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NOWOCZESNA TECHNOLOGIA 
W TWOIM GABINECIE

Dzięki ponad pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu 
jako wytwórca sprzętu stomatologicznego, DIPLOMAT 
DENTAL cieszy się doskonałą reputacją czołowego pro-
ducenta w tej branży. Ponadto firma wypracowała swoją 
własną filozofię, która zakłada, że dążenie do zadowole-
nia klienta jest najważniejsze.

DIPLOMAT DENTAL s.r.o. oferuje unity stomatologiczne,
fotele stomatologiczne oraz lampy bezcieniowe. Wszyst-
kie produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz wyjąt-
kowa ergonomia, które z pewnością spełnią wymagania 
nawet najbardziej wymagających stomatologów. Podsta-

wowym celem naszej firmy jest satysfakcja klienta z pro-
duktów DIPLOMAT na całym świecie.

,,Tworzymy jakość”
Nasz slogan prezentuje podejście firmy obecne na każ-
dym etapie procesu produkcyjnego. Nasze wyroby są 
przedmiotem ciągłych innowacji, ponieważ chcemy być 
pewni, że dostarczymy produkt najwyższej jakości tak, 
aby nasi klienci zyskali dostęp do najnowocześniejszych 
technologii medycznych i rozwiązań dentystycznych. 
Nasi specjaliści korzystają z najnowszych rozwiązań 
technologicznych i strategii aby poprawić ergonomię,  

unowocześnić zabezpieczenia, usprawnić i ułatwić kon-
serwację. Poza produktami najwyższej jakości, zapewnia-
my także serwis posprzedażowy, który obejmuje zarów-
no naprawy jak i regularną konserwację sprzętów, aby  
zapewnić klientom maksymalną satysfakcję.

Nieprzerwane pasmo sukcesów firmy DIPLOMAT DENTAL 
na międzynarodowym rynku stomatologicznym to efekt 
idealnego połączenia dbałości o rozwój firmy oraz pro-
dukcję, a także wysoki poziom  obsługi klienta.



KOLOROWY 
SZKLANY 
WYŚWIETLACZ 
LINII PREMIUM
Wszystkie unity linii Premium  są wy-
posażone w wielojęzyczny, kolorowy, 
7-calowy wyświetlacz, co jest absolutną 
nowością dla użytkownika oraz olbrzy-
mim ułatwieniem w wyborze preferen-
cji i ustawień. Niezwykle ostry obraz, 
przyjemny i gładki w dotyku oraz łatwy  
do czyszczenia ekran to główne zale-
ty tego zaawansowanego technicznie 
wyświetlacza. Pozwala on bardzo pre-
cyzyjnie regulować pozycję fotela i usta-
wienia wszystkich narzędzi. Czterech 
użytkowników może zaprogramować 
swoje własne parametry narzędzi, korzy-
stając z dziewięciu różnych programów 
znajdujących się pod nazwą użytkow-
nika. Sterownik nożny jest dostępny  
w wersji bezprzewodowej, posiada pro-
gramowalne przyciski, które pozwalają 
wybrać funkcję, której najczęściej używa-
my. Interfejs USB może być używany do 
przeglądania zdjęć RTG na ekranie wy-
świetlacza (maksymalny wymiar wyświe-
tlanych zdjęć to 800x480 w rozszerzeniu 
.bmp lub .jpg). Lampę oświetleniową 
XENOS LED można uruchomić w czte-
rech różnych miejscach w unicie stoma-
tologicznym (stolik lekarza oraz panel 
asysty, czujnik przy lampie oraz sterow-
nik nożny). Nowy wyświetlacz posiada 
zaprogramowane pozycje fotela: wyj-
ściowa, spluwaczkowa, Trendelenburga 
oraz ostatnia pozycja. Dodatkowo dla 
unitów linii Premium panel asysty może 
zostać wyposażony w kolorowy, szklany 
wyświetlacz.

ZAAWANSOWANA 
TECHNOLOGIA 
RUCHU FOTELA

Wszystkie unity linii Classic  
i Comfort mogą zostać wyposażone  
w pięć narzędzi. Unity linii Premium 
mogą zostać wyposażone nawet  
w sześć narzędzi na stoliku lekarza, 
co pozwala użytkownikowi mieć 
wszystko czego potrzebuje pod 
ręką. Kolejność wszystkich narzędzi 
może być ustalona przez użytkowni-
ka w celu najlepszej organizacji jego 
pracy. Opcja na zamówienie.

