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تسمه  سرعت رتعدادموتو 75/500/000 DENTalium-D
PLUS

دو ال تایمر دیجیتکپسولی آمالگاموتور 
دو سرعتهموتوره

ه موتور دیگر قابل استفاددر صورت از کار افتادن یک موتور*
میباشد

1

آمالگاماتور

دارد تامتغییر
58000rpm

2

دارد دو سرعته
5000rpm

3000rpm

1 61/000/000 DENTalium-D
TURBO - HL

الآمالگاموتور کپسولی تایمر دیجیت
تک موتور دو سرعته

2

دارد ثابت
5000rpm

1 57/500/000 DENTalium-D
TURBO

الآمالگاموتور کپسولی تایمر دیجیت
دور باال توربو

3

ندارد ثابت
3000rpm

1 53/500/000 DENTalium-D الکپسولی تایمر دیجیتآمالگاموتور  4

دارد ثابت
5000rpm

1 51/500/000 DENTalium-E
TURBO

آمالگاموتور کپسولی تایمر آنالوگ
دور باال توربو

5

ندارد ثابت 
3000rpm

1 48/500/000 DENTalium-E تایمرآنالوگآمالگاموتور کپسولی  6

اولین آمالگاماتور اتوماتیک ساخت ایران  115/500/000 Dentia-3D دیجیتالآمالگاموتور پودری تایمر  7

اولین آمالگاماتور دوکاره  ساخت ایران  135/000/000 Dentia-2D دیجیتالآمالگاماتور دوکاره تایمر  8

میکرون 300معمولی یک عدد طلق + فریم 285/000 F-CAP  صورتفریم و شیلد محافظ 9

ت
ظ صور

شیلد محاف

میکرون 300درجه یکیک عدد طلق + فریم 385/000 F-CAP +  و شیلد محافظ صورت فریمnew 10

میکرون 300یک عدد طلق معمولی +فریم 195/000 M1 صورتمحافظ شیلدفریم و  11

االابر با دانسیته ب-کش قابل تنظیم -عدد1 135/000 ابری  ضدبخارشیلد محافظ صورت 12

عددی10یک بسته  1/300/00 F-CAP  شیلد یدکی درجه یک 13

عددی10یک بسته  950/000 M1 شیلد یدکی معمولی 14

جنس بدنه تایوان / ال ایی دی قابل تنظیم 
دستکش دیافراگمی/جنس خود رنگ مشکی 

32/500/000 Dentexمشکی ثبوتتاریکخانه ظهور و  15

تاریکخانه
ت

ظهور و ثبو

ش دستک/ بدنه خود رنگ سفید / نور ال ایی دی 
دیافراگمی

19/900/000 DBOX
جدید-ظهور و ثبوت تاریکخانه 

16

نور ال ایی دی–ولت 5: ولتاژ داخل جعبه 9/950/000 صدف
جعبه چرخ خیاطی سفیدتاریکخانه 

17

/ مطب بدون پخش ذرات جهت فرزکاری در
/ قاب خود رنگ سفید / طراحی ارگونومیک 

هواکش مکنده / اتوماتیک  LEDروشنایی 
ف ک/ بیصدا همراه فیلتر اتوماتیک سنسور دار 

دستگاه دارای سکو جهت فرز کاری 

15/500/000
ربدون فن وسنسو

Grinding Box

G1 باکس کلینGrinding Box 

عاج طب

18 س
ن باک

19/500/000کلی
کامل

Grinding Box

G2

(دنتال سنتر)طب +عاج

سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتی  و 1
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02166607575:  تلفن www.ajteb.ir:سایت اینترنتی 
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http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-2/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-2/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-2/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-2/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c-2/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%af%db%8c/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%a2%d9%86/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%86%d8%aa%d8%a7%d9%84%db%8c%d9%88%d9%85-%da%a9%d9%be%d8%b3%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%a2%d9%86/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%90%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d9%be%d9%88%d8%af%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%d9%88/
http://www.ajteb.ir/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d9%84%da%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d9%90%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%a7-%d8%af%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a7%db%8c%d9%85%d8%b1%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84/
http://www.ajteb.ir/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%84-f-cap/
https://ajtebkala.com/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%84-fcap/
http://www.ajteb.ir/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8-%d9%85%d8%af%d9%84-m1/
http://www.ajteb.ir/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa/%d8%b4%db%8c%d9%84%d8%af-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c/
http://www.ajteb.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%90%d9%86%d8%aa%da%a9%d8%b3/
http://www.ajteb.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b3%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-d-box-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/
http://www.ajteb.ir/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b5%d8%af%d9%81-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%da%86%d8%b1%d8%ae-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c/?preview=true
https://ajtebkala.com/product/%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%da%a9%d8%b3-grinding-box-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/
http://www.ajtebkala.com/
http://www.ajteb.ir/


