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MEDICÍNSKE TECHNOLÓGIE 
A DENTÁLNE RIEŠENIA

DIPLOMAT DENTAL s.r.o. dosahuje vysokú kvalitu svojich 
výrobkov vďaka skúsenostiam v oblasti vývoja a výroby 
stomatologickej techniky získaných počas viac ako 60 rokov 
činnosti. Základným princípom spoločnosti je spokojnosť 
zákazníka s výrobkami značky DIPLOMAT po celom svete. 
Certifikovaný systém kvality, vysoká technická úroveň, 
ale najmä spoľahlivosť a bezpečnosť sú atribúty, ktoré sú 
pre nás na prvom mieste.

DIPLOMAT-DENTAL, s.r.o so svojou úspešnou značkou
DIPLOMAT ponúka stomatológom od kompletných 
stomatologických súprav, kresiel a stoličiek až po dentálne 
náradie spoľahlivú techniku celosvetového významu. 
Značku DIPLOMAT charakterizuje mimoriadne vysoká 

bezpečnostných prvkov, zefektívnili a uľahčili údržbu. 
Okrem našich špičkových produktov zabezpečujeme 
prostredníctvom našich distribučných partnerov aj vyni-
kajúci popredajný servis, ktorý zahŕňa servis produktov 
a pravidelnú údržbu, s cieľom zabezpečenia maximálnej 
spokojnosti našich zákazníkov.

DIPLOMAT-DENTAL, s.r.o. sa teší svojmu úspechu na 
medzinárodnom trhu s dentálnou technikou, vďaka 
ideálnemu spojeniu vývoja, výroby a nadštandardným 
službám zákazníkom.

DIPLOMAT-DENTAL, s.r.o dbá taktiež na to, aby bola 
výroba čo najšetrnejšia k životnému prostrediu.

kvalita, moderný dizajn, inovatívne technológie a sofis-
tikovaná ergonómia.

„Tvoríme hodnoty.“ 
Náš slogan predstavuje postoj, ktorý naša spoločnosť 
implementuje do všetkých aspektov výroby. Naše výrobky 
sú predmetom neustálej inovácie. Chceme si byť istí, 
že dodávame len to najlepšie, aby naši zákazníci mohli 
využívať špičkové zdravotnícke technológie a stomato-
logické riešenia. Produkty DIPLOMAT DENTAL s.r.o. sú 
vyrábané s maximálnou precíznosťou v záujme absolútnej 
spokojnosti našich zákazníkov.
Naši špecialisti využívajú najnovšie technológie a výrobné 
stratégie aby zdokonaľovali ergonómiu, modernizáciu 



DIPLOMAT DENTAL – BENEFITY
PREMIUM LINE 
FAREBNÝ 
DOTYKOVÝ 
DISPLEJ
Všetky stomatologické súpravy 
z rady PREMIUM Line sú vybavené 
7-palcovým farebným dotykovým 
displejom zo skla. Táto inovácia 
predstavuje pre užívateľa jedinečnú 
komunikáciu a jednoduché nastavo-
vanie príkazov a parametrov. Medzi 
najväčšie prednosti tejto modernej 
technológie patrí veľmi ostrý obraz, 
hladký povrch zo skla, ktorý umož-
ňuje jeho ľahké čistenie. Prostredníc-
tvom dotykového displeja si stoma-
tológ jednoducho dokáže nastaviť 
rôzne polohy kresla a parametre ná-
strojov. Až štyria používatelia si môžu 
naprogramovať vlastné parametre v 
deviatich rôznych programoch pre 
každý nástroj osobitne a uložiť ich 
pod svojim menom. Môžu tak ne-
závisle od seba pracovať so svojimi 
vlastnými nastaveniami stomato-
logickej súpravy. Nožný ovládač, 
ktorý je k dispozícii aj v bezdrôtovej 
verzii, má programovateľné tlačidlá, 
ktoré vám umožnia nastaviť vami 
požadovanú funkciu. Rozhranie USB 
umožňuje na obrazovke zobraziť 
RTG snímky (je možné zobraziť ob-
rázky s príponou .bmp alebo .jpg v 
maximálnom rozlíšení 800 x 480). 
LED svietidlo Xenos je možné ovlá-
dať až zo štyroch rôznych umiestne-