INSTRUMENTÓW 
NA STOLIKU 
LEKARZA

Wszystkie unity Diplomat posiada-
ją podkładki silikonowe, uchwyty 
i misy spluwaczki przeznaczone 
do sterylizacji w autoklawie. Unity 
linii Classic i linii Comfort oferują 
klientom prosty, manualny system 
dezynfekcji utrzymujący przewo-
dy wodne instrumentów w czysto-
ści. Opcjonalnie mogą one zostać 
wyposażone w zaawansowany  
i w pełni automatyczny system  
dezynfekcji i dekontaminacji prze-
wodów wodnych i ssących w celu 
zapobieżenia zakażeniom. Wykoń-
czenia kolorystyczne unitów wyko-
nane są z poliuretanu, co umożliwia 
ochronę przed zakażeniami oraz 
ułatwia użytkownikowi utrzymanie 
czystości oraz konserwację.

HIGIENA I 
OCHRONA PRZED 
ZAKAŻENIAMI 

Modele Premium DA370 i DA380 
zostały wyposażone w trzy siłowniki 
mechaniczne mieszczące się we-
wnątrz fotela. Dzięki tej zaawanso-
wanej technologi i kołyskowemu 
ruchowi fotela, lekarz w mgnieniu 
oka ustawi fotel we właściwej po-
zycji. Ponadto takie rozwiązanie jest 
szczególnie wygodne w pracy z RTG
oraz mikroskopem.

We wszystkich unitach Diplomat 
używamy wyłącznie materiałów 
najwyższej jakości, takich jak alu-
minium, stal i poliuretan. 97% 
wszystkich części jest malowanych 
farbą poliuretanową co sprawia, że 
elementy unitu zyskują doskonały  
wygląd i bardzo dobrą odporność 
na promieniowanie UV.

LEPSZE I 
TRWALSZE
MATERIAŁY

Nigdy więcej przewodów na podło-
dze! Unity z linii Premium i Comfort 
mogą być wyposażone w bezprze-
wodowy, wielofunkcyjny sterownik 
nożny, który można w pełni pro-
gramować za pomocą 7-calowego 
kolorowego interfejsu. Czas pracy 
na jednym ładowaniu akumulato-
ra może wynieść do 2-3 miesięcy*. 
Użytkownik pozbawiony jest ograni-
czeń w postaci przewodów na pod-
łodze. * czas mierzony dla 8-godzin-
nego dnia pracy

BEZPRZEWODOWY 
STEROWNIK 
NOŻNY

Wszystkie unity linii Comfort są wy-
posażone w 7-calowy, kolorowy 
ekran dotykowy, który pozwala na 
bardzo precyzyjne ustawienie fotela 
i wszystkich narzędzi. Czterech róż-
nych użytkowników może ustawić 
własne parametry dla każdego na-
rzędzia korzystając z dziewięciu róż-
nych programów znajdujących się 
pod ich nazwą użytkownika. Sterow-
nik nożny dostępny także w wersji 
bezprzewodowej posiada progra-
mowalne przyciski, które pozwalają 
wybrać funkcję, która jest często 
używana. Port USB w stoliku lekarza 
może być używany do przeglądania 
zdjęć RTG na ekranie.

INNOWACYJNY 
INTERFEJS 
UŻYTKOWNIKA 
W UNITACH LINII 
COMFORT

DIPLOMAT DENTAL - KORZYŚCI

DO 
SZEŚCIU



Naszym klientom oferujemy trzy wa-
rianty zamontowania fotela stoma-
tologicznego.
• zawieszone na fotelu - najczęściej 
wybierane rozwiązanie
• zawieszone na bloku spluwaczki  
- więcej przestrzeni dla nóg lekarza 
i personelu, łatwiejszy w utrzymaniu 
czystości. Nośność fotela=200kg
• jezdny - idealny do gabinetów  
stomatologicznych, w których po-
trzebna jest większa mobilność pa-
nelu lekarza