توضیحات مصرف کننده 
(ریال)

مدل عکس محصوالت طب محصوالت شرکت عاج 
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ردیف

29 *21 cm-ضخامتmm17 19.900.000 MD-ABS LEDنگاتوسکپ     19

پ
نگاتسک

خاموشی/ روشنایی باعکس اتومات /دیجیتال نورتنظیم
قابلیت افزودن باتری به صورت سفارشی/ اتومات 

25.900.000 MD-D LEDنگاتوسکپ   دیجیتال  

mm17ضخامت-31cm* 37: سایز 29.900.000 CTX-ABS LEDنگاتوسکپ   20

خاموشی/ روشنایی باعکس اتومات /دیجیتال نورتنظیمLEDنگاتوسکپ   دیجیتال  
قابلیت افزودن باتری به صورت سفارشی/ اتومات  

32.900.000 CTX-D

mm17ضخامت-55cm* 48: سایز
تولید میشوددو سلول و سه سلول سفارشی

خاموشی اتومات/ روشنایی باعکس اتومات /دیجیتال نورتنظیم

32.900.000 LRG LED(  پزشکی)نگاتوسکپ بزرگ  21

37.900.000 LRG-D

سه قابلیت رومیزی، دیواری و روی یونیت 11.500.000 فلزی عاج طب دو مفصلبازوی مانیتور و نگاتسکپ 22

سه قابلیت رومیزی، دیواری و روی یونیت 12.500.00 فلزی عاج طب سه مفصلبازوی مانیتور و نگاتسکپ 23

