
fiBer forCe®

Swiatłoutwardzalne włókno i  
tworzywo szklane dla pracowni  
protetycznych.

Wolne od metali włókno szklane

Zastosowanie:
•	 konstrukcja i naprawa protez
•	 wzmocnienie prac akrylowych
•	  zminimalizowanie ryzyka pękania 

prac protetycznych

Nowość w  Champions-implants

seit 2006



fiBer forCe ®

4 3  € *

Światłoutwardzalne wolne 
od metali nici (kolor różowy) 
2 x ø 2,2 mm x 150 mm

REF CI08002

Zastosowanie:
•	 naprawa protez
•	 dodatkowe wzmocnienie prac 

protetycznych opartych na 
implantach

•	 wzmocnienie prac akrylowy

5 9  € *

Światłoutwardzalna siatka  
wolna od metali (kolor różowy) 
2 x 80 mm x 53 mm

REF CI08004

Zastosowanie:
•	 konstrukcja protez całkowitych
•	 prace protetyczne oparte na 

implantach
•	 naprawa protez

Wykonanie stabilnej wolnej od 
metali konstrukcji do  
przykręcanych prac  
protetycznych opartych na  
implantach

Wzmocnienie protez  
ruchomych



Więcej informacji o  
naszych produktach: 
(QR-Code scannen)

Już teraz do zamówienia w sklepie 
online faxem na nr: +49 6734 10 53 
lub na adres e-mail:
info@champions-implants.com

2 2 1  € *
CST Zestaw startowy

REF CI08111

Trójwymiarowa struktura na  
bazie włókien do podparcia  
mostu na implantach

1 x  hybrydowy splot (kolor różowy) 1:6 
(ø 1,3 mm x 450 mm)

1 x  hybrydowy splot (kolor różowy) 1:4 
(ø 1,2 mm x 300 mm)

3 x filary podporowe
1 x klej „James-2“
1 x  swiatłoutwardzalne tworzywo  

(kolor różowy), strzykawka

2 8  € *

Światłoutwardzalne tworzywo
(strzykawka 3 ml)

REF CI08027

REF CI08028

Zastosowanie:
•	 wzmocnienie siatki
•	 mocowanie konstrukcji na  

modelu
•	 jako zamiennik akrylu w  

przypadkach naprawy  
protez

kolor różowy

kolor naturalnego zęba

EZ VAC urządzenie 
próżniowe

REF CI13002

EZ VAC proste w użyciu urządze-
nie do formowania próżniowego, 
zaprojektowane specjalnie dla siatki 
Fiber Force. Pozwala użytkownikowi 
na perfekcyjne dopasowanie ciekie-
go wzmocnienia Fiber Force.
Dzięki zastosowaniu pompy próżnio-
wej silikonowa membrana ściąga 
nieutwardzalną siatkę w dół tak 
aby precyzyjnie dopasowała się do 
modelu.
EZ VAC wprowadza się następnie do 
urządzenia światłoutwardzanego 
gdzie materiał otrzymuje ostateczny 
kształt.

1 6 6  € *

Zestaw do protez:
całkowitej / częściowej

REF CI17001

1 x EZ VAC Urządzenie próżniowe 
2 x światłoutwardzalne nici (kolor różowy) 
2 x światłoutwardzalna siatka (kolor różowy) 
1 x  swiatłoutwardzalne tworzywo  

(kolor różowy)3 2 6  € *

 FiBER FoRCE® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym przez Bio Composants Médicaux.

*  Zamówienie + VAT + koszt wysyłki



Zamówienie 

www.champions-implants.com
Więcej informacji o naszych produktach:

              szt.  Nici światłoutwardzalne, kolor różowy (REF CI08002)    43 €*

              szt.  Tworzywo światłoutwardzalne, kolor różowy (REF CI08027)   28 €*

              szt.  CST Zestaw startowy (REF CI08111)      221 €*

              szt.  Siatka światłoutwardzalna, kolor różowy (REF CI08004)   59 €*

              szt.  Tworzywo światłoutwardzalne, kolor naturalnego zęba (REF CI08028)  28 €*

              szt.  EZ VAC urządzenie próżniowe (REF CI13002)     166 €*

              szt.  Zestaw do protez: całkowitej/częsciowej (REF CI17001)   326 €*
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Be Part of the 
ChamPions® 
(r)evolution!
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*  Cena + Vat + koszt wysyłki

Dane do wysyłki zamówienia: Dane do faktury:

Zamawiający, nr klienta*: 
(*jesli posiadasz, podaj go, a nie będziesz musiał dalej  
uzupełniać formularza zamówienia)

Nazwa firmy

Ulica/Nr Ulica/Nr

Kod/Miasto Kod/Miasto

Telefon +48 Telefon +48

Adres e-mail Nr NIP

Proszę o przesłanie aktualnego katalogu produktów

Champions-implants Gmbh
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@champions-implants.com

Zamówienie proszę przesłać  
faxem na nr: +49 6734 10 53 
lub na adres e-mail: info@champions-implants.com
Zamówienie jest realizowane na podstawie ogólnych warunków handlowych  
Firmy Champions-Implants GmbH (do wglądu na stronie internetowej:
www.shop.championsimplants.com > AGB)