3 DOSTĘPNE 
WARIANTY

WERSJA 
ZAWIESZONA 
NA FOTELU

WERSJA 
ZAWIESZONA 
NA BLOKU 
SPLUWACZKI

WERSJA 
JEZDNA
CART

Dla uzyskania większej przestrzeni 
wokół pacjenta unity linii Comfort  
oraz linii Premium wyposażone  
są w ruchomy blok spluwaczki,  
co pozwala na stworzenie dodat-
kowej przestrzeni wokół fotela do 
zabiegów chirurgicznych. Opcjo-
nalnie unity mogą zostać wyposa-
żone w automatycznie odchylaną 
misę spluwaczki oraz pantograficz-
ne ramię asysty dla lepszej ergo-
nomii podczas leczenia. Zagłówek  
3D umożliwia dokładne pozycjo-
nowanie we wszystkich kierunkach. 
Ruchomy podłokietnik porusza 
się w dwóch kierunkach, aby uła-
twić pacjentowi dostęp do fotela. 
Wszystkie fotele wyposażono w sys-
tem zabezpieczający przed przesu-
waniem odzieży pacjenta w trakcie 
ustawienia pozycji fotela.

DOSKONAŁA 
ERGONOMIA

Niektóre modele lini Comfort  
i linii Premium są dostosowane do  
zamontowania aparatu RTG, mikro-
skopu lub pompy perystaltycznej  
w połączeniu z mikrosilnikiem  
implantologicznym.

DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE

Tapicerka we wszystkich unitach 
Diplomat jest dostępna w 47 róż-
nych kolorach. Ceramiczne misy 
spluwaczki mogą zostać wykonane 
w kolorze tapicerki unitu. Wyko-
rzystując najnowocześniejszą tech-
nologię jesteśmy w stanie tworzyć 
różne wersje kolorystyczne oraz 
sprostać nawet najbardziej wygóro-
wanym gustom klientów. 

UNIKALNE 
WZORNICTWO 
I KOLORYSTYKA

W trosce o bezpieczeństwo, wszyst-
kie unity Diplomat wyposażone  
są w wyłączniki bezpieczeństwa któ-
ry zapobiega kolizji i ewentualnemu 
zranieniu personelu obsługującego.

BEZPIECZEŃSTWO

Zespół Diplomat Dental ma przy-
jemność spełniać marzenia swo-
ich klientów. Jesteśmy w stanie 
sprostać specyficznym wymaga-
niom stomatologów jeśli tylko nie 
ma przeciwwskazań technicznych 
lub prawnych do ich realizacji.  
Zatem Twój gabinet może wyglądać  
dokładnie tak jak to sobie wyma-
rzysz.

DOPASOWANIE

Zadowolenie klienta jest głównym celem. Nasze unity stomatologiczne dostarczają rozległych korzyści:
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Linia unitów stomatologicznych PREMIUM, w której wykorzy-
stano najbardziej zaawansowaną technologię, to osiągnię-
cie linii produkcyjnej Diplomat. Unity linii Premium otwierają 
przed użytkownikami nowe horyzonty. Miękkie linie kon-
strukcji, zaawansowany interfejs szklanego wyświetlacza, 
doskonała ergonomia i funkcjonalność dostarczą niezapo-
mnianych wrażeń każdemu stomatologowi. Nasza wizja, 
aby stworzyć doskonały unit stomatologiczny właśnie stała  
się rzeczywistością. Witamy w przyszłości.

Linia unitów stomatologicznych COMFORT wyposażona 
w zaawansowaną elektronikę zintegrowaną, będzie odpo-
wiednia dla najbardziej wymagających stomatologów. Unity 
z tej linii umożliwiają uproszczenie codziennych rutynowych 
czynności zamieniając je w przyjemność płynącą z obsługi 
sprzętu stomatologicznego. W połączeniu z wyjątkową ergo-
nomią i wzornictwem, unity z linii Comfort staną się ozdobą 
Twojego gabinetu.

Dzięki prostemu i niezawodnemu wzornictwu oraz nowocze-
snej, kompaktowej elektronice, unity stomatologiczne linii  
CLASSIC umożliwią przeprowadzenie wszystkich standar-
dowych zabiegów dentystycznych. Lekka konstrukcja, łatwe 
czyszczenie i pielęgnacja, szeroki wybór narzędzi to tylko 
niektóre z niewątpliwych zalet tego modelu unitu Diplomat. 
Wytrzymałość, obok prostoty i niezawodności, to wyjątkowe 
cechy unitów linii Classic, które gwarantują wydajności unitu 
przez długi czas.

