w i t h a t o u c h o f…

…καινοτοµίας

…σχεδιασµού

σκήνιο, κατά τη γνώµη µας είναι θεµε-

από δεµένος µε την λειτουργία – είναι

Όταν µια νέα ιδέα έρχεται στο προ-

λιώδες να εκτεθεί σε δύο καίριες

ερωτήσεις που θα επικυρώσουν είτε

την υλοποίησή της είτε την απόσυρσή
της:

- Είναι η ιδέα καινοτόµος?

- ∆ίνει πραγµατικά ένα πλεονέκτηµα
στον τελικό χρήστη?

Μόνο εκείνες οι ιδέες που θετικά -

ανταποκρίνονται και στις δύο αυτές

ερωτήσεις, θα έχουν µια πιθανότητα

να υλοποιηθούν από τη Smile Line.

Επειδή δεν είναι απλά παραλλαγές

στις υπάρχουσες λύσεις, τα προϊόντα

µας συχνά γίνονται σηµεία αναφοράς

και µόδας στο πεδίο τους. Αυτός είναι

τις περισσότερες φορές ο λόγος για
τον οποίο οι πελάτες µας είναι πάντα

πρόθυµοι να ανακαλύψουν τις νέες
δηµιουργίες µας.

“Ο σχεδιασµός είναι κάτι περισσότερο

αδιαίρετος από αυτήν”

Από την έναρξη λειτουργίας της Smile

Line το 1994, έχουµε σεβαστεί την

έµφυτη έννοια που υπάρχει σε κάθε

νέο προϊόν. Μετά από τη µελέτη του

εφικτού και την επιλογή των λεπτοµερειών κατασκευής, κατόπιν αρχίζει η

πραγµατική εργασία της δηµιουργίας:

επιλογή των υλικών, µελέτη των

µορφών, όγκοι και εργονοµία.

Συνολικά, αυτά τα στοιχεία είναι ο

λόγος για τον οποίο τα εργαλεία και τα

εξαρτήµατά µας είναι µοναδικά και

αποκλειστικά αντικείµενα µε µια υψηλή
προστιθέµενη αξία.

…µοναδικότητας

Ενώ ολόκληρη η βιοµηχανία µιλά µόνο

για την παγκοσµιοποίηση και την

παραγωγικότητα, εµάς είναι το πάθος
που µας κάνει να πηγαίνουµε προς τα

εµπρός. Ένα αµείωτο πάθος που µας
επιτρέπει να λαµβάνουµε υπ’οψη την
παραµικρή λεπτοµέρεια µε σκοπό να

σας προσφέρουµε εργαλεία και εξαρ-

τήµατα τα οποία θα σας παρέχουν την

απαραίτητη αρµονία στην καθηµερινή
σας εργασία.

Η Smile Line βρίσκεται στο περι-

θώριο της µαζικής παραγωγής και τα

εξαιρετικά µας προϊόντα κάνουν την
ζωή σας ευκολότερη, σας γλυτώνουν

χρόνο και σας δίνουν αυτοπεποί-

θηση. Ταυτόχρονα είναι µεταφορείς

συναισθηµάτων και σας ενισχύουν το

συναίσθηµα της µοναδικότητας.
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Olivier Schaeren, Smile Line CEO

VISION

Μια ανώτερη ποιότητα, ένα µοναδικό
ύφος, µια αποκλειστική αίσθηση…

υπάρχει αφθονία λόγων για τους
οποίους κάποιος θα ήθελε να αγοράσει ένα προϊόν της Smile Line.

Βέβαια, αυτά τα τρία επιχειρήµατα δεν

εξηγούν από µόνα τους την αυξανόµενη επιτυχία της Smile Line.

Στην αρχή οποιουδήποτε σχεδίου
παραγωγής, υπάρχει απαραίτητα η

ποιότητα που είναι γνώρισµα κάθε

ανθρώπου: η αίσθηση του επιθυµητού
– µε άλλα λόγια ένα µίγµα ονείρου,

υπερβολής και ενθουσιασµού.

Όταν η διαδικασία της δηµιουργίας

ξεκινήσει, είναι απαραίτητο να ακο-

λουθεί – σε κάθε επόµενο βήµα – η

επανεξέταση µε τα υπάρχοντα δεδο-

µένα και βεβαιότητες, η αναζήτηση µε

φαντασία νέων δρόµων και τέλος η

συνολική άποψη των πραγµάτων.

Η Smile Line έχει την τύχη να είναι επιχείρηση ανθρώπινου µεγέθους – αυτό

µας επιτρέπει να κρατάµε τα µάτια µας
και τα αυτιά µας ανοικτά και να έχουµε
µεγάλη ευελιξία στις καθηµερινές βρα-

χυπρόθεσµες ή µεσοπρόθεσµες απο-

φάσεις µας.

Τέλος, η εντυπωσιακότερη επιτυχία

µας σήµερα – και που είναι εξαιρετικά
σηµαντική επίσης για µας – είναι οι

πολυάριθµοι πελάτες µας, πάντα ευτυ-

χείς και ενθουσιασµένοι!
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S W I S S
M A N U FA C T U R E

GOLDEN SECTION DIVIDER

∆ιαιρέτης για τον προσδιορισµό της “χρυσής αναλογίας”

Κασετίνα κέρινων όψεων και µασητικών επιφανειών

ARCHITECT WAX-UP ASSISTANT

TECNO-SKIN

Βερνίκια Χώρου

Συσκευή για προ και µετα-συγκόλληση

Προκατασκευασµένα κέρινα ενδιάµεσα

CLEVER SPIDER

Προκατασκευασµένοι κέρινοι αγωγοί

WAX PONTICS

MINI WAXTIC
THE CUBE

Συµπαγής συρταριέρα αλουµινίου

∆ιαχωριστικό πορσελάνης – ∆ιαχωριστικό κεριού
Τζελ προσωρινής ακινητοποίησης

HOLDING GEL

Παλέτα ανάµιξης πορσελάνης

U-MID LIQUID ADVANCED

Παλέτα ανάµιξης µακιγιάζ

Βάση φούρνου πορσελάνης

High-end Πινέλα Kolinsky και εργαλεία πορσελάνης

U-MID STAINS
FIRING TRAY

CLEAR HANDLE COLLECTION

Πινέλα συνθετικής τρίχας

Σύστηµα παραγωγής δειγµάτων πορσελάνης

Μοναδικό σύστηµα αρθρωτών εργαλείων

U-MID

WET’N’DRY

Παλέτα ανάµιξης πορσελάνης

Υγρό µοντελαρίσµατος πορσελανης

JP

SYNTEC

PORCELAIN SAMPLER

INSTRUMENT BY SMILE LINE

Φρεζοθήκη από συµπαγές αλουµίνιο
Πιλοτικό εργαστήριο

ORGAN.EZ

JAN KAECH

8-9

10-11
12
13

14-15
16
17
18
19

20-21
22
23
24
25

26-27
28
29

30-33
34-35
36-37

6
7

GOLDEN
SECTION
DIVIDER

∆ιαιρέτης για τον προσδιορισµό
της “χρυσής αναλογίας”

… ΓΟΗΤΕΙΑ:
Από το χρυσό κανόνα
στην αρµονία ενός χαµόγελου

1

0.5

0.618

1

Περιγραφή
Σετ διαιρέτη χρυσής αναλογίας, περιλαµβάνει σετ 6 µπλοκ
Με πλέγµα, οδηγίες
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 7.0 mm, 6 τεµ
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 7.5 mm, 6 τεµ
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 8.0 mm, 6 τεµ
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 8.5 mm, 6 τεµ
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 9.0 mm, 6 τεµ
Μπλοκ πλέγµα “χρυσή αναλογία”, 9.5 mm, 6 τεµ

Item No.
6010
6020-70
6020-75
6020-80
6020-85
6020-90
6020-95

Μ Ι Α Σ ΤΑ Θ Ε ΡΑ Μ Ε Σ Α

ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ

Η ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Η χρυσή αναλογία είναι µια αναλογία

Η Smile Line έχει επανασχεδιάσει ένα

Πολλές µελέτες αναφέρουν τη χρυσή

ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

της οποίας το αποτέλεσµα από µαθη-

µατική άποψη ονοµάζεται Phi (1.618)

ή phi (0.618). Εχει αποδειχθεί ότι το

Ε Ρ ΓΑ Λ Ε Ι Ο

εργαλείο το οποίο αρχικά δηµιουργή-

θηκε από τον Dr. Eddy Levin (οδοντίατρος στο Λονδίνο): Το Golden Section

ίδιο το σύµπαν έχει χρησιµοποιήσει

Divider το οποίο θα σας επιτρέψει

του, από τις γενετικές ακολουθίες µέχρι

την έννοια.

