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Bez względu na to, po jakiej  stronie mostu stoisz, fundamenty 

dziedzinie technologii dentystycznej. Filary, na których spoczywa 

Mamy przyjemność towarzyszyć Ci podczas pracy z innowacyjną     
technologią dentystyczną.

Z poważaniem

Most SHERA-bridge

Łączymy różne dziedziny techniki dentystycznej, począwszy od 
tradycyjnego rękodzieła aż po nowoczesne technologie 
stomatologiczne wspierane technikami cyfrowymi takimi jak: 
mosty SHERA. Sheraclassic i SHERAdigital przedstawione w dwóch 
różnych katalogach są częścią naszego kompleksowego 
programu stomatologicznego. 

to cy tej



Docenić domową produkcję -
gwarancja jakości SHERA 

 

Na każdym etapie produkcji zachowujemy najwyższe standardy jakości. Nasi klienci obdarzają zaufaniem ponad  
500 naszych produktów - od ponad 30 lat.

Każdego dnia rozwijamy się produkując 15 ton modeli gipsowych, trzy tony form i pół tony silikonu                             
w Lemfoerde. Mieszamy tysiące litrów płynu. Domowa produkcja oznacza bowiem znacznie lepszą jakość.
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Nasz magazyn posiada aż 700 stanowisk do 
składowania materiałów dzięki czemu mogą one 
być  transportowane na całym świecie. Ponadto 
pracownicy działu dystrybucyjnego realizują 
dostawy na rynku niemieckim w ciągu 24 
godzin. Możesz więc na nas polegać!
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WYCISKI SHERA

OUT ST ANDI NG
 - Gr and P r ix of 

Ger many's medium-
sized businesses 2013

  
  

Inwestujemy w międzynarodowe projekty ochrony 
klimatu w celu zrekompensowania emisji CO2  

spowodowanej wysyłką naszych produktów i prowadzeniem 
naszych stron internetowych. Energię elektryczną 

pozyskujemy dzięki instalacjom solarnym umieszczonych na 
naszych dachach. Recyklingowi poddajemy tonery, unikamy 

programy ochrony natury  

1993 

2015

W 2013 otrzymaliśmy 

średniej wielkości oraz 
zostaliśmy wyróżnieni na 
arenie międzynarodowej.

Świetna nagroda za 
osiągnięcia naszego zespołu!zaprezentowała się podczas 

największej imprezy 
stomatologicznej na świecie - 

IDS w Kolonii ze stoiskiem o 

powierzchni 15 metrów 
kwadratowych. W 2015 roku 

natomiast podczas kolejnej 
edycji IDS nasze stanowisko 

powiększyło powierzchnię już 

do  150 metrów kwadratowych. 
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BULLI
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2015

1983

 Rozwijamy
naszą 

1982

1998

2006

2018

 
   

  

lub

dziennie

 
   

kolorze kasztanowym. A to, jego następca: 

stylowy Blitzmobil SHERA. Ten sam model jednak 

o wiele bardziej nowoczesny, przyjemniejszy i o 

większej mocy.

Produkcja-
i l o ś ć  i  j a k o ś ć

To był pierwszy 

zakład produkcyjny SHERA-

zwykła betoniarka

Coraz bardziej sie rozrastamy. Niedługo 
znowu będziemy potrzebować nowej 
betoniarki ponieważ w niedalekiej przyszłości 
planujemy rozbudowę na sąsiednich 
terenach - zwiększając ilość biur oraz przestrzeni

15 ton    
modeli gipsowych i 
wycisków

materiał na 

1 2 5 0 0 0  m o d e l i

3 tony 
mas osłaniających

 materiał na 
1 8  8 0 0      5 0 0 0
  C&B for                       odlewów

 chromowych

zielonych zarówno dla naszych pracowników 
jak i gości z całego świata, zwiększając tym 
samym przestrzeń do generowania 
owocnych pomysłów dotyczących 
nowoczesnych technologii w stomatologii!
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SHERAdigital

skanowanie

odlewanie

pierwsze, jedną z najszybszych i prawdopodobnie 

najdokładniejszych  drukarek 3D  do  

światłoutwardzalnych materiałów: SHERAeco-print  

i materiałów odpowiednich do najprzeróżniejszych 

urządzeń medycznych IIa do stałego użytku w jamie 

ustnej pacjenta. 

Nasze skanery wycisków i modeli stworzyła 

360° dent
techno
SHERA

Czy posiadasz już nowy katalog SHERADIGITAL? 
Znajdziesz w nim wszystko, co potrzebne do opartych 
na cyfrowych systemach produkcyjnych 
technologiach     dentystycznych       (CAD/CAM).     Po

i Obdarzamy
ogromnym zaufaniem tego innowacyjnego 
producenta ściśle  z nim współpracując m. in. przy 
udoskonalaniu oprogramowania Linia frezarek 
SHERAeco-mill opiera się na najnowocześniejszej
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projektowanie

 dentystyczna
technologia z
SHERAdigital

frezowanie

drukowanie

technologii i niezawodnych wynikach. Wszystkie 

elementy naszego systemu idealnie pasują do 

siebie.