Ovládanie stomatologických súprav 
v rade COMFORT je zabezpečené 
prostredníctvom 7 palcového fólio-
vého dotykového displeja, ktorý 
svojou presnosťou, odolnosťou a 
rýchlou odozvou spĺňa požiadavky 
stomatológa na dosiahnutie vysokej 
úrovne spoľahlivosti a funkčnosti 
počas jeho práce. Táto technológia 
umožňuje až štyrom rôznym užíva-
teľom nastavenie všetkých potreb-
ných parametrov kresla a nástrojov. 
Užívateľ si môže naprogramovať až 
päť rôznych pozícii kresla vrátane 
vyplachovacej pozície, ktorú môže 
kombinovať s naprogramovaním 
otáčania pľuvadlovej misy. Ďalšie 
tri pozície kresla má už predpro-
gramované (nasadacia/vysadacia, 
antišoková (Trendelenburg) a pos-
ledná pozícia). Obdobným spôso-
bom si dokáže užívateľ nastavovať 
parametre a programovať jednotli-
vé nástroje od voľby maximálnych 
otáčok, spôsobu chladenia nastroja, 
jeho osvetlenia až po správnu voľbu 
prevodového pomeru jednotlivých 
násadcov. Pri špeciálnych moto-

KONTROLA 
HYGIENY 
Všetky stomatologické súpravy znač-
ky DIPLOMAT majú autoklávovateľné 
silikónové podložky pod nástrojmi a 
rukoväte a tiež keramickú pľuvadlovú 
misu. Stomatologické súpravy v rade 
CLASSIC a COMFORT Line umožňu-
jú užívateľovi jednoduchú manuálnu 
dezinfekciu systému, ktorá udržuje 
prívody vody do nástrojov v dezin-
fikovanom stave. Stomatologické 
súpravy z rady COMFORT a PRE-
MIUM Line môžu byť vybavené aj 
plne automatickým a sofistikovaným 
systémom dezinfekcie a dekontami-
nácie, aby sa zabránilo akejkoľvek 
infekcii a umožnilo sa udržiavanie 
prívodov vody do nástrojov a nasá-
vacích hadíc.
Na všetkých stomatologických 
súpravách značky DIPLOMAT zabez-
pečuje polyuretánová farebná povr-
chová úprava ideálny antibakteriálny 
povrch z hľadiska hygieny a umožňu-
je užívateľom jednoduchšie čistenie 
a údržbu.

INOVAČNÁ 
TECHNOLÓGIA 
UŽÍVATEĽSKÉHO 
ROZHRANIA 
UŽÍVATEĽA V 
COMFORT LINE

BEZDRÔTOVÁ 
TECHNOLÓGIA 
NOŽNÝCH 
OVLÁDAČOV 
Už žiadne káble na zemi! Všetky mo-
dely z rady PREMIUM a COMFORT 
Line môžu byť vybavené bezdrôtovým 
multifunkčným nožným ovládačom, 
ktorý je možné užívateľom plne pro-
gramovať prostredníctvom rozhrania 7 
palcového dotykového displeja. Baté-
ria vám vydrží nabitá  2 až 3 mesiace 
bez dobíjania*. 
* Merané v štandardnom pracovnom 
dni 8 hodín / deň

ní v rámci stomatologickej súpravy 
(zo strany lekára alebo asistenta, 
pomocou senzora alebo nožného 
ovládača). Nový dotykový displej 
je vybavený predprogramovanými 
polohami kresla: nasadacia/vysada-
cia, vyplachovacia, antišoková (Tren-
delenburg) a posledná tzv. LP (Last 
Position) poloha

AŽ      
NÁSTROJOV 
NA STRANE 
LEKÁRA
Všetky dentálne súpravy z rady 
CLASSIS a COMFORT Line môžu 
byť vybavené 5 nástrojmi. Radu 
PRIEMIUM Line si však môžete vybaviť 
až 6 nástrojmi na strane lekára. 
Budete tak mať všetko potrebné 
na dosah. Pozíciu nástrojov si môže 
každý užívateľ presne zvoliť počas 
objednávky stomatologickej súpravy. 

Kreslová časť modelov DA370 / 
DA380 v rade PREMIUM Line je 
vybavená tromi pohonovými jednot-
kami (elektromotormi). Vďaka tejto 
modernej technológii a špeciálnemu 
kolískovému pohybu je možné pres-
né nastavenie polohy kresla. Toto 
špeciálne nastavenie je možné využiť 
predovšetkým pri práci s RTG alebo 
mikroskopom. 

ZDOKONALENÁ 
TECHNOLÓGIA 
POHYBU 
KRESLA



roch s endo funkciami môže užívateľ 
pracovať s parametrami ako krútiaci 
moment, funkcie auto-revers a 
auto-forward, ktoré si môže taktiež 
vložiť do pamäte. Jednotlivé pro-
gramy si môže užívateľ pomenovať 
podľa svojich predstáv. Špeciálne 
programy dezinfekcie a dekonta-
minácie sa ovládajú taktiež prost-
redníctvom tohto rozhrania. Progra-
movanie bočných tlačidiel nožného 
ovládača prostredníctvom displeja 
je nesporná výhoda pre každého 
stomatológa. V neposlednom rade 
je možné si definovať samotné farby 
displeja a jeho ovládacích prvkov a 
tak si vytvoriť jedinečné rozhranie 
pre ovládanie vašej stomatologickej 
súpravy. Jedinečná technológia 
integrovaného dotykového displeja
v rade COMFORT otvára nové 
horizonty interakcie medzi stomatoló-
gom a jeho súpravou. 