 LINIA 

PREMIUM
 LINIA 

COMFORT
 LINIA 

CLASSIC



PREMIUM
DA370 / DA380
DIPLOMAT ADEPT

DC350 / DL320
DIPLOMAT CONSUL  / LUX



8 PREMIUM Line 

MAKSYMALNY KOMFORT,
WYJĄTKOWA ERGONOMIA,
DUŻE MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE
Unit stomatologiczny Diplomat Adept DA370 (górne 
prowadzenie rękawów) i Diplomat Adept DA380 
(dolne prowadzenie rękawów) zapewniają wyjątkową 
wygodę Tobie i Twoim pacjentom zarówno jeśli 
chodzi o badanie kontrolne, jak i skomplikowane 
procedury chirurgiczne. Łącząc wyjątkową ergonomię  
i nowoczesny design, DA370 i DA380 to idealne 
połączenie funkcjonalności oraz komfortu.

DA370 / DA380
  DIPLOMAT ADEPT

Linia PREMIUM



8 PREMIUM Line 9PREMIUM Line 

+

Innowacyjny interfejs użytkownika:
NOWY 7-CALOWY KOLOROWY 
WYŚWIETLACZ!

Ergonomiczny kształt zapewnia  
dodatkową przestrzeń na nogi.

DODATKOWA 
35=(675=(Ă�
DLA NÓG

W KLASIE 
PREMIUM NOWOŚĆ
MIKROSKOP
DENSIM OPTICS

•�(/$67<&=12ėÈ
Stolik lekarza wyposażony  
w sześć narzędzi, które można 
ustawić w dowolnej kolejności  
(na zamówienie).

• IDEALNE WSPARCIE
Krzesełko lekarza z regulacją 
oparcia i opcjonalnym podnóż-
kiem w formie pierścienia.

• RUCH FOTELA
Zaawansowana technologia 
wykorzystująca ruch kołyskowy, 
obciążenie do 200kg.

•�,'($/1$�32=<&-$�*Ā2:<
Zagłówek umożliwiający
pozycjonowanie 
w 3 płaszczyznach.

•�'2���1$5=Ú'=,
Pantograficzne ramię asysty  
z możliwością rozbudowy  
do 6-ciu narzędzi.

:<62.$�-$.2ėÈ
Aby zapewnić intensywność
kolorów oraz nienaganny wygląd
unitu, do konstrukcji użyto
najlepszych materiałów 
(aluminium, stal, poliuretan), 
które są wytrzymałe oraz 
odporne na promieniowanie UV.

Linia PREMIUM



10 PREMIUM Line 

DOSTOSUJ UNIT DO SWOICH POTRZEB
Oba unity mogą być w pełni dostosowane  
do indywidualnych potrzeb i preferencji. Unit może 
być wyposażony w dziesięć narzędzi (oprócz końcówki 
ssaka) - sześć na stoliku lekarza oraz cztery na panelu 
asysty. W unicie jest również wygodny tray stolik (stal 
nierdzewna lub plastik), który umożliwia dentyście 
trzymanie niezbędnych materiałów pod ręką. Lekarze 
oraz ich pacjenci docenią ulepszoną wersję bloku 
spluwaczki wyposażoną w wychylaną misę spluwaczki 
sterowaną elektronicznie lub ręcznie, którą można 
zdejmować. Blok spluwaczki może być wyposażony  
w suchy systemem ssący Cattani i separator 
amalgamatu Dürr.

DC350 / DL320
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Linia PREMIUM



10 PREMIUM Line 11PREMIUM Line 

Wersja jezdna Cart
dostępna w modelach DL320,
DA380, DL210, DA280 bądź
jako dodatkowy stolik jezdny.

Rękawy prowadzone od dołu 
dostępne w modelu DL320 
oraz DA380.

•�3Ā<11<�58&+
Elektropneumatyczny  
hamulec ramienia.

Zintegrowany port USB do przeglądania 
zdjęć RTG na 7-calowym kolorowym wy-
świetlaczu (zdjęcia w formacie .bmp lub .jpg
maksymalny rozmiar 800x480).

