
Дентални Юнити  
Finndent 

Качество Което Остава 

Purity. Quality. Lightness. 
Designed to last 



 Продуктите на Finndent са проектирани с внимание към 
ергономичността и ефективната грижа за пациентите. 
 

 Над 30 години опит в производството на дентални юнити, 
съчетани с изчистен скандинавски дизайн и проектирани 
съвместно със стоматолози.  
 

 Интелигентна система за контрол която позвлоява на 
стоматолога да се фокусира върху пациента.  
 

 Хигиената е на първо място – висококачествени материали, 
устойчиви на дезифентанти, гладки повърхности и ефективна 
система за самопочистване.  

 



Иновативни решения 
 
Юнитите за таванен монтаж са иновативно решение, което  
спестява място в залата, позволява по-голям достъп до 
пациента  и максимална свобода на позициониране 
 
Изключително подходящо решение за орална хирургия и 
поставяне на импланти. 
 
Асистентският панел с аспирацията и плювалника може да 
бъде монтиран на стола или на мобилна стойка.  
 
Гарантирана стабилност с пневматични спирачки.  
 
Инструменти с горно окачване със специална система на 
намаляване на опъна. 
 
Стойка за инструменти от полиран алуминий или закалено 
стъкло за по-взискателните към дизайна пациенти.  
Голяма полица за аксесоари и инструменти.  
 



Стандартни дентални юнити  
 
Стоматологичните юнити на Finndent са компактни, но 
предоставят големи възможности за индивидуално 
конфигуриране.  
 
Предлагат се с до 6 инструмента с възможност за горно или 
долно окачване, LED осветително тяло, стъклен плювалник с 
ротация и автоматична почистваща система за максимална 
хигиена , голяма полица за инструменти, медицински клас 
монитор, мултифункционални столове и дори микроскоп Zeiss. 
 
Асистентският панел може да бъде окомплектован с до 3 
инструмента и втори контролен панел. 
 
Всички използвани за производството материали са висок клас 
и гарантират дълъг период на използване на продукта и 
устойчивост на силни дезинфектанти.  



Мобилна конзола с инструменти 
 
Може да бъде индивидуално оборудвана с до 5 инструмента и 
използва същия  контролен панел като останалите юнити. 
Количката има  регулируема височина и е снабдена със 
солидна спирачка, за да се гарантира стабилност при работа.  
 
Конзолата се предлага изработена с класическа Finndent 
метална конструкция и прецизно качество, което можете да 
усетите.  
 
Снабдена с плот за инструменти за по - голямо удобство на 
работа.  
 
 



За подробна информация и 
оферти не се колебайте да се 

свържете с нас: 
 

Джи Кей Инженеринг Груп ООД 
 

Адрес: ул. Димитър Моллов 24,  
Младост Сити Център 

гр. София 
 

e-mail: info@gke.bg 
Телефони: 0879906217 ; 0897928443; 0893663771; 

0879906219 
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