Spokojnosť zákazníka považujeme za základný princíp. Naše stomatologické súpravy majú tieto rozsiahle výhody:

Spokojnosť zákazníka je pre nás 
na prvom mieste. Ak je to tech-
nicky možné a v súlade s právnymi 
predpismi, sme vďaka špičkovému 
tímu schopní splniť akékoľvek vaše 
požiadavky. Vaša stomatologická 
súprava môže vyzerať presne tak 
ako si ju predstavujete. 

PRISPÔSOBÍME 
SA VAŠIM 
POŽIADAVKÁM

PERFEKTNÁ 
ERGONÓMIA
Ak potrebujete viac miesta okolo 
pacienta, riešením sú nesené 
verzie stomatologických súprav 
z rady COMFORT a PREMIUM 
Line, ktoré sú vybavené otočným 
pľuvadlovým blokom, ktorý umož-
ňuje pri chirurgických zákrokoch 
vytvoriť extra veľký priestor okolo 
kresla. Stomatologické súpravy je 
možné vybaviť elektronickou rotač-
nou misou pľuvadlového bloku a 
pantografickým ramenom asistenta 
pre zaistenie dokonalej ergonómie 
počas zákrokov. 3D opierka hlavy 
umožňuje presné polohovanie vo 
všetkých smeroch. Všetky kreslá 
majú zabudovaný antivyzliekací 
systém, ktorý zabraňuje vyzliekaniu 
oblečenia pacienta počas pohybu 
chrbtovej opierky. Pre ešte väčší 
komfort je možné namontovať do-
datočné odkladacie stolíky na stra-
nu lekára alebo na rameno svietidla. 

BEZPEČNOSŤ 
Bezpečnosť je pre nás veľmi  dôležitá. 
Preto sú všetky naše stomatologické
 súpravy vybavené bezpečnostnými 
spínačmi a prvkami, ktoré zabraňujú 
kolíziám a možným zraneniam lekára, 
asistenta alebo pacienta.
 

JEDINEČNÝ 
DIZAJN A 
FAREBNÉ 
VARIANTY
Čalúnenie všetkých stomatologic-
kých súprav značky DIPLOMAT 
je možné vyhotoviť v 47 rôznych 
farbách. Mnohé z týchto farieb je 
možné tiež aplikovať na keramickú 
misu. Vďaka pokročilej technológii 
polyuretánových farieb dokážeme 
vytvoriť rôzne farebné kombinácie 
na základe požiadaviek zákazníka. 
Ocenený dizajn stomatologických 
súprav značky DIPLOMAT predsta-
vuje majstrovské dielo spoločnosti 
DIPLOMAT DENTAL, s.r.o.

DOPLNKOVÉ 
VYBAVENIE  
Niektoré modely z rady COMFORT 
a PREMIUM Line sú prispôsobené 
pre integráciu zariadení ako RTG, 
mikroskop alebo peristaltická 
pumpa v kombinácii s implantolo-
gickým mikromotorom.

KVALITNÉ 
PEVNÉ 
MATERIÁLY
Na všetkých stomatologických 
súpravách značky DIPLOMAT použí-
vame iba kvalitné pevné materiály 
ako hliník, PUR a oceľ. 97% všetkých 
dielov je povrchovo upravených 
nástrekom polyuretánovej farby, 
ktorá dáva súpravám perfektný 
vzhľad a veľmi dobrú odolnosť voči 
UV žiareniu.

3 KONCEPTY 
SÚPRAV
Našim zákazníkom ponúkame 3 rôzne 
koncepty stomatologických súprav:

• nesený systém - najrozšírenejšie 
 celosvetové riešenie 
• stacionárny/liftový systém - ponúka 
 viac priestoru pre nohy lekára 
 a asistenta, umožňuje jednoduchšiu 
 hygienu súpravy. Kapacita kresla 
 je až 200 kg
• cart systém – najvýhodnejšie 
 riešenie pre chirurgické miestnosti,
 kde je potrebná veľká flexibilita 
 pohybu stolíka lekára okolo 
 stomatologického kresla. 

NESENÝ 
SYSTÉM

STACIONÁRNY/
LIFTOVÝ SYSTÉM

CART 
SYSTÉM



PREMIUM
LINE

Stomatologické súpravy z rady CLASSIC Line s jednoduchým 
ale pritom dômyselným a spoľahlivým dizajnom a najnovšou 
elektronikou vám umožňujú vykonávať všetky štandardné typy 
stomatologických ošetrení. Ľahká konštrukcia, jednoduché čis-
tenie a údržba, široká škála možností pri výbere dentálneho ná-
radia patria k významným výhodám modelov stomatologických 
súprav z rady CLASSIC Line. Jednoduchosť a spoľahlivosť to sú 
vlastnosti, ktoré charakterizujú všetky modely z tejto rady. 