• IDEALNE WSPARCIE
Krzesełko lekarza z regulacją 
oparcia i opcjonalnym podnóż-
kiem w formie pierścienia.

• IDELNA ERGONOMIA
Standardowe lub szersze oparcie 
fotela dla lepszego dostępu do 
pacjenta i większej jego wygody.

•�2%&,Æĸ(1,(
Aż do 235 kg obciążenia fotela 
(wraz z unitem).

• REGULACJA PANELU ASYSTY
Klawiatura panelu asysty 
na pantograficznym ramieniu 
z opcjonalnym hamulcem 
pneumatycznym.

•�:,(/(�02ĸ/,:2ė&,
Opcjonalnie w pełni zautomatyzowany 
lub ręczny system dezynfekcji bądź 
separator amalgamatu. 
Zautomatyzowana ceramiczna 
misa spluwaczki dostępna 
w rożnych kolorach.

•�'2'$7.2:$�35=(675=(Ă
Wychylana misa spluwaczki dla 
lepszej ergonomii oraz dodatko-
wej przestrzeni wokół pacjenta.

•�:<ė:,(7/$&=�2%5$=�:�57*

Linia PREMIUM



ACCESSORIES12

MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY DENSIM OPTICS
Gdy liczy się doświadczenie i dokładność. Mikroskop stoma-
tologiczny można zintegrować z unitem Diplomat dla wyso-
kiej precyzji pracy.

AUTOMATYCZNY SYSTEM HIGIENY
Automatyczny system higieny zapewnia bezpieczeństwo, 
czystość i efektywność funkcjonowania unitu stomato-
logicznego. Składa się z dwóch oddzielnych procesów:  
z dezynfekcji przewodów wodnych instrumentów, napeł-
niania kubka pacjenta i opłukiwania misy spluwaczki oraz  
z dekontaminacji rękawów systemu ssącego.

BEZPRZEWODOWE STEROWNIKI NOŻNE
Nigdy więcej przewodów na podłodze! Unity z linii  
Premium i Comfort mogą być wyposażone w bezprzewodo-
wy, wielofunkcyjny sterownik nożny, który można w pełni pro-
gramować za pomocą 7-calowego kolorowego interfejsu. 
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora może wynieść 
do 2-3 miesięcy*. Użytkownik pozbawiony jest ograniczeń  
w postaci przewodów na podłodze. 
* czas mierzony dla 8-godzinnego dnia pracy

NARZĘDZIA MOGĄ BYĆ DOSTOSOWANE
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEJ 
PRAKTYKI DENTYSTYCZNEJ.
MUDr. Miroslava Andrašovičová / Stomatolog

AKCESORIA
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DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT

DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

COMFORT



COMFORT Line 14

WSZYSTKO CO NAJLEPSZE 
DLA TWOICH PACJENTÓW 
Unit stomatologiczny Diplomat Adept DA270 (górne 
prowadzenie rękawów) i Diplomat Adept DA280 (dolne 
prowadzenie rękawów) to unity z fotelem zawieszonym 
na bloku spluwaczki. Dwa zintegrowane mechanizmy 
napędowe umożliwiają łatwe pozycjonowanie fotela 
oraz regulację kąta nachylenia oparcia. Fotelem moż-
na sterować z poziomu stolika lekarza i panelu asysty,  
a także za pomocą sterownika nożnego. Nasi inżynie-
rowie pamiętali również o kwestiach bezpieczeństwa: 
zintegrowane elementy zabezpieczające/bezpieczniki 
chronią fotel przed kolizją. Oba unity można opcjonal-
nie wyposażyć w monitor.

DA270 / DA280
  DIPLOMAT ADEPT

Linia COMFORT



COMFORT Line 14 15COMFORT Line 
Rękawy prowadzone od dołu 
dostępne w modelach DA280 
i DL210. •�Ā$7:$�2%6Ā8*$

7-calowy kolorowy wyświetlacz 
rezystancyjny z przyjaznym inter-
fejsem w kilku językach.

Bezcieniowa lampa XENOS 
LED oferuje doskonałe oświe-
tlenie, którym można sterować
za pomocą czujnika, stolika le-
karza, panelu asysty i sterowni-
ka nożnego.

