinţa de prelucrare şi de lustruire dată de duritatea mică de 280 HV
• extrem de rezistent la coroziune

Bio-compatibil şi rezistent la coroziune
• coeficientul de expansiune termică de 14,4 asigură flexibilitate în 
alegerea ceramicii
• aderență mare cu masele ceramice
• uşurinţa de prelucrare şi de lustruire dată de duritatea mică de 245 HV

Partenerul tău pentru calitate
Import & distribuţie produse stomatologice & tehnică dentară

AGC New Dent – Importator direct al produselor  Germania S&S Scheftner

Starbond CoS
CoCr premium bonding alloy fără Ni și Be:

MoguCera N
NiCr bonding alloy fără Be:

Compoziţie: Co Cr W Mo Si alte elemente < 1% 

% 59% 25% 9,5 % 3,5 % 1%       C, Fe, Mn, N 

 

Ofertă specială: Starbond CoS 1 kg = 800 RON cu TVA* 
*în limita stocului disponibil-preţul este pentru stocul actual 

 

Compoziţie: Ni Cr Mo Si alte elemente < 1% 

% 62% 24% 11 % 1.6 % n.k. 

 

Ofertă specială: MoguCera N 1 kg = 500 RON cu TVA* 
*în limita stocului disponibil-preţul este pentru stocul actual 

 
AGC New Dent– importator direct de sisteme, software și consumabile mes- corei i

Sistemul mes- core stabileşte un nou standard 
cu tehnologia sa orientată spre viitor. Linia 
optimă de produse a echipamentului, software şi 
consumabile, combinate cu servicii ambiţioase şi 
sprijin, garantează cea mai înaltă productivitate 
şi calitate.

Sistemul CORiTEC oferă o reţea de siguranţă, 
calitate şi productivitate pentru nevoile zilnice 
ale clienţilor noştri.

Avem soluţia potrivită pentru fiecare cerinţă!

Consumabile CAD/CAM la cel mai 
avantajos raport preţ/calitate.

i i

Sisteme de frezare începând 
de la 20000 € + TVA.

S.C. AGC New Dent S.R.L.
, 

Str. Govora nr. 8, Cluj-Napoca
400664 Cluj, România

Tel: 0757 086 540, 0757 086 541
Tel.: 0371 169 397, Fax: 0372 897 368

E-mail: office@agcnewdent.ro

S&S Scheftner reprezintă un standard calitativ al produselor stomatologice fabricate în Germania.
Fiabilitatea și inovația caracterizează produsele medicale Scheftner.



Partenerul tău pentru calitate
Import & distribuţie produse stomatologice & tehnică dentară

AGC New Dent – importator direct  al produselor
Italia, Italia și  Italia

 
Artiglio Reddish Stone  Techim Group

S.C. AGC New Dent S.R.L.
, 

Str. Govora nr. 8, Cluj-Napoca
400664 Cluj, România

Cursuri gratuite de instruire în Italia

Tel: 0757 086 540, 0757 086 541
Tel.: 0371 169 397, Fax: 0372 897 368

E-mail: office@agcnewdent.ro

AGC New Dent – importator direct al produselor Jan Langner Gmbh Dental-Labor Germania

Reddish Stone – una dintre companiile de top din 
lume pentru producerea de materiale abrazive moi 
legate cu silicon şi elastomeri speciali
• gume, pietre si discuri de cabinet şi de laborator
• polipanti & abrazive
• discuri separatoare ranforsate pentru metal,
  pentru ceramică şi pentru zirconiu

Techim Group simbolizează calitate, experienţă şi 
servicii deosebite. Experienţa acumulată în bio-
medicale, împreună cu sinergiile dintre laboratoarele 
de cercetare şi departamentul de vânzări, cu con-
tribuţia fundamentală a clienţilor au permis Grupului 
Techim să dezvolte şi să producă gips, masă de 
ambalat și produse de silicon de înaltă calitate.

Artiglio joacă un rol major la nivel mondial în pro-
ducţia de maşini de frezat, paralelometre şi echipa-
mente de tehnică dentară şi dental attachments.

Modelul este la începutul tuturor lucrărilor dentare. Inexactităţile unui model greşit duc cu siguranţă la o lucrare 
greşită. Un model perfect stabileşte standardele unui laborator. Modelul şi lucrarea reprezintă imaginea 
laboratorului. Cu sistemele Jan Langner aveţi garantată reuşita acestui deziderat. Aceste sisteme sunt patentate şi 
funcţionează pe sistemul telescopului conic. Mărimi disponibile: 2 mm şi 1,5 mm (oferă posibilitatea de a se arde în 
cuptorul de calcinare împreună cu bontul de masă refractară).  Nu necesită lipirea lor.