Stomatologické súpravy z rady COMFORT Line s integro-
vanou vyspelou technológiou elektroniky sú vhodné aj pre 
tých najnáročnejších užívateľov. Naše inovatívne riešenia 
vám umožnia zjednodušiť vašu každodennú rutinnú prácu a 
premeniť ju na radosť z používania stomatologických súprav. 
V kombinácii s vynikajúcou ergonómiou a dizajnom sa vaša 
nová stomatologická súprava z rady COMFORT Line stane 
neodmysliteľným pomocníkom a klenotom vašej ordinácie.

Stomatologické súpravy z rady PREMIUM Line s najsofis-
tikovanejšou technológiou sú skutočným majstrovským 
dielom značky Diplomat. Produkty z rady PREMIUM Line 
otvárajú nové horizonty akýchkoľvek chirurgických potrieb 
stomatológie. Jemné línie dizajnu spolu s najpokročilejším 
rozhraním komunikačného dotykového displeja zo skla, 
vynikajúcou ergonómiou a funkčnosťou zabezpečujú kaž-
dému stomatológovi jedinečný zážitok z práce. Naša vízia 
vytvoriť najlepšie komplexné dentálne centrum sa stala 
realitou. Vitajte v budúcnosti.

COMFORT
LINE

CLASSIC
LINE
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PREMIUM
DIPLOMAT ADEPT
DA370 / DA380 

DIPLOMAT CONSUL / LUX
DC350 / DL320  



Stacionárne/liftové stomatologické súpravy Diplomat 
Adept DA370 (s horným vedením hadíc nástrojov) a DA380 
(s dolným vedením hadíc nástrojov) poskytujú vám a vašim 
pacientom výnimočný komfort, či už sa jedná o pravidelnú 
preventívnu prehliadku alebo komplexný chirurgický zá-
krok. Kombinácia dokonalej ergonómie a nadčasového di-
zajnu robí z modelov DA370 a DA380 jedinečnú syntézu 
funkčnosti a komfortu. 

MAXIMÁLNY KOMFORT, VÝNIMOČNÁ 
ERGONÓMIA A TECHNICKÉ VLASTNOSTI

„NAJVYŠŠIA 
SPOKOJNOSŤ“

DA370 / DA380 
DIPLOMAT ADEPT

8 PREMIUM Line 



Pri konštrukcii zubných súprav používame len 
kvalitné pevné materiály (oceľ, PUR a hliník) 
povrchovo upravené polyuretá novým nástrekom. 
Práve táto kombinácia zabezpečí súpravám perfektný 
vzhľad, ideálny antibakteriálny povrch a veľmi dobrú 
odolnosť voči UV žiareniu, čo znamená dlhodobé 
zachovanie farebnej stálosti povrchu a trvanlivosť 
samotnej stomatologickej súpravy.

Šesť nástrojov na strane lekára. 
Voliteľná pozícia každého ná-
stroja pri objednávke. 

Stolička stomatológa s nastaviteľnou 
chrbtovou opierkou a voliteľným 
oporným kruhom pre nohy.

Pantografické rameno 
asistenta je možné vybaviť 
až 6 nástrojmi. 

Kreslo vybavené zdokonalenou 
technológiou pohybu so špeciálnym 
kolískovým pohybom a nosnosťou 
až 200 kg. 

9PREMIUM Line 

Inovatívne užívateľské rozhranie:
NOVÝ FAREBNÝ 7 PALCOVÝ 
DOTYKOVÝ DISPLEJ ZO SKLA.

• FLEXIBILITA • OPTIMÁLNA PODPORA

• AŽ 6 NÁSTROJOV

VYSOKÁ KVALITA

• DOKONALÁ TECHNOLÓGIA POHYBU

• PERFEKTNÉ NASTAVENIE
   OPIERKY HLAVY

3D otočnú opierku hlavy
pacienta je vďaka 3D 
kĺbu možné nastaviť vo 
všetkých smeroch pre 
maximálny komfort aj 
pri náročných zákrokoch.+

PREMIUM LINE 
UMOŽŇUJE 
INŠTALÁCIU 
MIKROSKOPU
DENSIM 
OPTICS

Perfektný ergonomický dizajn 
poskytuje extra priestor pre nohy.