•�32ĀÆ&=(1,(�:=251,&7:$�
���=�(5*2120,Æ

Wyjątkowy, nagrodzony dizajn 
dostępny w 47 wariantach kolo-
rystycznych.

•�'8ĸ$�:<75=<0$Ā2ėÈ
Do 200 kg obciążenia fotela.

•�'2���1$5=Ú'=,
Pantograficzne ramię asysty 
mechanicznym lub pneumatycz-
nym hamulcem i możliwością 
rozbudowy do 6-ciu narzędzi.

•�:,Ú.6=$�:<*2'$�
   DLA PACJENTA

Zagłówek 3D umożliwiający
pozycjonowanie 
w 3 płaszczyznach.

•�02ĸ/,:2ėÈ�52=%8'2:<
Umożliwia rozbudowę o RTG, 
mikroskop, pompę perystaltyczną 
z mikrosilnikiem chirurgicznym.

Linia COMFORT



COMFORT Line 16
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17COMFORT Line 

WSZYSTKO CZEGO 
POTRZEBUJESZ W ROZSĄDNEJ CENIE
Unit stomatologiczny Diplomat Consul DC310 
(górne prowadzenie rękawów) i Diplomat Lux DL210  
(dolne prowadzenie rękawów) dostępne są  
w dwóch wersjach: zawieszonej lub jezdnej cart. 
W unitach zawieszonych, pantograficzne ramię 
wyposażono w elektro-pneumatyczny hamulec 
umożliwiający dentyście ustawienie stolika  
w optymalnej pozycji roboczej. Wychylaną misą 
spluwaczki można sterować zarówno ze stolika 
lekarza, jak i z panelu asysty. Osadzony na ramieniu 
pantograficznym panel asysty ma regulowaną 
wysokość. Za pomocą klawiatury membranowej 
można z niego sterować wybranymi funkcjami unitu.

DC310 / DL210
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Linia COMFORT
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17-calowy lub 22-calowy mo-
nitor medyczny może stanowić 
wyposażenie każdego unitu 
Diplomat Dental.

Dedykowana 
kamera 
wewnątrzustna 
DIPLOMAT

Wewnątrzustna kamera Diplo-
mat dostarczy zdjęcia najwyż-
szej jakości. Wraz z monitorem 
stanowi doskonały system  
obrazowania efektów pracy 
stomatologa.

• LEPSZA ORGANIZACJA PRACY
Stolik lekarza z 5 narzędziami
o wyjątkowym dizajnie oraz
z możliwością ułożenia ich  
w dowolnej kolejności 
(na zamówienie)..

•�Ā$7:,(-6=<�'267Ú3
Podłokietnik poruszający 
się w dwóch kierunkach 
dla łatwiejszego dostępu
do pacjenta.

• KOLORY
Luksusowo miękka i wygodna, 
bezszwowa lub ze szwami tapi-
cerka dostępna w 47 kolorach.

• IDELNA ERGONOMIA
Standardowe lub szersze oparcie 
fotela dla lepszego dostępu do 
pacjenta i większej jego wygody.

• MAKSIMUM HIGIENY
Silikonowe osłony uchwytów 
oraz silikonową podkładkę na 
stoliku lekarza, a także silikonowe 
osłony uchwytów panelu asysty 
oraz lampy można zdejmować  
w celu ich dezynfekcji.

•�'2'$7.2:$�35=(675=(Ă
Wychylany blok spluwaczki dla 
lepszej ergonomii oraz dodatko-
wej przestrzeni wokół pacjenta.

•�'26.21$Ā(�:<.2Ă&=(1,(
Poliuretanowa farba dla ochrony 
przed zakażeniami oraz odbar-
wieniami powstałymi w wyniku 
działania promieni UV.

Linia COMFORT
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DIPLOMAT DENTAL W SWEJ OFERCIE POSIADA SZEROKI 
WACHLARZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA, KTÓRE BYŁO 
UDOSKONALANE W OPARCIU O WIEDZĘ ZDOBYTĄ DZIĘKI 
WIELOLETNIEJ OBECNOŚCI W BRANŻY STOMATOLOGICZNEJ.
Dr. Zbynek Vrba / Stomatolog

Wychylany blok spluwaczki dla większej ergonomii oraz uzyskania lepszego dostępu do pacjenta. 