αυτή την αναλογία στην κατασκευή

το επίπεδο γαλαξιών, περνώντας από

την δηµιουργία των λουλουδιών, των

εντόµων, του χεριού, του προσώπου

ή ολόκληρου του σώµατος.

Οπως είµαστε σε θέση να διαιρέσουµε

µια γραµµή στη µέση της ή να σύρουµε
µια κάθετο, έτσι αναγνωρίζουµε και τη

χρυσή αναλογία ως σταθερά για την
αρµονία και την ισορροπία.

εύκολα και φυσικά να αφοµοιώσετε

Σ Τ Η Ν Ο ∆ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η

αναλογία ως ένα από τα συστατικά για

την αρµονία ενός χαµόγελου και οδο-

ντοφυίας(δείτε την εικόνα κατωτέρω).
Ο διαιρέτης χρυσής αναλογίας και τα
πλέγµατα σας επιτρέπουν να ανακαλύψετε σε δευτερόλεπτα τον, θεωρητικά,

Ανοίγοντας λιγότερο ή περισσότερο,

ιδανικό στόχο σε σχέση µε την υπάρ-

δύο τµήµατα τα οποία ανταποκρίνο-

φορίες αυτές εκτός από συναρπαστικές

το Golden Section Divider ορίζει πάντα

νται στην χρυσή αναλογία. Κατασκευασµένος από υψηλής ποιότητας

ανοξείδωτο χάλυβα και συναρµολογηµένος πολύ προσεκτικά, ο διαιρέτης

αποδεικνύεται ένα αριστούργηµα

µηχανικής ακρίβειας. Παρέχεται µαζί

µε ένα σετ µπλοκ µε πλέγµατα και

βεβαίως µε εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

χουσα κατάσταση στο στόµα.Οι πληροείναι και εξαιρετικά χρήσιµες για:

- Αισθητικές αποκαταστάσεις προσθίων

- Οδοντοστοιχίες

- Την αξονική κλίση των δοντιών
- Ουλεκτοµές

- Έλεγχο του κερώµατος
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 Κατά την µετωπική θέαση (ορατό τµήµα οδοντοφυίας), τα µπροστινά δόντια βρίσκονται σε
χρυσή αναλογία µεταξύ τους. Για παράδειγµα
το πλάτος του κεντρικού είναι σε αναλογία µε
το πλάτος του πλαγίου. Το πλάτος του πλαγίου µε του κυνόδοντα και του κυνόδοντα µε
του προγοµφίου.
Το τµήµα “κεντρικού τοµέα µε πρώτου προγοµφίου”
Βρίσκεται σε χρυσή αναλογία µε το τµήµα
“πρώτου προγοµφίου µε την άκρη του στόµατος (γωνία χαµόγελου)”.
Το ύψος του κεντρικού τοµέα είναι σε χρυσή
αναλογία µε το πλάτος των δύο κεντρικών.
(χρυσό τετράγωνο).

 Σε χαλαρωµένο πρόσωπο, η χειλική γραµµή
διαιρεί το κάτω τριτηµόριο του προσώπου σε
δύο τµήµατα που βρίσκονται σε χρυσή
αναλογία: “κάτω τµήµα της µύτης µε γραµµή
χείλους και γραµµή χείλους µε πηγούνι”.

 Τα τυπωµένα πλέγµατα χρυσής αναλογίας
(σετ µπλοκ περιλαµβάνεται στο κιτ) είναι πολύ
χρήσιµα για καταγραφές στο στόµα του
ασθενή καθώς επίσης και κατά την εργασία
µε εκµαγεία.

ARCHITECT
WAX-UP
A SS I S TA N T

Ένα πλήρες σετ κέρινων όψεων

και µασητικών επιφανειών.

…Σ Τ Ο Χ Ο Σ :
Ασυναγώνιστη απόδοση
και παραγωγικότητα

FORM A

FORM B

FORM C

FORM I

FORM UP

FORM LP

Περιγραφή
Architect Wax-up Assistant “white”, κιτ προσθίων 288 τεµ (72 x 4),
Περιλ. Κερί τοποθέτησης και κερί µοντελαρίσµατος
Architect Wax-up Assistant “white”, κιτ οπισθίων 288 τεµ (48 x 6),
Περιλ. Κερί τοποθέτησης και κερί µοντελαρίσµατος
Κερί µοντελαρίσµατος “white”, 60 g
Κερί τοποθέτησης, 60 g
Ανταλλακτικό – 6 τεµ του ίδιου σχήµατος και µεγέθους
Ανταλακτικό – πρόσθια ή πίσω σειρά των 6 ή 8 τεµ.

Item No.
2010W

2020W
2050W
2051
Ανταλ.
Σετ

ΑΠΛΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ

Το σετ Architect wax-up assistant

Το κιτ προσθίων περιλλαµβάνει τρία

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

περιλλαµβάνει προκατασκευασµένες

λευκές κέρινες όψεις και µασητικές

επιφάνειες.

Τα ηµιτελειωµένα κέρινα τµήµατα σας
επιτρέπουν να αποκτήσετε µια απα-

ΚΑΣΕΤΙΝΩΝ

βασικά σχήµατα, τριγωνικά,οβαλ,
τετράγωνα και µια γενική φόρµα για
τα πρόσθια της κάτω. Όλα διατίθενται
σε τρία µεγέθη (L-M-S).

Το κιτ των γοµφίων και προγόµφιων

ράµιλλη παραγωγικότητα, πολύ ανώ-

διατίθεται επίσης σε τρία µεγέθη και

για:

νται δείγµατα κεριού µοντελαρίσµατος

τερη από οποιοδήποτε άλλο σύστηµα

- ∆ιαγνωστικό κέρωµα

- Επιεµφυτευµατικές εργασίες

- Προσωρινές µακράς διαρκείας

- Πρεσσαριστά κεραµικά

- Οδηγούς χώρων
- κλπ.

µία ενιαία φόρµα Σε κάθε κιτ περιέχο-

και κεριού τοποθέτησης. Το κάθε κιτ
περιέχει 288 κέρινα οµοιώµατα.

Οι προκατασκευασµένες κέρινες
φόρµες διαµορφώνονται εύκολα και

γρήγορα – µπορούν επίσης να δια-

µορφωθούν µε την βοήθεια ενος
πιστολιού στεγνώµατος µαλιών.
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 Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση
των κέρινων όψεων Architect.
Πρώτα τοποθετήστε λίγο κερί
τοποθέτησης στα κολοβώµατα και
στηρίξτε τις όψεις. Προσαρµόστε
την όψη στην τελική της θέση.
Τέλος γεµίστε τα κενά και διαµορφώστε µε κερί µοντελαρίσµατος.