EXTRA 
PRIESTOR 
NA NOHY



NAJIDEÁLNEJŠIE RIEŠENIE PRE ZREALIZOVANIE VAŠICH 
VLASTNÝCH POTRIEB
Obe nesené súpravy Diplomat Consul DC350 (s horným vedením 
hadíc nástrojov) a Diplomat Lux DL320 (s dolným vedením hadíc 
nástrojov) je možné plne prispôsobiť vašim vlastným potrebám a 
preferenciám. Súpravy môžu byť vybavené až dvanástimi nástrojmi: 
šesť na strane stomatológa a šesť na strane asistenta, vrátane veľ-
kej a malej odsávačky. 
Súpravy majú k dispozícii tiež pohodlný ergonomický odkladací 
stolík (z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu), umožňujúci stomatoló-
govi odkladať nástroje a pomôcky a mať ich na dosah. Profesionálni 
lekári a ich pacienti určite ocenia vylepšenú verziu pľuvadlového 
bloku s plne elektronickou  ovládanou odnímateľnou otočnou pľu-
vadlovou misou. Pľuvadlový blok je plne kompatibilný so systémom 
suchého odsávania pomocou zariadení Cattani alebo odlučovačov 
amalgámu Metasys a Durr, a tiež so systémom mokrého odsávania 
zabezpečeného ventilmi Durr.

DC350 / DL320 
DIPLOMAT CONSUL/LUX

10 PREMIUM Line 

„BUĎTE 
SOFISTIKOVANÝ“



Integratet USB interfase for xray

Integrované rozhranie USB umožňuje 
zobraziť na farebnom 7 palcovom 
dotykovom displeji RTG snímky 
(.bmp alebo .jpg, v maximálnom 
rozlíšení 800 x 480).

Elektropneumatická brzda

Stolička asistenta s nastaviteľnou 
chrbtovou opierkou a voliteľným 
oporným kruhom pre nohy.

Štandardná alebo široká opera chrbta
pre dokonalý prístup k pacientovi 
a jeho pohodlie.

Nosnosť kresla až 235 kg 
(vrátane stomatologickej 
súpravy)

Môžete si zvoliť plne 
automatický alebo manuálny 
systém dezinfekcie a taktiež 
odlučovače amalgámu. 

Elektrická rotačná keramická 
pľuvadlová misa dostupná 
v rôznych farebných prevedeniach.

Klávesnica na strane asistenta 
umiestnená na pantografickom 
ramene s možnosťou inštalácie 
pneumatickej brzdy. 

Otočné pľuvadlo pre lepšiu 
ergonómiu a väčší priestor 
okolo pacienta.

11PREMIUM Line 

Dolné vedenie hadíc nástrojov 
je možné u modelu DL320.

• ROZHRANIE PRE RTG SNÍMKY
• OPTIMÁLNA PODPORA

• KOMFORTNÝ POHYB

• PERFEKTNÁ ERGONÓMIA

• NOSNOSŤ

• OVLÁDANIE KLÁVESNICE
• EXTRA PRIESTOR

• VEĽA MOŽNOSTÍ

Cart verzia dostupná 
u modelov DL210, DA280, 
DL320, DA380 alebo ako 
samostatne stojace riešenie. 



BEZDRÔTOVÁ TECHNOLÓGIA NOŽNÝCH OVLÁDAČOV
Už žiadne káble na zemi! Všetky modely z rady PREMIUM 
a COMFORT Line môžu byť vybavené bezdrôtovým multi-
funkčným nožným ovládačom, ktorý je možné užívateľom plne 
programovať prostredníctvom rozhrania 7 palcového dotykového 
displeja. Batéria vám vydrží nabitá  2 až 3 mesiace bez dobíjania*. 
* Merané v štandardnom pracovnom dni 8 hodín / deň

PRÍSLUŠENSTVO

AUTOMATICKÁ HYGIENA
Systém automatickej hygieny pozostáva z dvoch separátnych 
procesov: dezinfekcia vodných ciest nástrojov a rozvodov 
pre plnenie pohára a oplach misy a dekontaminácia sacích 
hadíc a odsávacieho systému. Tieto procesy zabezpečujú 
dostatočnú hygienickú bezpečnosť čistotu a prevádzkovú 
efektívnosť zubných súprav.

MIKROSKOP DENSIM OPTICS
Vysoká odbornosť a presnosť sú dôležité!
Ak chcete byť dokonale precízny, ponúkame vám možnosť 
integrácie stomatologického mikroskopu značky DENSIM 
OPTICS do vašej stomatologickej súpravy.
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PODĽA VAŠICH OSOBNÝCH POŽIADAVIEK VÁM 
INTEGRUJEME DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO K VAŠEJ 
STOMATOLOGICKEJ SÚPRAVE.
MDDr. Romana Hýžová / Stomatológ