WIĘKSZA 
SWOBODA 
RUCHU

CLASSICAKCESORIA



DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL

DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT

DA110A
DIPLOMAT ADEPT

CLASSIC



CLASSIC Line 20

FUNKCJONALNY, NIEZAWODNY, 
NOWOCZESNY
Unit stomatologiczny Diplomat Consul DC170 (gór-
ne prowadzenie rękawów) i Diplomat Consul  DC180 
(dolne prowadzenie rękawów) to unity występujące  
w wersji zawieszonej na fotelu. Oba modele można 
wyposażyć w maksymalnie pięć narzędzi znajdujących 
się na stoliku lekarza oraz w sześć narzędzi na pane-
lu asysty. Prosty i niezawodny projekt oraz najnowo-
cześniejsza kompaktowa elektronika umożliwią prze-
prowadzenie wszystkich standardowych zabiegów  
stomatologicznych. Lekka konstrukcja, łatwe czyszcze-
nie i pielęgnacja, szeroki wybór narzędzi to niewątpliwe 
zalety tego modelu unitu Diplomat.

DC170 / DC180
  DIPLOMAT CONSUL

Linia CLASSIC



CLASSIC Line 20
Rękawy prowadzone od dołu
dostępne w modelach DC180, 
DA130 oraz DA110A.

•�'26.21$Ā(�:<.2Ă&=(1,(
Odporne na promieniowanie  
UV i zapewniające ochronę 
przed zakażeniami wykończenie 
farbą poliuretanową.

Luksusowo miękka i komforto-
wa tapicerka dostępna 
we wszystkich fotelach 
DIPLOMAT.

•�Ā$7:$�1$:,*$&-$
Stolik lekarza z pięcioma  
narzędziami posiada intuicyjną  
i prostą w obsłudze klawiaturę.

• WYGODNY FOTEL
Zsynchronizowany ruch fotela 
zapobiegający przesuwaniu się 
odzieży pacjenta w czasie ruchu 
oparcia.

•�2%&,Æĸ(1,(
Aż do 235 kg obciążenia 
fotela (wraz z unitem).

•�:,Ú&(-�23&-,�
���867$:,(1,$�=$*Ā�:.$

Pozycjonowanie zagłówka  
w dwóch lub trzech płaszczyznach.

• OPCJONALNY SYSTEM RUCHU
Wychylana misa spluwaczki  
w wersjach Consul i Lux.

• SYSTEM DEZYNFEKCJI
Dostępne są: ręczny system
dezynfekcji i separator 
amalgamatu.

Linia CLASSIC
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NOWA GENERACJA 
UNITÓW STACJONARNYCH
Nowe wersje unitów stomatologicznych Diplomat 
Adept DA130 (dolne prowadzenie rękawów) 
i Diplomat Adept DA170 (górne prowadzenie 
rękawów) to unity zawieszone na bloku spluwaczki, 
dzięki czemu możliwe jest przesuwanie fotela  
w górę i w dół. Najnowsza technologia wykorzystan 
a w mechanizmie pozycjonowania fotela warunkuje 
jego efektywne ustawianie oraz zwiększa komfort 
pracy zarówno lekarza jak i asysty. Oryginalny dizajn 
zapewnia doskonałą ergonomię oraz niezawodność 
unitu, który spełni oczekiwania najbardziej 
wymagających stomatologów. Unity są wyposażone 
w fotel, który umożliwia dwóm użytkownikom 
korzystanie z pięciu osobnych programów. Te modele 
mogą być wyposażone w nieruchomą lub wychylaną 
misę spluwaczki dostępną na zamówienie.

DA170 / DA130
  DIPLOMAT ADEPT

Linia CLASSIC
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Samoczynnie utrzymujące 
równowagę ramię 
dla wygody użytkowania.

•�'267Ú31$�
   TAPICERKA

Luksusowo miękka  
i wygodna, bezszwo-
wa lub ze szwami 
tapicerka dostępna  
w 47 wariantach 
kolorystycznych.

Ochronna poduszka oraz 
poduszka dla dziecka 
dostępne są we wszystkich 
wersjach foteli DIPLOMAT.