رنگ سفید و مشکی  4.900.000 پلکسی گلس  پایه رومیزی نگاتسکپ  24

دسته ارگونومیک، کد رنگی از
9/000/000

کیفیت بسیار باال ام فنالند. ابزار دندانپزشکی ال 25

ابزار

هفت قلم با/کد رنگی/ دسته ارگونومیک
کاست قابل اتوکالو/پوشش تیتانیوم 

29/900/000 Condenso /Applico

Misuordent / Fisuorent

Eccesso / DFisuorent

قلم های کامپوزیت دنتیران7ست  
طرح استایل ایتالیانو

26

هفت قلم با/کد رنگی/ دسته ارگونومیک
کاست قابل اتوکالو/پوشش تیتانیوم 

46/900/000 Condenso /Applico

Misuordent / Fisuorent

Eccesso / Dfisuorent

Handila/ Solo A /Solo P

قلم های کامپوزیت دنتیران10ست  
طرح استایل ایتالیانو

27

شش قلم با/کد رنگی/ دسته ارگونومیک
هقیمت بدون سر آیین/ پوشش تیتانیوم 

1/800/000 Handilla آیینه دنتیران دسته
ام. طرح ال 

28

13/500/000 Solo Anterior

Solo Posterior

انعددی سولو قدامی و خلفی دنتیر2ست 29

11/500/000 رانتشخیصی دنتی-عددی ترمیمی14ست 

6/500/000 کامپوزیت تک عددی دنتیران قلم

همکاریقیمت  تماس بگیرید ام دی اف/ فلزی 
های گالس

کشو 4روتور 
کشو 6روتور 

28 روتور

سرب ساخت آلمان قابل انعطاف و سبک-

با پارچه سامسونگ کره ای پشت پی وی سی-
قابلیت شتسشو و تنظیف 

دارای تاییدیه و گزارش تست اشعه-

25.000.000 دو الیه بندروئید پیش بند سربی بیمار همراه یقه تی 29

ی
ظ سرب

ی محاف
ش ها

پوش

28.000.000 دو الیه کاربرروپوش سربی  30

20.000.000 دو الیه کودکپیش بند سربی بیمار  31

25.000.000 سه الیه کودکروپوش سربی  32

15.000.000 سه الیه سینهوشش تیرویید بند سربی بزرگسال با پ 33

8.000.000 سه الیه سینهتیرویید بند سربی کودک با پوشش 34

8.000.000 سه الیه سینهش تیرویید بند سربی بزرگسال بدون پوش 35

5.000.000 الیهسه  ش سینهتیرویید بند سربی کودک بدون پوش 36

10.000.000 دو الیه (مردانه و زنانه)نیم دامن سربی  37

1401لیست قیمت بهمن  (دنتال سنتر)طب +عاج

www.ajtebkala.com: سایت فروشگاه اینترنتی 02166607575:  تلفن www.ajteb.ir:سایت اینترنتی 
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http://www.ajteb.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/?preview=true
http://www.ajteb.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/?preview=true
http://www.ajteb.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/?preview=true
http://www.ajteb.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/?preview=true
http://www.ajteb.ir/%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/?preview=true
https://ajtebkala.com/product/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/
https://ajtebkala.com/product/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%aa%d8%b3%da%a9%d9%be-%d8%b9%d8%a7%d8%ac-%d8%b7%d8%a8/
https://ajtebkala.com/product-category/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/%d8%a7%d8%a8%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85%db%8c-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-lm-arte/
http://www.ajteb.ir/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af%d8%a8%d9%86%d8%af/
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توضیحات
مصرف کننده 

(ریال) مدل عکس محصوالت طب محصوالت شرکت عاج 
(روی محصول کلیک کنید)

ردیف

رنگ کوره ای الکترواستاتیک سفید  7.980.000 T 1 سینی یونیت فلزی 38

ی
رنگ کوره ای الکترواستاتیک سفید سین تماس بگیرید T 2 دستمالسینی یونیت فلزی با جای  39

درجه سانتی گراد90تنظیم حرارت تا 
ترموستات دیجیتال در مدل دیجیتال

گرم کردن کامپوزیت و کارپول 
(CWD)دیجیتال  LCDدارای 

دارای آالرم رسیدن به حرارت
برنامه پیش فرض جهت تنظیم حرارت 3دارای 

39/900/000 CWD دنتیرانکامپوزیت وارمر دیجیتال 40 ت  وارمر
کامپوزی

29/900/000 CWE دنتیرانکامپوزیت وارمر آنالوگ 41

سر قلم های بسیار مقاوم/ دارای پنج عدد سر قلم
دارای پدال/ هندپیس قابل اتوکالو

ودارای آچار قابل اتوکال
باردر ثانیه34000لرزش باالی 

سال خدمات پس از فروش10یکسال گارانتی و 

49/500/000 CIONA
CIONAجرمگیر سیونا دستگاه

جرمگیر

ابعاد وزن
(گرم)

شیر
هتخلی

هیتر

65/500/000

Aj 1000

لیتری1.5دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک 

ا فرکانس یک هسته التراسونیک، قدرت بسیار باال ب
وات،70هرتز، 42000

سیکل  زمانی دیجیتال5دارای 
(60s-90s-180s-280s-380s-480s)

ار دارای براکت های جداگانه برای فرز و فایل ابز
های ریز

42

ک
دستگاه تمیزکننده اولتراسونی

:استیلمخزن 
175*145*70

:دستگاه
222*183*157

1600
 

:مخزن استیل
250*150*80

:دستگاه
319*250*180

2500

 
75/500/000 Aj 2500

لیتری2.5دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک 

درتپر قدو هسته التراسونیک دارای -وات120
کیلوهرتز42فرکانس التراسونیک 

(دما و زمان)پیش فرض برنامه5دارای 
تایمر دیجتال قابل تنظیم

ثانیه480-380-280-180-90
درجه سانتیگراد60تا 40سیکل دمایی  5

43

:استیلمخزن 
249*175*79

:دستگاه
326*204*100

3600

 

85/500/000

87/500/000

Aj 3000

Aj 3000

لیتری3دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک 
وات150هرتز، 35000یک هسته التراسونیک، 