 Οι κέρινες όψεις και µασητικές
Architect είναι ιδανικές για όλες τις
περιπτώσεις επιεµφυτευµατικών
εργασιών.

 Προσωρινές µακράς διαρκείας
κατασκευασµένες µε Architect
όψεις και την χρήση ενός κλειδιού
σιλικόνης.

 Στεφάνη κατασκευασµένη µε την
τεχνική πρεσσαρίσµατος σε σκελετό ζιρκονίου. Είναι προφανές ότι
τα Architect είναι ιδανικά επίσης
για κάθε τεχνική press (κλασσική
Ή πρεσσάρισµα σε µεταλλικό σκελετό).

TECNO
SKIN
Βερνίκια Χώρου

… ΧΗΜΕΙΑ:
Οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες βερνικιών
για τα κολοβώµατά σας
Τα Tecno-Skin είναι µια σειρά βερνι-

- Γρήγορη και εύκολη εφαρµογή

Για την καλύτερη αντοχή στο κολό-

από τις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες

- πολύ λεία επιφάνεια

πρώτο στρώµα από Tecno-Skin σκλη-

κιών χώρου, η οποία ωφελείται άµεσα
στη βιοµηχανική χηµεία για τα βερ-

νίκια. Στην καθηµερινή χρήση, τα πλεονεκτήµατα είναι:

- οµοιόµορφο πάχος και στα όρια
- προ πάντων µια πολύ υψηλή

αντίσταση στις γρατσουνιές και

τον ατµό

βωµα, συστήνεται να εφαρµοστεί ένα

ρυντικό (όχι απαραίτητα σε εποξικό).

Το Tecno-Lube είναι ένα διαχωριστικό

κεριού χωρίς διαλύτες, το οποίο
είναι100% συµβατό µε την γραµµή
των Tecno-Skin βερνικιών.

Hardener 0 µ

Blue 20 µ

Grey 20 µ

Gold 13 µ

Περιγραφή
Tecno-Skin Σκληρυντικό, 0 micron, 20 ml
Tecno-Skin Μπλέ, 20 micron, 20 ml
Tecno-Skin Γκρί, 20 micron, 20 ml
Tecno-Skin Ασηµί, 13 micron, 20 ml
Tecno-Skin Χρυσό, 13 micron, 20 ml
Tecno-Skin Οδοντίνη, 10 micron, 20 ml
Tecno-Skin Κόκκινο 10 micron, 20 ml
Tecno-Skin ∆ΙΑΛΥΤΙΚΟ, 20 ml
Tecno-Lube διαχωριστικό κεριού, 20 ml

Silver 13 µ

Dentin 10 µ

Red 10 µ

Item No.
5099
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5060
5070

CLEVER
SPIDER

Συσκευή για προ και µετα-συγκόλληση

… ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ:
Η συγκόλληση γίνεται παιχνίδι
Η έξυπνη αράχνη της Smile Line σας
επιτρέπει να εργάζεσθε µε τον ευκο-

λότερο και συνεπέστερο τρόπο.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Σ Ι Μ Ο Κ ΡΑ Μ Α

αψίδας, παρέχει µια συγκρατητική καρ-

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ

ρούν να καµφθούν και να επανέλθουν

Λόγω του επινοηµένου σχεδιασµού,

φίδα ανά δόντι και όλες οι καρφίδες µποώστε να προσαρµοστούν στον σκελετό.

Η αράχνη είναι απολύτως σταθερή και

Αυτή η τεχνική σας επιτρέπει να εργά-

οποίου ο συντ.θερµ.διαστολής (TEC)

νοµία χρόνου και υλικών) και προσφέρει

διασµένη ως µια ενισχυµένη µορφή

απορρόφησης θερµότητας.

παράγεται από ένα πυρίµαχο κράµα του

είναι ιδανικός γι’ αυτή την χρήση. Σχε-

ζεσθε µε λιγότερο πυρόχωµα (οικο-

ΧΡΗΣΗ

η αράχνη ενδείκνυται και για το
ψήσιµο γεφυρών πορσελάνης (µεταλλοκεραµική ή ολοκεραµική).

το µεγάλο πλεονέκτηµα της µικρής

12
13

Περιγραφή
Pre- and post-solder spider, διπλό σετ, άνω και κάτω (2 τεµ)
Pre- and post-solder spider, άνω γναθος (1 τεµ)
Pre- and post-solder spider, κάτω γνάθος (1 τεµ)

Item No.
9060
9061
9062

WAX
PONTICS

Προκατασκευασµένα στοιχεία από κερί

… Ε Π Ι Ν Ο Η Τ Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ :
Γρηγορότερα,
απλούστερα,
πιο άνετα

Περιγραφή
Smile Line Ενδιάµεσα, CUBE πλήρες σετ, 324 τεµ (54 x 6)
Smile Line Ενδιάµεσα, Αρχικό σετ, 162 τεµ (54 x 3)
Ανταλλακτικά, για κάθε σχήµα/µέγεθος 20 τεµ
∆ιαµορφούµενη βάση, 2 τεµ
Καρφίδες από ειδικό κράµα*, 3 τεµ
*1 καρφίδα περιλαµβάνεται σε κάθε κιτ

Item No.
2510
2515
ανταλ.
1500
9050

Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ

ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

Τ Ε Τ ΡΑ Γ Ω Ν Ο Σ Α Γ Ω Γ Ο Σ :

ενδιαµέσων της Smile Line αποτελείται

µοσµένος ένας τετράγωνος αγωγός

Αρµόζει σε µία ειδική καρφίδα (που

Η κασετίνα προκατασκευασµένων
από 54 διαφορετικά σχήµατα/µεγέθη

(µικρά-µεσαία-µεγάλα).

Ο βέλτιστος σχεδιασµός κάθε σχήµατος επιτρέπει την εύκολη καθηµερινή χρήση.

Σε κάθε ενδιάµεσο βρίσκεται προσαρ10 mm που σας προσφέρει πολλά

πλεονεκτήµατα:

- απαράµιλλη άνεση προσδιορισµού θέσης

- οικονοµία χρόνου

- αγωγός ψύξης κατά την χύτευση
- υποστήριξη στην βάση φούρνου
της εργασίας

Για ξεκίνηµα µε το έξυπνο αυτό

σύστηµα , µπορείτε να επιλέξετε

µεταξύ του πλήρους σετ “CUBE-kit”,

Η ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΗΣ ΑΡΧΗ

παρέχεται µε τα σετ), επιτρέποντας µε

αυτό τον τρόπο την ανάρτηση της
γέφυρας κατά την διάρκεια των ψησι-

µάτων της πορσελάνης χωρίς κανένα

κίνδυνο να πέσει η εργασία.

Είναι δυνατόν να ψηθούν γέφυρες
– ακόµη και από πολύτιµο κράµα –

µέχρι 6-8 τεµ µε στήριξη µόνο από

έναν αγωγό χωρίς κανένα κίνδυνο
παραµόρφωσης µετά το ψήσιµο!

µια πολύ ιδιαίτερη συρταριέρα αλου-

µινίου που περιέχει 324τεµ ενδιαµέσων ή το “starter-kit”, περισσότερο
οικονοµικό µε 162τεµ.
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 Η διαµορφούµενη βάση επιτρέπει την τοποθέτηση και σταθεροποίηση του εκµαγείου σε
µια επιλεγµένη γωνία κάθε φορά που χρειάζεται να χρησιµοποιήσετε και τα δυο χέρια ταυτόχρονα.

 Ο πλάγια τοποθετηµένος τετράγωνος αγωγός επιτρέπει την
απρόσκοπτη τοποθέτηση και είναι
συνώνυµος επίσης µε την ουσιαστική οικονοµία χρόνου.