PANEL ASYSTY
Klawiatura służąca do ustawia-
nia pozycji fotela, uruchamia-
nia opłukiwania misy splu-
waczki i napełniania kubka 
jest dostępna we wszystkich 
unitach linii CLASSIC.

OCHRONA

SIEDZISKO DLA DZIECKA

• LEPSZA ORGANIZACJA PRACY
Stolik lekarza z 5 narzędziami 
z możliwością ułożenia ich 
w dowolnej kolejności 
(na zamówienie).

•�:,Ú&(-�0,(-6&$
Więcej miejsca na nogi pod fote-
lem dla komfortu pracy lekarza.

•�'8ĸ$�:<75=<0$Ā2ėÈ
Do 200 kg obciążenia fotela.

•�'2���1$5=Ú'=,
Panel asysty z opcjonalną  
klawiaturą można rozbudować 
do sześciu narzędzi.

•�01,(-�=1$&=<�:,Ú&(-
Kompaktowy dizajn unitu 
odpowiedni do małych 
gabinetów stomatologicznych. :<62.$�-$.2ėÈ

Aby zapewnić intensywność
kolorów oraz nienaganny  
wygląd unitu, do konstrukcji 
użyto najlepszych materiałów 
(aluminium, stal, poliuretan), 
które są wytrzymałe oraz 
odporne na promieniowanie UV.

Linia CLASSIC
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W trakcie zabiegów chirurgii szczękowej lekarz potrzebuje dobrze widocz-
nego panelu sterowania i stolika odpowiednich rozmiarów, aby narzędzia 
oraz niezbędne materiały znajdowały się w zasięgu ręki. Nasz zawieszo-
ny na fotelu unit DC170 Orthodontics został specjalnie zaprojektowany  
do tego typu zabiegów.

DC170
  ORTHODONTICS
  DIPLOMAT CONSUL

DA110A
  DIPLOMAT ADEPT

Unit stomatologiczny DIPLOMAT ADEPT DA110A to unowocześniona wersja modelu DA110. Jest to wersja stacjonarna
z rękawami prowadzonymi z góry lub z dołu, z możliwością wyposażenia w maksymalnie pięć narzędzi na stoliku leka-
rza, który może być zamontowany na ramieniu obrotowym lub pantograficznym. Stomatolog może wygodnie sterować 
wszystkimi funkcjami za pomocą klawiatury lub sterownika nożnego. Unit jest wyposażony w misę spluwaczki, którą 
można zdjąć w celu jej sterylizacji. Wyświetlacz rtg można zamontować na zamówienie. DA110A – niezawodny i funkcjo-
nalny unit w przystępnej cenie.

Linia CLASSIC
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Nasze krzesełka i siodła D10L zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie 
stomatologów oraz asysty. Nowe, zmodyfikowane krzesełka pomagają  
w utrzymaniu prawidłowej i ergonomicznej postawy również w trakcie 
pracy z mikroskopem. Tapicerka dostępna w wielu kolorach daje naszym 
klientom możliwość urządzenia wyjątkowego wnętrza ich gabinetu stoma-
tologicznego. Wszystkie krzesełka D10L można wyposażyć w podnóżek  
w formie pierścienia.

D10L
  KRZESEŁKA STOMATOLOGICZNE

KRZESEŁKA STOMATOLOGICZNE
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KOMPRESORY
KOMPRESORY

pojemność 
zbiornika

wydajność 
przy 5 bar

maks. 
ciśnienie

pobór 
mocy

głośność wymiary wymiary 
z obudową

KD 109  9 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 70 dB 370x480x360

KD 109B 9 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 460x550x430

KD 124 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 70 dB 450x450x650

KD 124B 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 630x770x820

KD 224 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 72 dB 450x450x650

KD 224B 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 630x770x820

KD 224D 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 72 dB 450x600x700

KD 224DB 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 630x770x820

KD 124AB* 24 l 60 l/min 7 bar 930 Watt 58 dB 560x640x1270

KD 224AB* 24 l 100 l/min 7 bar 1,25 kW 62 dB 560x640x1270
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Aby każdy lekarz mógł dopasować unit 
do swoich potrzeb, oferujemy bogate 
wyposażenie dodatkowe, które powstało 
dzięki wiedzy i praktyce zdobytej przez 
lata naszego istnienia na rynku sprzętu 
stomatologicznego.