COMFORT

DA 270 / DA 280 
DIPLOMAT ADEPT

DC 310 / DL 210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



DA 270 / DA 280 
DIPLOMAT ADEPT

„NEOPÚŠŤAJTE 
SVOJU KOMFORTNÚ 
ZÓNU“

COMFORT Line 

Stomatologické súpravy Diplomat Adept DA270 (s horným vede-
ním hadíc nástrojov), DA280 (s dolným vedením hadíc nástrojov) 
sú stacionárne systémy s integrovaným polohovateľným kreslom 
priamo v pľuvadlovom bloku. Kreslová časť je vybavená dvoma po-
honovými jednotkami, ktoré slúžia na zdvíhanie kresla a naklápanie 
opery chrbta. Pohyby kresla je možné ovládať z panela stolíka le-
kára prípadne asistenta alebo prostredníctvom nožného ovládača. 
Zabudované ochranné prvky zvyšujú bezpečnosť lekára a pacienta.
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Stolík lekára so spodným 
vedením hadíc nástrojov 
dostupný pri modeloch 
DA280 a DL210.

XENOS LED beztieňové svietidlo
pre dosiahnutie vynikajúceho 
osvetlenia, ovládateľné až zo 
štyroch rôznych pozícií 
(senzor, stolík lekára, stolík 
asistenta, nožný ovládač).

Možnosť integrácie RTG, 
stomatologického mikroskopu, 
peristaltickej pumpy v kombinácii 
s implantologickým mikromotorom

Výškovo nastaviteľné pantografické 
rameno asistenta s mechanickou 
brzdou a s možnosťou osadenia 
až šiestich nástrojov 

Unikátny dizajn dostupný 
až v 47 rôznych farebných 
prevedeniach

Nastavenie 3D opierky 
hlavy v troch rôznych osiach

Zvýšená nosnosť kresla až do 200 kg

7 palcový plnofarebný 
rezistívny displej s intui-
tívnym ovládaním

• PRIATEĽSKÉ PROSTREDIE

• LEPŠÍ KOMFORT PRE 
   VAŠICH PACIENTOV

• DENTÁLNE SÚPRAVY S 
   PERFEKTNOU ERGONÓMIOU

• NOSNOSŤ

• MOŽNOSŤ ROZŠÍRENIA

• AŽ 6 NÁSTROJOV 
   NA STRANE ASISTENTA

15COMFORT Line 



DC 310 / DL 210 
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

„EFEKTIVITA“
IDEÁLNE SPOJENIE VAŠICH POTRIEB A VÝHODNEJ CENY 
Stomatologické súpravy Diplomat Consul DC310 (s horným vedením 
hadíc nástrojov) a Diplomat Lux DL210 (s dolným vedením hadíc ná-
strojov) môžu byť vyhotovené ako nesené kreslom alebo v cartovom 
prevedení (Cart len DL210). Pri nesených súpravách je rameno 
stolíka lekára vybavené mechanickou alebo pneumatickou brzdou, 
čo umožňuje lekárovi komfortné ovládanie a nastavenie do opti-
málnej pracovnej polohy. Otočná pľuvadlová misa môže byť ovlá-
daná elektronicky zo stolíka lekára alebo panela asistenta. Otočný 
panel asistenta je výškovo nastaviteľný pomocou pantografického 
ramena. Ovládanie funkcií zo strany asistenta je možné pomocou 
membránovej klávesnice.

COMFORT Line 16



Ku všetkým stomatologickým 
súpravám Diplomat je k dispozícií 
17 alebo 22 palcový medicínsky 
monitor.

Pre kvalitnejšiu prácu a viditeľ-
nejší výsledok pre pacienta Vám 
ponúkame intra-orálnu kameru 
Diplomat v kombinácií spolu 
s monitorom.

Stomatológ si môže 
špecifikovať pozíciu piatich 
nástrojov na strane lekára 
počas objednávky

Povrchová úprava nástrekom 
polyuretánovej farby zabezpečuje 
perfektný vzhľad, veľmi dobrú 
odolnosť voči UV žiareniu a je 
ideálnym antibakteriálnym 
povrchom

Odnímateľné a sterilizovateľné 
silikónové návleky rukoväte na 
ramene lekára a asistenta, svie-
tidle a silikónové podložky pod 
nástrojmi na stolíku lekára

Sklápacia pravá lakťová 
opierka pohybujúca sa 
v dvoch smeroch zabezpečuje 
dobrý prístup k pacientovi 

Možnosť výberu čalúnenia. 
Praktické bezšvové alebo 
luxusne pohodlné švové 
čalúnenie dostupné v 47 
farebných odtieňoch

Pre maximálny komfort 
a prístup k pacientovi je 
na výber úzka alebo široká 
opera chrbta

Otočný pľuvadlový blok 
umožňuje lepšiu ergonómiu 
a extra priestor okolo 
pacienta

• OPTIMALIZÁCIA PRÁCE

• LEPŠÍ PRÍSTUP

• MAXIMÁLNA HYGIENA

• EXTRA PRIESTOR

• KVALITNÁ POVRCHOVÁ 
   ÚPRAVA

• FAREBNÉ PREVEDENIA

• VÝNIMOČNÁ ERGONÓMIA

+
PRE VAŠU LEPŠIU 
PREZENTÁCIU 
SO ZNAČKOU  
DIPLOMAT 
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ŠIROKÁ ŠKÁLA PRÍSLUŠENSTVA, KTORÚ PONÚKA 
DIPLOMAT-DENTAL, BOLA DLHODOBO VYVÍJANÁ 
S VYUŽITÍM NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLÓGII.