MINI
WAXTIC

Προκατασκευασµένοι κέρινοι αγωγοί

… Π Ν Ε Υ Μ ΑΤ Ι Κ Η Η Ρ Ε Μ Ι Α :
Σας παρέχει άνεση
σε κάθε περίπτωση
Συνεχίζοντας την ίδια έρευνα περί

Με την ταυτόχρονη χρήση των ειδικών

εργονοµίας όπως µε τα κέρινα ενδιά-

καρφίδων βάσης, µπορείτε να εκτελέ-

κέρινοι αγωγοί (µε τετράγωνο προφίλ)

λισµα µε απόλυτη εµπιστσύνη και

µεσα, τα Mini-Waxtic είναι µικροί

που τοποθετούνται στον σκελετό κατά
το κέρωµα. Μετά το χυτήριο, θα σας

σετε όλα τα στάδια µέχρι το τελικό γυάευκολία.

φανούν εξαιρετικά χρήσιµοι για το

άνετο και αφαλές κράτηµα της εργα-

σίας.

Περιγραφή
Mini-Waxtic kit, περιλ. 750 τεµ κερ.αγωγούς, κυψελοειδής βάση 45 x 45 mm,
Καρφίδες από υψηλότηκτο κράµα
Mini-Waxtic ανταλ. µε 750 τεµ κέρινους αγωγούς

Item No.
2520
2525

THE
CUBE

Συµπαγής θήκη Αλουµινίου

… ΥΦΟΣ:
Μοναδικό και πολύ
αποτελεσµατικό
Αυτή η µικρή θήκη αλουµινίου είναι

Εντούτοις, είναι προφανώς επίσης ιδα-

Στη βασική έκδοσή του, παρέχεται µε

Αρχικά σχεδιάστηκε για την τακτο-

πολλών άλλων αντικειµένων, όπως

δίσκο 9 χωρισµάτων. Ως επιλογή,

πολύ συµπαγής (150 x 150 x 150 mm).
ποίηση των κέρινων ενδιαµέσων.

νικό και κατάλληλο για τοποθέτηση
για παράδειγµα συνδέσµους ακρι-

βείας, µικρά κατσαβίδια ή άλλα εξαρτήµατα εµφυτευµάτων. Αυτό είναι ο

λόγος για τον οποίο τον προτείνουµε

6 συρτάρια, όλα εξοπλισµένα µε ένα

υπάρχει διαθέσιµη µια πρόσθετη δια-

µόρφωση συρταριών µε 3 χωρίσµατα

(140 x 42 x 19 mm) αντί των 9.

κενό σε σας, χωρίς τα κέρινα ενδιάµεσα.
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Περιγραφή
CUBE, συµπαγής συρταριέρα αλουµινίουν (150 x 150 x 150 mm), κενή.
6 συρτάρια µε 9 χώρους καθένα
Ένθετο συρταριού µε 3 χώρους, σετ 3 τεµ.

Item No.
2599
2591

JP
TECHNICAL LIQUIDS
∆ιαχωριστικό πορσελάνης – διαχωριστικό κεριών

… Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤ Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ :
Υψηλή αποδοτικότητα
και 100% συµβατότητα
KIT ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Το JP44 “σκληρυντικό γύψου” µονώνει

∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΙΟΥ

Ο συνδιασµός των υγρών JP44 και

γύψου χωρίς να δηµιουργεί πάχος. Το

ριστικό κεριού” είναι γενικής χρήσης

σίας, σε κάθε περίπτωση που πρέπει

τοποθετείται µε ένα πινέλο ή µε τον

στικό. Με τον όρο “υψηλή θερµο-

ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

JP31 δίνει µιαν απίστευτη άνεση εργα-

να διαχωρισθεί πορσελάνη από γύψο

– αυχενική πορσελάνη, ενδιάµεσα.

και σκληραίνει την επιφάνεια της

JP31 “διαχωριστικό πορσελάνης”
ειδικό µαρκαδόρο για περισσότερη
ακρίβεια. Η διαχωριστική του δράση
είναι σχεδόν µαγική.

Περιγραφή
Item No.
∆ιαχωριστικό κιτ πορσελάνης, περιλαµβάνει: 1 x σκληρυντικό γύψου 5010, 1 x διαλυτικό 5011,
1 x διαχωριστικό πορσελάνης 5020,1 x µαρκαδόρο διαχωρισµού πορσελάνης 5025
5001
Σκληρυντικό και µονωτικό γύψου JP44, 20 ml
5010
∆ιαλύτης για το σκληρυντικό γύψου, 20 ml
5011
∆ιαχωριστικό πορσελάνης JP31, 20 ml
5020
∆ιαχωριστικό πορσελάνης JP31, µαρκαδόρος, 7.5 ml
5025
∆ιαχωριστικό κεριού JP52, 20 ml
5030

Από την άλλη µεριά, το JP52 “διαχω-

και υψηλης θερµοκρασίας διαχωρικρασία”, εννοούµε ότι το JP52 είναι

επίσης κατάλληλο για την τεχνική δια-

µόρφωσης αυχενικής πορσελάνης µε

κερί/πορσελάνη.

HOLDING
GEL

Τζελ προσωρινής σταθεροποίησης

… ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ:
Σταθερή προσκόληση
ε π ί τ ο υ κ ο λ ο β ώ µ α τ ο ς ( VA C U U M )
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

Μία µικρή σταγόνα στο κολόβωµα

Η βοήθεια του τζελ κατά τον έλεγχο

των σηµείων επαφής είναι ουσιαστική,

είναι αρκετή για να κρατήσει πολύ

επίσης η εφαρµογή της πορσελάνης

όψεις πορσελάνης όπως και τις ολο-

πτωση που ελέγχετε – µοντελάρετε

καλά – και προσωρινά – τις λεπτές
κεραµικές σας αποκαταστάσεις στο

εκµαγείο.

γίνεται πολύ εύκολα ειδικά στην περί-

παράλληλα και στους δύο φραγµούς.

∆ιάφανο, έτσι δεν αλλοιώνει το χρώµα
– ξεπλένεται εύκολα µε νερό και δεν

αφήνει κατάλοιπα µετά το ψήσιµο.
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Περιγραφή
Holding Gel, 6 ml (2 τεµ)

Item No.
5110

U-MID
CLASSIC

Παλέτα ανάµιξης πορσελάνης

…Φ Η Μ Η :
Σηµείο αναφοράς στον τοµέα της

Περιγραφή
Item No.
U-mid Classic πλήρες σετ, περιλ. ∆εξαµενή/καπάκι, κεραµική πορώδη πλάκα,
2 λευκά φίλτρα-µεµβράνες (240 x 135 mm), Υγρό U-mid ADVANCED 250 cc, οδηγίες
1080
U-mid Classic κεραµική πλάκα 240 x 135 x 6 mm, 1 τεµ
1081
U-mid Classic λευκά φίλτρα/µεµβράνες 240 x 135 mm, 2 τεµ
1074
U-mid Classic µαύρα φίλτρα/µεµβράνες 240 x 135 mm, 2 τεµ
1076
Light U-mid Classic πλήρες σετ, περιλ. ∆εξαµενή/καπάκι, κεραµική πορώδη πλάκα,
2 λευκά φίλτρα-µεµβράνες (150 x 72 mm), Υγρό U-mid ADVANCED 100 cc, οδηγίε
1030N
Light U-mid Classic κεραµική πλάκα 150 x 72 x 6 mm, 1 τεµ
1031
Light U-mid Classic λευκά φίλτρα/µεµβράνες 150 x 72 mm, 2 τεµ
1032
Light U-mid Classic µαύρα φίλτρα/µεµβράνες 150 x 72 mm, 2 τεµ
1033

Από την δηµιουργία της το 1994, η

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΧΑΡΗ

Κ ΑΤΑ Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Η Α Ν Ε Σ Η

“υγρές παλέτες πορσελάνης”. Τα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