هرتز  ، قابلیت گاز زدایی60.000فرکانس ورودی
مایع درون مخزن

درجه سانتیگراد 60تا 40قابلیت تنظیم دما بین 
دقیقه 30تا 1قالبلیت تنظیم زمان بین 

(تایمر دیجیتال و سه نشانگر ال ایی دی)
برنامه حرارتی، فن خنک کننده4

44

:استیلمخزن 
326*204*100

:دستگاه
438*300*250

5400

 
14/550/000 Aj 6000

لیتری6دستگاه تمیزکننده اولتراسونیک 
35000دو هسته التراسونیک صنعتی با فرکانس  

وات310هرتز، 
قابلیت گاز زدایی مایع درون مخزن به منظور 

اثرگذاری باالتر امواج التراسوند
قابلیت تنظیم دما و زمان 

نده، فن خنک کن(دقیقه تایمر دیجیتال30تا 1) 

45

1401لیست قیمت بهمن  (دنتال سنتر)طب +عاج
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بودهISO13485و CEکلیه دستگاه های تمیزکننده التراسونیک عاج طب، دارای استاندارد اتحادیه اروپا ***

سال خدمات پس از فروش 10سال گارانتی  و 1

+
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.هزار تومان میباشد50هزینه بسته بندی تابوره برای شهرستان / باشد قابل نصب روی همه پایه ها می ( جای پا)رکابی استیل و پالستیک  پایه 
ریال1.500.000( : جای پا)قیمت رکاب پالستیک ریال   1.900.000( : جای پا)قیمت رکاب استیل 

1401لیست قیمت بهمن  (دنتال سنتر)طب +عاج

وزنقابلیت تنظیم حرارت سرس–تک هندپیس
عدد سرسوزن

26/500/000 G.C.W گوتاکاتر باسیم 46

گوتا کاتر

هندپیس جدید دو تکه  13/500/000 هندپیس یدکی گوتاتر بدون شارژر 47

تعویضماه گارانتی 6-دو هندپیس
(ورد جداباتری و ب)هندپیس دوتیکه قابل تعویض 

عدد سرسوزن4–روی استند نشانگر باتری

24/900/000 G. C. W. 
Double

دو گوتاکاتر بی سیم شارژر دیجیتال
هندپیس

48

ماه گارانتی تعویض6
(ورد جداباتری و ب)هندپیس دوتیکه قابل تعویض 

عدد سرسوزن2–روی استند نشانگر باتری

20/900/000 G.C.W-Digit تالگوتاکاترتک هندپیس شارژر دیجی 49

تست انرژی اتمیدارای
دارای مجوز از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

IMEDدارای مجوز 

ISO13485دارای

ISO 9001دارای 

100فیلتراسیون تا 
الیه با الیه ملت بلون اختصاصی6

145/000 N95 پایش  N95ماسک 50

ک
ماس

165/000 N99 پایش N99ماسک  51

185/000 N95 سوپاپدار کربن اکتیو N95ماسک 
پایش

550/000 سه الیه  ماسک سه الیه پایش

چرخان دسته–فوم سرد  18/950/000 12جک 

زیمنسی 

52

تابوره

19/950/000 21جک 

فوم سرد  17/900/000 12جک 

پشت باریک رکابدار

53

18/900/000 21جک 

فوم سرد  13/500/000 12جک 

پشت پهن پالستیک دسته دار

54

14/500/000 21جک 

فوم سرد  13/500/000 12جک 

پشت پهن ارگونومیک

55

14/500/000 21جک 

فوم سرد  16/500/000 12جک 

زین دوچرخه

56

17/500/000 21جک 

فوم سرد  19/500/000 12جک 
دستهپشت پهن به همراه رکاب و

57

22/500/000 21جک 
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1401لیست قیمت بهمن  (دنتال سنتر)طب +عاج

توضیحات مصرف کننده 
(ریال)

ابعاد عکس محصوالت طب محصوالت شرکت عاج 
(روی محصول کلیک کنید)

ردیف

سرب رادیولوژی یک تکه با ضخامت یک: سرب 
میلیمتر

گارد ضخیم آلومینیومی بسیار محکم،

را فرا گرفته و موجبدور تا دور دیوار سربی

سبک تر شدن پاروان و مانع از آسیب به آن در

چرخ های ژالتینی با.حمل و نقل ها می شود

کیفیت و ترمز دار

سربی به ابعاد دلخواه شما ساخت پاراوان

41/500/000 62 *190
طب تِک یک لت+پاروان های سربی عاج

1

ج
ی عا

ن سرب
پاراوا

ب
ط

89/500/000 120 *190 لت+طب تِک دوبل+پاروان های سربی عاج
وسط

2

49/500/000 85 *190 طب تِک سه لت+پاروان های سربی عاج

3
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