PRÍSLUŠENSTVO

MUDr. Zbyněk Vrba/ Stomatológ 

90°

+VIAC
VOĽNOSTI 
POHYBU

Otočný pľuvadlový blok zlepšuje ergonómiu a ponúka extra priestor okolo pacienta.
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CLASSIC

DIPLOMAT CONSUL
DC 170 / DC 180 

DIPLOMAT ADEPT 
DA 170 / DA 130 

DIPLOMAT ADEPT 
DA 110 



DC 170 / DC 180 
DIPLOMAT CONSUL

„NECHAJTE SA 
UNIESŤ PRÁCOU“
FUNKČNÉ, SPOĽAHLIVÉ A MODERNÉ
Diplomat Consul DC170 (s horným vedením hadíc nástrojov) 
a Diplomat Consul DC180 (s dolným vedením hadíc nástrojov) sú 
nesené stomatologické súpravy s možnosťou osadenia až piatich 
nástrojov na stolíku lekára a maximálne šiestich nástrojov na stra-
ne asistenta. Jednoduchá a spoľahlivá konštrukcia s modernou a 
kompaktnou elektronikou umožňuje vykonávať všetky štandardné 
stomatologické úkony. Nízka hmotnosť súpravy, jednoduchý ser-
vis a široký sortiment príslušenstva len dopĺňajú rad pozitívnych 
vlastností produktov DIPLOMAT.
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Použitie kvalitnej polyuretá novej 
farby zabezpečuje farebnú stálosť, 
odolnosť voči UV žiareniu a antibak-
teriálne vlastnosti povrchu 

5 nástrojov na strane lekára 
s intuitívnym a jednoduchým 
ovládaním nástrojov a kresla 
pomocou fóliovej klávesnice

Synchronizovaný pohyb 
kresla a antivyzliekací systém 
pohybu

2D alebo 3D polohovanie 
opery hlavy

Otočná misa dostupná 
v dvoch rôznych prevedeniach

Systém manuálnej dezin-
fekcie a taktiež možnosť 
integrácie separátoru 
amalgámu

Nosnosť kresla až 235 
kg (vrátane stomatolo-
gickej súpravy)

• JEDNODUCHÁ OVLÁDATELNOSŤ 

• VYNIKAJÚCA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

• POHODLNÉ KRESLO

• NOSNOSŤ 

• VIAC MOŽNOSTÍ 
   OPERY HLAVY

• PĽUVADLOVÁ MISA• SYSTÉM DEZINFEKCIE

Stolík lekára so spodným 
vedením hadíc nástrojov 
je dostup ný pri modeloch 
DC180 a DA130. 

Pľuvadlový blok s pevnou misou 
je dostupný vo všetkých súpra-
vách v rade CLASSIC 

21CLASSIC Line 
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DA 170 / DA 130 
DIPLOMAT ADEPT

„KLASIKA, KTORÚ BY 
SME MALI POZNAŤ“
STACIONÁRNE SÚPRAVY NOVEJ GENERÁCIE
Nový model stomatologickej súpravy DIPLOMAT ADEPT DA130 
(s dolným vedením hadíc nástrojov) a DIPLOMAT ADEPT DA170 
(s horným vedením hadíc nástrojov) umožňuje vertikálny pohyb 
kresla pomocou zdvihového mechanizmu integrovaného do pľu-
vadlového bloku. Najnovšia technológia pohybu kresla poskytuje 
maximálne pohodlie počas stomatologických zákrokov ako pre sto-
matológa, tak aj pre asistenta a pacienta. Originálne konštrukčné 
riešenie a použité technológie v tomto type súpravy zabezpečujú 
vysokú spoľahlivosť a variabilitu, čím dokážu uspokojiť aj náročnejšie 
požiadavky stomatológov. Súprava je vybavená programovateľným 
kreslom s možnosťou pamäti až piatich programovateľných polôh 
pre dvoch rôznych používateľov a môže byť podľa objednávky 
vybavená pevnou alebo otočnou pľuvadlovou misou.
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Strana asistenta
Pri všetkých stomatologických súpra-
vách triedy CLASSIC je ovládanie 
kresla, misy a plnenie pohára možné 
pomocou fóliovej klávesnice na stra-
ne sestry. (*opcia)

Ochranný podsedák a dets-
ký sedák je dostupný pre 
všetky kreslá DIPLOMAT.