βελτιωµένες συνθήκες εργασίας, µια

U-mid έχει γίνει κλασική στον τοµέα

µεγάλα και αναµφισβήτητα πλεονε-

κτήµατά της για τις καθηµερινές
τεχνικές είναι:

- Αυτόµατη ευφύγρανση της σκόνης

- Σταθερή σύσταση

- ∆εν απαιτείται ανάµειξη

- Εξοικονόµιση χρόνου και θαυµάσιες συνθήκες εργασίας

- Εξοικονόµηση υλικών
- εργονοµία

Εκτός από την ευκολία χρήσης και τις

Σ ΤΑ ΥΛ Ι Κ Α Υ Ψ Η Λ Η Σ

Ο συνδυασµός τριχοειδών φίλτρων

προσφέρει µεγάλη αξιοπιστία. Η κερα-

µική πορώδης πλάκα µεταφέρει
υγρασία από την δεξαµενή στην επι-

από τις πιο αγαπηµένες πτυχές της

U-Mid είναι η πολύ οµαλή επιφάνεια
εργασίας, που παρέχεται από την
µικροπορώδη µεµβράνη-φίλτρο, δια-

φάνεια. Την ίδια στιγµή η µικροπο-

σώνοντας την µύτη του πινέλου και

ως ρυθµιστής υγρασίας προσφέρο-

ειδική µεµβράνη-φίλτρο υπάρχει σε

εργασίας.

και µαύρο χρώµα (προαιρετικά).

ρώδης µεµβράνη – φίλτρο λειτουργεί
ντας ταυτόχρονα µια λεία επιφάνεια

Η συντήρηση και των δύο στοιχείων

επεκτείνοντας την ζωή του. Αυτή η
λευκό (2 τεµ.περιλαµβάνονται στο κιτ)

είναι εύκολη – Η κεραµική πορώδης

πλάκα µπορεί εύκολα να καθαρισθεί

µε ατµό, ενώ η µεµβράνη – φίλτρο

µπορεί προσεκτικά να καθαρισθεί
κάτω από τρεχούµενο νερό.

20

U-mid classic
240 x 135 mm
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Light U-mid classic
150 x 72 mm

 Το FIORI είναι µία περιορισµένης έκδοσης πορσελάνινη κούπα. Και οι 300 είναι µοναδικές και αριθµησµένες – κάτι που επιβάλλεται για τους συλλέκτες.
Το SOFT MAT είναι ένα κάλυµα εργασίας κατασκευασµένο από κυψελοειδή λαστιχένιο αφρό (600 x 371
x 2 mm). Το µαύρο αυτό υλικό µοιάζει πολύ µε το
Neopren προσφέρει εξαιρετικά αντιολισθητική επιφάνεια, είναι λείο, µαλακό και καθαρίζει εύκολα µε ένα
βρεγµένο πανί.
Περιγραφή
Πορσελάνινη κούπα σε περιορισµένο αριθµό παραγωγής
SOFT MAT, κάλυµα εργασίας (3 τεµ)

Item No.
FIORI
8500

WET’N’DRY

Παλέτα ανάµιξης πορσελάνης

…ΚΟ Μ Ψ Ο Τ Η ΤΑ :
Μεταξύ γυάλινης επιφάνειας
και τριχοειδούς συστήµατος εφύγρανσης
ΕΝΑΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΣ

ΕΥΚΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Σηµείωση: για όποιον το επιθυµεί, το

Γι’ αυτή την παλέτα, δεν υπάρχει τρι-

στην πλάκα γυαλιού και έπειτα ωθού-

χωρίς τις απορροφητικές λωρίδες.

ΣΥΝ∆ΙΑΣΜΟΣ

χοειδές φίλτρο, αλλά ένας υβριδικός

µηχανισµός – µια γυαλισµένη πλάκα
γυαλιού και υπεραπορροφητικές

λωρίδες από ένα ινώδες υλικό για να
φέρει το υγρό από τη δεξαµενή και να
διατηρεί την πορσελάνη υγρή.

Οι µάζες πορσελάνης αναµιγνύονται

νται κοντά στις υγρές λωρίδες όταν
απαιτείται η υγρασία.

Αυτός ο σχεδιασµός είναι κάτι µεταξύ

µιας γυάλινης πλάκας και της υγρής

σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί
Μπορεί έτσι να εργασθεί όπως µε ένα

απλό τζάµι, µε καπάκι και καλύτερη

εργονοµία.

παλέτας ανάµιξης U-mid και έχει

πολλά πλεονεκτήµατα και ευελιξία γι’
αυτούς που δεν θέλουν να εγκαταλεί-

ψουν την γυάλινη επιφάνεια εργασίας.

Περιγραφή
Wet’n’Dry πληρες σετ, περιλ. ∆εξαµενή/καπάκι, λεία πλάκα γυαλιού,
10 super απορροφητ. λωρίδες “wet’n’dry”, U-mid Υγρό ADVANCED 250 cc, οδηγίες
Wet’n’Dry λεία πλάκα γυαλιού µε ελαστ. 240 x 135 x 4 mm
Wet’n’Dry super απορροφητικές. λωρίδες (10 pcs)

Item No.
1090
1091
1092

U-MID LIQUID
ADVANCED
Υγρό ανάµιξης πορσελάνης

…Ο Μ Ο Ι Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α :
Βελτιωµένο µοντελάρισµα και ακόµη καλύτερα
αποτελέσµατα µετά το ψήσιµο της πορσελάνης!
Το υγρό U-mid Liquid ADVANCED
είναι η αναµενόµενη εξέλιξη µετά από

διαδοχικές γενιές υγρών ανάµιξης U-

mid. Προσφέρει µεγάλη άνεση όταν
χρησιµοποιείται µε την παλέτα U-mid

tray – µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί
το ίδιο καλά και σε µία γυάλινη επιφά-

νεια.

Για τον κεραµίστα, τα πλεονεκτήµατα

είναι πολλά:

- Πλαστικότητα και κρεµώδης
σύσταση των κεραµικών µαζών

- Ενισχύει την οµοιογένεια και την
πυκνότητα της πορσελάνης

Το υγρό U-mid Liquid ADVANCED
δουλεύει σύµφωνα µε τις γνώσεις µας

µε όλες τις υψηλότηκτες αλλά και µε
τις περισσότερες χαµηλότηκτες πορ-

σελάνες.

- Εξαφανίζει του µικροπόρους επιφανείας

- Μειώνει τις τάσεις και το ανασήκωµα της πορσελάνης
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Περιγραφή
U-mid Liquid ADVANCED, 250 cc
U-mid Liquid ADVANCED, 1000 cc
U-mid Liquid ADVANCED, 5000 cc
U-mid Liquid ADVANCED συµπηκνωµένο, 200 cc

Item No.
1140
1141
1142
1150

U - M I D S TA I N S
Π α λ έ τ α α ν ά µ ι ξ η ς γ ι α S TA I N S

…Μ Α Γ Ε Ι Α :
Από σκόνη σε πάστα χωρίς ανάµιξη
Η U-mid Stains είναι αφιερωµένη στην

Η ειδική φόρµουλα του υγρού stains

αυτόµατη µίξη των µακιγιάζ, επιτρέπο-

(παρέχεται µε το κιτ) επιτρέπει µια

την µακροχρόνια διατήρηση µιας

– τα stains παραµένουν όπου τοπο-

Το αποτέλεσµα προέρχεται από τον

Η παλέτα U-mid Stains ενδείκνυται

ντας (µέσω της τριχοειδούς δράσης)

κρεµώδους υφής.

αυτόµατο µετασχηµατισµό – χωρίς
καµία ανάµιξη – της σκόνης σε πάστα

εντός 2-3 λεπτών µόνο. Η οµοιογένεια και η σύσταση είναι τέλειες.

πολύ ακριβή εφαρµογή: Το όφελος

θετούνται!

επίσης για ανάµιξη:

- εσωτερικών µακιγιάζ

- διορθωτικών πορσελανών

Περιγραφή
U-mid Stains πλήρες σετ, περιλ. δεξαµενή/καπάκι, κεραµική πορώδη πλάκα,
2 λευκές µεµβράνες/φίλτρα µε µικροπόρ. (150 x 72 mm), U-mid Stains υγρό,
οδηγίες
U-mid Stains κεραµική πορώδη πλάκα, 1 τεµ
U-mid Stains λευκές µεµβράνες µε µικροπόρους, 2 τεµ
U-mid Stains Υγρό, 100 cc
U-mid Stains Υγρό, 15 cc

Item No.
1020N
1021
1022
1112
1113

FIRING TRAY

Βάση φούρνου για στεφάνες και γέφυρες

…∆Υ Ν ΑΤ Ο Τ Η ΤΑ Ε Ξ ΑΤ Ο Μ Ι Κ Ε Υ Σ Η Σ :
1000 Μεµονωµένες τρύπες
και ανάλογες επιλλογές και θέσεις
Η κυψελοειδής αυτή κατασκευή,

Οι καρφίδες είναι κατασκευασµένες

τοποθέτησης των εργασιών για το

µορφή τους δύναται να διαµορφωθεί

προσφέρει απεριόριστες επιλογές
ψήσιµο της πορσελάνης.

Στο αρχικό κιτ περιλαµβάνονται δύο

µεγέθη (45 x 45 mm and 55 x 55 mm)

τα οποία διατίθενται και µεµονωµένα.

από αλουµίνα και η κυλινδρική

αναλόγως. ∆ιατίθενται σε τρεις δια-

µέτρους (2, 3 and 5 mm) έτσι ώστε

η επιλογή της κατάλληλης καρφίδας

να είναι εύκολη και προβλέψιµη.
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ø 2 mm

ø 3 mm
45 x 45 x 12 mm
ø 5 mm

55 x 55 x 12 mm

1:1

Περιγραφή
Item No.
Firing tray kit, περιλαµβάνει: 1 x κυψελοειδή βάση 45 x 45 και 55 x 55 mm,
4 καρφίδες αλουµίνας 2 mm, 2 καρφίδες αλουµίνας 3 mm, 2 καρφίδες αλουµίνας 5 mm
9010
Κυψελοειδής βάση 45 x 45 mm (2 pcs)
9015
Κυψελοειδής βάση 55 x 55 mm (2 pcs)
9016
Καρφίδες αλουµίνας 2 mm (12 pcs)
9020
Καρφίδες αλουµίνας 3 mm (12 pcs)
9021
Καρφίδες αλουµίνας 5 mm (12 pcs)
9022

CLEAR HANDLE
COLLECTION
HIGH-END πινέλα KOLINSKY

και εργαλεία πορσελάνης

… ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗ:
Ασυναγώνιστη ποιότητα
και ανταλλάξιµα άκρα
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Item No.
1911
1911-A
1911-B
1911-C
1921
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Περιγραφή
CHB ανταλ. µύτες #8-R, 2 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #8-LT, 2 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #8-R + #8-LT (1 από καθένα)
CHB ανταλ. µύτες #8-Big, 2 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #6, 2 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #4, 3 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #1, 5 τεµ.
CHB ανταλ. µύτες #3/0, 5 τεµ.
CHB “Dust”, ανταλ. µύτη, 1 τεµ.

Για περισσότερο από 10 έτη, χιλιάδες

Ενδιαφερόµενη για διάρκεια και εκλο-

Το νέο εργαλείο αφαίρεσης Cut-Back

στην γραµµή αυτή προϊόντων. Η συλ-

ανταλλακτικές µύτες για όλα τα

handle” λειτουργεί µε κάθε τεχνική

γίκευση, η Smile Line κατασκευάζει

τεχνίτες σε όλο τον κόσµο είναι πιστοί

µεγέθη πινέλων.

λογή πινέλων “Clear Handle” είναι
κατασκευασµένη από πρώτης ποιό-

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΟ

τητας και προσεκτικά επιλλεγµένη

∆ Ι Κ Ο Σ Α Σ Σ Τ ΥΛ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

τρίχα Kolinsky. Αυτό σας προσφέρει

Η µορφή της µύτης του πινέλου

την εµπιστοσύνη της καλύτερης

πρέπει να ταιριάζει στις δικές σας

δυνατής ποιότητας: ένα πολύ αιχ-

της συλλογής εργαλείων “Clear
αφαίρεσης, διαµόρφωσης και διαχω-

ρισµού της άψητης πορσελάνης.
Συνοδεύεται από ένα σετ πολύ

λεπτών λεπίδων (δείτε στο πλάισιο).

τεχνικές και στυλ µοντελαρισµατος και

µηρό και σταθερό σηµείο καθώς

αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο

επίσης και µια ανώτερη ανθεκτικό-

κατασκευάζουµε όχι ένα αλλά τρεις

τητα τρίχας.

διαφορετικές φόρµες µύτης για το

πινέλο #8: Το “Regular” που είναι το

πιο δηµοφιλές, Το “Long Tip” γι’
αυτούς που προτιµούν πιο µακριά και

αιχµηρή µύτη και τέλος Το “Big” γι’
αυτούς που προτιµούν πιο παχύ και

σταθερό άκρο.

#1971-Z:
1 x 4001-P
1 x 4001-P1
1 x 4001-P2
1 x 4001-P3
1 x 4001-P4
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Περιγραφή
Clear Handle εργαλείο χωρίσµατος, περιλ. Σετ λεπίδων. #1971-Z
Clear Handle εργαλείο χωρίσµατος (2 τεµ.), περιλ. Σετ λεπίδων. #1971-Z
Ανταλλακτικές λεπίδες

Item No.
1970
1975
σελίδες 32-33

Πλήρες σετ εργαλείων Clear Handle, περιλ. Από ένα εργαλείο:
1910 – 1920 – 1930 – 1940 – 1950 – 1970 – σετ λεπίδων 1971-Z – δερµάτινη θήκη
Σετ πινέλων Clear Handles, περιλλαµβάνεται από ένα πινέλο:
1910 – 1910-A – 1920 – 1930 – 1940 – 1950
Κενή δερµάτινη θήκη

1905

1900
1999
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CLEAR HANDLE
SYNTEC
Πινέλα συνθετικής τρίχας

…Ε Λ Α Σ Τ Ι ΚΟ Τ Η ΤΑ :
Η συνθετική τρίχα
προσφέρει ακρίβεια
Η γραµµή πινέλων “Clear Handle

Η χειρολαβή, κατασκευασµένη από

σειρά συνθετικών πινέλων που

λεία, ελαφριά και προσφέρει εξαιρε-

διαφανείς ακρυλικές ράβδους είναι

SynTec” είναι πιθανότατα η καλύτερη

τικό κράτηµα στον χρήστη.

υπάρχει στην αγορά. Η χρησιµοποι-

ούµενη ίνα είναι κωνική στο τέλος της,

και αυτό σε συνεργασία µε την τεχνική

κατασκευής της επιτρέπει µια συµπαγή

και σταθερή άκρη. Ένα τεράστιο πλε-

ονέκτηµα για τον κεραµίστα.
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Περιγραφή
Σετ από 6 συνθετικά πινέλα µε διάφανη λαβή SynTec (#8-6-4-2-0-3/0)

Item No.
1800

PORCELAIN
SAMPLER

Μια λογική συσκευή για την παραγωγή δειγµάτων πορσελάνης

…Ε Ξ ΑΤ Ο Μ Ι Κ Ε Υ Σ Η :
Οι προσωπικοί σας χρωµατικοί
δείκτες µε µια κίνηση
Το υψηλης ακριβείας αυτό εργαλείο

Το δοσοµετρικό πορσελάνης σας επι-

πορσελάνης συγκεκριµένου πάχους

ακριβή ποσότητα κεραµικής σκόνης

έναν απλό και επαγγελµατικό τρόπο.