• MENEJ JE VIAC

• VYVÁŽENÉ RAMENO

• LEPŠIA OPTIMALIZÁCIA PRÁCE

• MOŽNOSŤ VÝBERU 
   ČALÚNENIA

• NOSNOSŤ

• AŽ 6 NÁSTROJOV
Kompaktný dizajn 
dentálnej súpravy vhod-
ný pre menšie stomato-
logické ordinácie Strana asistenta môže 

byť vybavená až šiestimi 
nástrojmi s fóliovou 
klávesnicou pre ovladánie 
pohybov kresla

Väčšie pohodlie pre 
lekára zabezpečuje aj 
extra priestor na nohy 
pod kreslom

Zvýšená nosnosť 
kresla až do 200 kg

Praktické bezšvové 
alebo luxusne 
pohodlné švové 
čalúnenie dostupné 
v 47 farebných 
odtieňoch

Pri konštrukcii zubných súprav používame 
len kvalitné pevné materiály (oceľ, PUR 
a hliník) povrchovo upravené polyuretánovým 
nástrekom. Práve táto kombinácia poskytuje 
súpravám perfektný vzhľad, veľmi dobrú odol-
nosť voči UV žiareniu - dlhodobé zachovanie 
farebnej stálosti povrchu a trvanlivosť 

VYSOKÁ KVALITA

Pre jednoduchú obsluhu 
je k dispozícií vyvážené 
rameno lekára bez 
potreby dobrzďovania 
ramena

Možnosť individuálneho 
usporiadania až piatich 
nástrojov počas objednávky

• VIAC PRIESTORU

+

+OCHRANNÝ PODSEDÁK

DETSKÝ PODSEDÁK
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Nesená stomatologická súprava Diplomat Consul DC170 ortodontická 
verzia je určená špeciálne pre ortodontické alebo stomatochirurgické 
práce. Pri tomto type stomatologickej súpravy treba upriamiť pozor-
nosť na ergonomické umiestnenie ovládacieho panela, ako i na 
veľkú odkladaciu plochu nevyhnutnú pre odkladanie nástrojov.

Stomatologická súprava DA110A je navrhnutá ako stacionárny systém a môže byť vybavená až piatimi nástrojmi na stra-
ne lekára a to aj v prípade spodného alebo horného vedenia hadíc nástrojov. Stolík lekára je uchytený na pantografickom 
ramene. Všetky funkcie stomatologickej súpravy sú ovládané klávesnicou zo stolíka lekára, prípadne nožným ovládačom. 
Štandardom je odnímateľná, sterilizovateľná pľuvadlová misa. Stolík lekára môže byť vybavený negatoskopom. DA110A 
- spoľahlivá zubná súprava, ktorá zaujme svojou jednoduchosťou a funkčnosťou v spojení s výhodnou cenou. 

DC 170 
ORTODONTICKÁ
DIPLOMAT CONSUL 

DA110A
DIPLOMAT ADEPT 
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Naše stomatologické stoličky D10L sú navrhnuté tak, aby poskyto-
vali pohodlie pre stomatológov aj asistentov. Nové modifikované 
konštrukcie stoličiek pre prácu s mikroskopom a špeciálna stolička 
tzv. „konské sedlo“ pomáhajú udržiavať správnu, ergonomickú po-
lohu pri práci stomatológa. Čalúnenie je k dispozícii v širokej škále 
farieb, ktoré umožňuje našim klientom vytvoriť si jedinečný interiér 
svojej stomatologickej ordinácie. Všetky stoličky D10L je možné 
dodávať s namontovanou okrúhlou podporou pre nohy s aretáciou.

D10L 
STOLIČKY DIPLOMAT

„SPRÁVNA 
ERGONOMICKÁ 
POLOHA PRI 
PRÁCI“
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KOMPRESORY
vzdušník účinnosť pri 

tlaku 5 barov
max. tlak spotreba energie úroveň 

hluku
rozmery rozmery balenia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KD 224 AB*  24 l 100 l/min 7 barov 1,25 kW 62 dB 560x640x1270
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S viac ako 60 ročnou skúsenosťou v dentálnej oblasti spoločnosť 
DIPLOMAT DENTAL patrí medzi popredných svetových výrobcov, 
kde hlavným cieľom je spokojnosť našich zákazníkov. 

DIPLOMAT DENTAL – tvoríme hodnoty



DIPLOMAT DENTAL s.r.o. Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, Tel. 00421 33 79 54 111 
info@diplomat-dental.com, www.diplomat-dental.com

© všetky práva vyhradené / SK

tvoríme hodnoty