για ακριβείς µετρήσεις. Οι λαµβανό-

σας επιτρέπει να παράγετε δείγµατα
και προσωπικής σας επιλλογής µε
Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιµο για
δοκιµές ψησιµάτων πορσελάνης.

τρέπει να παίρνετε κάθε φορά την

από το µπουκάλι. Είναι απαραίτητο

µενες ποσότητες είναι των 50, 25, 5

Οι µαύρες καρτέλες είναι κατασκευασµένες από διάφορες στρώσεις χαρ-

τιών και σας δίνουν την δυνατότητα

να κολλήσετε και να ταξινοµήσετε τα

δείγµατά σας για πλήρη εξατοµίκευση.

and 1 (mm3) ανάλογα µε το άκρο του

εργαλείου που θα χρησιµοποιηθεί.
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Περιγραφή
Πλήρες κιτ, περιλ.. Sampler, δοσοµετρικά 50-25 and 5-1,
Καρτέλες ταξινόµησης, οδηγίες
Sampler µόνο
Καρτέλες ταξινόµησης (5 τεµ)
∆οσοµετρητής 50-25
∆οσοµετρητής 5-1

Item No.
7010
7015
7016
4010-A
4010-B

INSTRUMENT

Μοναδική γραµµή εργαλείων αρθρωτής δόµησης

…Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Σ Η :
Ότι πιο σύγχρονο από άποψη
σχεδιασµού και εργονοµίας

Τα ε ρ γ α λ ε ί α τ η ς S M I L E L I N E

Κ ΑΤΑ Σ Κ Ε Υ Η

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 500

µίνιο και βουρτσισµένο ανοξείδωτο

τερες από πενήντα διαδικασίες πριν

Τα τµήµατα των εργαλείων της Smile

συνδιάζουν µαύρο ανοδιοµένο αλου-

χάλυβα για ένα κοµψό αποτέλεσµα.

∆εκαεπτά αύλακες στην περιφέρεια

της χειρολαβής σας δίνουν ένα νέο

συναίσθηµα, συνώνυµο της απαλό-

τητας και της ακρίβειας.

Η γραµµή αυτή των αρθρωτά δοµη-

µένων εργαλείων επιτρέπει την χωρίς

όρια δηµιουργία των προσωπικών
σας εργαλείων.

Κάθε συνδυασµός απαιτεί περισσό-

να ελεγχθεί προσεκτικά και να συσκευ-

αστεί. Τα µηχανικά µέρη του κατασκευ-

άζονται στην Ελβετία από ειδικούς

στην κατασκευή ρολογιών και µηχανηµάτων και όλες οι άκρες είναι κατα-

σκευασµένες µε την υψηλότερη

δυνατή ποιότητα και πιστοποιηµένα

σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές απαιτή-

σεις παραγωγής.

∆Υ Ν ΑΤ Ο Ι Σ Υ Ν ∆ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Line διατίθενται ξεχωριστά, έτσι έχετε

στην επιλλογή σας περισσότερους

από 500 δυνατούς συνδιασµούς για

να συνθέσετε τα προσωπικά σας
εργαλεία.

Υπάρχουν επίσης και συνδιασµοί
έτοιµοι προς χρήση – παράδειγµα για

πορσελάνη ή για κερί – τα οποία δια-

τίθενται σε µια πολύ κοµψή και µοναδική δερµάτινη κασετίνα.

Μια πολύ καλή ιδέα για δώρο σε ένα
πρόσωπο που εκτιµάτε ή απλά… για

σας προσωπικά.
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Περιγραφή
Σετ Πορσελάνης, στο οποίο περιλαµβάνονται:
4000-A-B-CM, 4000-A-KR-R, 4000-A-LO-M, 4000-A-N-O, 4000-A-P-Q,
4000-A-P-CR, σετ λεπίδων 4001-Z, δερµάτινη θήκη
Σετ για κεριά, στο οποίο περιλαµβάνονται:
4000-A-B-CS, 4000-A-D-B, 4000-A-E-F, 4000-A-G-H, 4000-A-I-J, 4000-A-S-T,
∆ερµάτινη θήκη
Σετ σκαλίσµατος πορσελάνης, στο οποίο περιλαµβάνονται:
4000-A-P-Q, 4000-A-P-CR, blades assort. 4001-Z
∆ερµάτινη θήκη, κενή

Item No.
4050
4060

4003
4999

INSTRUMENT
Β Α Σ Ι Κ Α Ε Ξ Α Ρ Τ Η Μ ΑΤΑ

1:1

4000-A
Λαβή µε αύλακες και o’rings

4000-KR
Kolinsky #8 regular,
µύτη πινέλου

4000-LO
P. opaque πινέλο, φαρδύ
4001-LO
P. opaque µύτη πινέλου,
φαρδύ (5 τεµ)

4000-CM
Ακρο για σπάθη ανάµιξης
4001-CM
Σπάθη ανάµιξης (3 τεµ)

ΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

4000-KLT
Kolinsky #8 long tip,
µύτη πινέλου

4000-M
P. opaque πινέλο, µικρό
4001-M
P. opaque µύτη πινέλου,
µικρό (5 τεµ)

4000-CS
Ακρο για νυστέρια
4001-CS
Λεπίδες χειρ.νυστεριού (10 τεµ)

4000-KBig
Kolinsky #8 big, µύτη πινέλου

4000-N
#2 Glaze πινέλο
4001-N
#2 Glaze µύτη πινέλου (5 τεµ)

4000-VD
Πινέλο για στρώσιµο
της πορσελάνης

4000-O
#3/0 Stains πινέλο
4001-O
#3/0 Stains µύτη πινέλου (5 τεµ)

4000-BS
Απόληξη εργαλείου κοντή

4000-V6
Kolinsky #6, µύτη πινέλου

4000-Sy0
#0 SynTec πινέλο
4001-Sy0
#0 SynTec µύτη πινέλου (5 τεµ)

4000-B
Απόληξη εργαλείου

4000-LC
#5 ∆ιορθωτικό πινέλο
4001-LC
#5 ∆ιορθωτικού πινέλου µύτη (3 τεµ)

4000-Sy3/0
#3/0 SynTec πινέλο
4001-Sy3/0
#3/0 SynTec µύτη πινέλου (5 τεµ)

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΙΑ

4000-D
LeCron

4000-E
Zahle, µαχαιρίδιο

4000-F
Zahle, σπάθη

4000-G
Spoon, κοντό

Το σύστηµα εργαλείων της Smile Line είναι ένα αρθρωτό πολυδοµικό σύστηµα που σας δίνει
όλη την ελευθερία να συνθέσετε τα δικά σας εξατοµικευµένα εργαλεία. Για να παραγγείλετε,
είναι αρκετός ο κωδικός της χειρολαβής (4000-A) που χρειάζεστε και επιπλέον η επιλογή του
εργαλείου και του τελικού άκρου που επιθυµείτε.

 Η εικόνα παρακάτω σας δείχνει τον εύκολο και απλό τρόπο µε τον οποίο µπορείτε να επιλέξετε τα διαφορετικά τµήµατα και να τα ταιριάξετε µεταξύ τους.

4000-BS

4000-A

4000-SG1

4000-F

4000-A

4000-E
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4000-OP1
Opaque εργαλείο, µικρό
Άκρο αλουµίνας

4000-OP2
Opaque instrument, µεγάλο
Άκρο αλουµίνας

4000-Q
Spoon, µακρύ

4000-R
Συµπυκνωτής, αφαίρεση
καρφίδων

4000-SG1
Soft-Grip, µονό
4010-SG1
Soft-Grip, πλήρες εργαλείο
(4000-A + BS + SG1)

4000-SG2
Soft-Grip, διπλό
4010-SG2
Soft-Grip, πλήρες εργαλείο.
(4000-A + BS + SG2)

4001-P
Λεπίδες Standard 75 micron (5 τεµ)
4001-P1
Λεπίδα µε εγκοπές 75 micron (5 τεµ)
4001-P2
Λεπίδα µε τρύπα 75 micron (5 τεµ)
4001-P3
Λεπίδα προς διαµόρφωση 75 micron (5 τεµ)

4000-P
Ακρο για λεπίδες πορσελάνης
4001-P
Λεπίδες πορσελάνης standard
(5 τεµ)

4000-CR
Ακρο για ανιχνευτήρα

4000-H
1/2 Hollenback

4000-I
PK Thomas

4001-P4
Ανιχνευτήρας (3 τεµ)
4001-CS
Νυστέρι (10 τεµ)

4002
Εργαλειοθήκη πάγκου (δεν περιλαµβάνονται εργαλεία)

4001-Z
Σετ λεπίδων, από 1 τεµ. (4001-P, P1, P2, P3, P4, CS)

4000-J
Needle

4000-S
Beale, σπάθη

4000-T
Beale, άκρο

4000-U
Σφυρί

O R G A N.E Z

Φ ρ ε ζο θ ή κ η α π ό σ υ µ πα γ έ ς α λο υ µ ί ν ι ο

…ΤΑ Ξ Η :
Φ ρ ε ζο θ ή κ η σ υ ν ώ ν υ µ η τ η ς ά ν ε σ η ς
και της λογικής

Εκ πρώτης όψεως κάποιοι θα δούν

Κατασκευασµένη από συµπαγές

Μη παραπλανηθείτε: η ORGAN.EZ

σταθερή όπου και να τοποθετηθεί. Για

ένα γλυπτό τοποθετηµένο στον πάγκο.
είναι πριν απ' όλα εξαιρετικά χρήσιµη
και εργονοµική.

Σας επιτρέπει να τακτοποιήσετε
συστηµατικά τις φρέζες, διαµάντια,

γυαλιστικά, µε µια απλή έννοια – γνω-

ρίζοντας στιγµιαία πού να τα βρείτε

αντί να ψάχνετε. Με άλλα λόγια: “το

διαµάντι που ψάχνετε είναι στη θέση

του ή ήδη στο µικροµότορ”.

αλουµίνιο, η ORGAN.EZ είναι πολύ
µέγιστη άνεση κατά τη λήψη ή αντικα-

τάσταση των φρεζών, η είσοδος κάθε

τρύπας αρχίζει µε µια ελαφρά

γωνίωση.

Μπορούν να τοποθετηθούν έως και

63 φρέζες µε άξονα 2.35. Στην πρώτη

σειρά, θα παρατηρήσετε 8 πρόσθετες

τρύπες προοριζόµενες για την τοπο-

θέτηση των φρεζών για αερότορ.
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Περιγραφή
ORGAN.EZ, Φρεζοθήκη από συµπαγές αλουµίνιο

Item No.
8100

“

Εκτός από όλες τις δηµιουργικές

και

συναρπαστικές

πτυχές κατά τη διάρκεια της

ανάπτυξης των νέων προϊό-

ντων ή των τεχνικών, η συνερ-

γασία µε τη Smile Line µού

προσφέρει µια συναρπαστική
διαφορετική γωνία άποψης
του οδοντιατρικού κόσµου
µας: αυτήν της κατασκευής.

Η φιλοσοφία της Smile Line
ταιριάζει µε αυτήν που εφαρ-

”

µόζεται στο εργαστήριό µου:
πρόσφερε πάντα περισσότερα

από αυτά που περιµένουν.

Αυτή είναι κατά την άποψή µου

η καλύτερη εγγύηση για µια

µακροχρόνια επιτυχία.

Jan Kaech

PILOT LAB

Κάτι παραπάνω από ένα απλό
πιλοτικό εργαστήριο!
Από την έναρξη των δραστηριοτήτων
της Smile Line, ο Jan Kaech έχει γίνει

κέρινων όψεων και µασητικών επιφα-

νειών (Architect) όπως επίσης της

ένα κοµάτι της Smile Line και θέλουµε

τέλειας γεωµετρίας των νέων κέρινων

την πολύτιµη βοήθεια του.

υπογραφή.

να τον ευχαριστήσουµε θερµά για όλη
Ο Jan ένας κεραµίστας µε έδρα την

πόλη Thoune, στην Ελβετία έχει αξιο-

ενδιάµεσων που φέρει την δική του
Πριν την τελική διάθεση ενός νέου

προϊόντος στην αγορά, ο Jan Kaech

λογήσει όλα τα προϊόντα της Smile

είναι για µας η εγγύηση ότι η Smile

κατάλογο πριν αυτά διατεθούν στην

πλέον στον τελικό χρήστη.

Line που υπάρχουν στον παρόντα
αγορά. Ταλαντούχος µε σηµαντικές

Line θα προσφέρει πράγµατι κάτι επι-

τεχνικές δεξιότητες, επίµονος και απαιτητικός, ο Jan αναζητεί συνεχώς τρό-

πους για να γίνει “καλύτερος και
ταχύτερος”.

Contact:

µαζί του πήγε πολύ πιο πέρα από µια

Bel-Air Weg 6

µεταξύ άλλων ο σχεδιαστής των

jan@jkaech.ch

Σε πολλές περιπτώσεις η συνεργασία

απλή αξιολόγηση προϊόντων: Είναι

Jan Kaech, Zahntechnik

CH-3600 Thun
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Ανακαλύψατε µόλις την φιλοσοφία της

Επίσης, θα επιθυµούσαµε να χρησι-

από το πάθος µας.

γραµµές για να ευχαριστήσουµε θερµά

Smile Line και ελπίζουµε επίσης λίγο

Φανταζόµαστε ότι θα επιθυµούσατε
να ξέρετε περισσότερα?

Μην περιµένετε– ελάτε σε επαφή µε το

συνεργάτη της Smile Line στη χώρα σας

µοποιήσουµε αυτές τις τελευταίες
‘ολους όσους συµµετέχουν στην ανάπτυξη της Smile Line, ή απλά καθι-

στούν την ύπαρξή µας δυνατή: όλους
τους κατάλληλα εκπαιδευµένους

υπαλλήλους µας, πιλοτικά εργαστήρια,

σήµερα: τα στοιχεία επαφής είναι στο

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, εισα-

αναφερεται σχετική διεύθυνση, µην

ντικότερο – εσάς, τον τελικό χρήστη.

πίσω µέρος του καταλόγου µας. Εάν δεν
διστάστε να µας στείλετε ένα σύντοµο

ηλεκτρονικό µήνυµα (mail@smileline.ch)

ή φαξ (+41-32 944 22 45). Μπορείτε
φυσικά επίσης να µας επισκεφτείτε στο

διαδίκτυο (www.smileline.ch) και ανοίξτε

την σελίδα dealers όπου θα βρείτε όλες
τις απαραίτητες πληροφορίες.

γωγείς, πωλητές και τελικά, το σηµα-

38
39

…because you are unique

Smile Line Sàrl
PO Box 67

Le Tombet 10

CH-2608 Courtelary – Switzerland
Tel. +41 32 944 22 44

Fax +41 32 944 22 45
mail@smileline.ch
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