SHERA oferuje szeroki wachlarz możliwości: od 

skanowania wycisków, przez projektowanie 

cyfrowe do realizacji metodami addytywnymi lub 

subtraktywnymi. Przy wyborze pojedynczych 

elementów, skupiliśmy się na urządzeniach 

otwartych. Pozwala to na wprowadzenie 

nowoczesnej technologii CAD/CAM na każdym 

poziomie umiejętności, z wyposażeniem 

spełniającym indywidualne wymagania.

Proszę skontaktuj się z dystrybutorem SHERAdigital 

aby otrzymać katalog info@shera.de lub zadzwoń: 

+49 54 43 99 33 0
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SHERACLASSIC

Wosk i inne
Mater ia ły  odlewnicze
Akcesor ia  do osadzania
Systemy kopiowania
Stopy
Środki  lutownicze

Technika odlewania

STR. 39

Przygotowanie
Modele  gipsowe
Obróbka wycisków
Czynniki  izolujące
Spoiwa
Piny
Si l ikony

STR. 13

Dzięki  linii  naszych produktów SHERACLASSIC pracujesz z produktami 
zharmonizowanymi ze sobą, od przygotowania do wykończenia pracy 
dentystycznej. W naszym laboratorium aplikacyjnym każdy produkt jest 
poddawany rygorystycznym testom, zanim uzyska akceptację, aby stać się 
częścią naszego katalogu. Wiele z naszych produktów wytwarzamy we 
własnym zakresie. W przypadku handlu towarami współpracujemy jedynie z 
godnymi zaufania i kompetentnymi partnerami, którzy cenią sobie jakość tak 
wysoko, jak my.
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Wykończenie

STR.
 

67

Różne

STR.
 

87

Protezy akrylowe
Akryle  ortodontyczne
Środki  antyadhezyjne
Masy wyciskowe

Akryle

STR.
 

81

Środki  czyszczące
Pielęgnacja  skóry
Pędzle

Mater ia ły  śc ierne
Spreje  okluzyjne
Dyski  śc ierne
Polerk i
Środki  polerujące
Szczotki
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Modele gipsowe

Obróbka wycisków

Środki izolujące

Spoiwa

Piny

Si l ikony

14

30

31

32

33

34

P r z y g o t o w a n i e
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Modele gipsowe
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Jako jeden z liderów rynku modeli  i gipsów 
stomatologicznych kładziemy duży nacisk na jakość 
podczas projektowania i produkcji. Wszystkie 
modele i gipsy SHERA są kompatybilne z wyciskami 
wykonanymi z alginianu, silikonu, polieteru i 
hydrokoloidu oraz oferują doskonałe parametry 
techniczne, takie jak:

- bardzo drobnoziarnista konsystencja
- doskonała charakterystyka przepływu
- dobra jakość tiksotropowa
- stałe obrzeża nawet przy cienkich preparatach
- łatwe przetwarzanie: piłowanie, szlifowanie,
  przycinanie bez odprysków
- precyzyjna reprodukcja szczegółów
- gładkie, gęste powierzchnie
- spójne dane techniczne

Nasza oferta obejmuje doskonałe modele i gipsy do 
każdej aplikacji: od pracy do prezentacji modeli, od 
CAD / CAM do modeli przeciwstawnych. Łącznie 
mamy 20 specjalnych modeli / gipsów do kilku 
zastosowań w 20 różnych kolorach. Wśród nich jest 
także bestseller SHERAHARD-ROCK i końcówka 
SHERAPURE.
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SHERAHARD-ROCK 
Super twardy gips najwyższej jakości 

 
 

 
 

Ilość
18 kg
(4 x 4.5 kg)

Nr produktu 
101025-18 (złotobrązowy)
101025-20 (złotożółty)
101025-84 (jasnożółty)
101025-85 (jasnozielony)

4.5 kg saszetka

Nr produktu 
101023-18 (złotobrązowy)
101023-20 (złotożółty)
101023-84 (jasnożółty)
101023-85 (jasnozielony)

100 : 20
300
320
70 
10,150
< 0.10
5.0 - 6.0
około  30

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia  (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

Rekomendowane dla:     techniki implantów
modeli dzielonych
modeli głównych
modeli  
przeciwstawnych
modeli statycznych
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- może zostać zeskanowany przy użyciu kilku systemów
- idealny do systemów bazowych z tworzyw sztucznych

- wyjątkowo łatwe przetwarzanie

Ilość

-dobre parametry tiksotropowe oraz bardzo dobra charakterystyka przepływu 

sherahard-rock
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proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

100 : 20 
300 
320
62 
8,990
0.10 

6.0 - 7.0
około 30

Modele gipsowe  

SHERAMAXIMUM 2000

 
- dobra jakość tiksotropowa i bardzo dobra charakterystyka 
  przepływu
- możliwość skanowania przy użyciu kilku systemów
- idealny do systemów bazowych z tworzyw sztucznych
- wyjątkowa twardość

 
 
 

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

100 : 20 
310 
340

64 
9,280
0.10 
6.0 - 7.0
około 30

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

SHERAMAXIMUM
Super twardy gips  do  wysokich  wymagań

 
- wysoka jakość tiksotropowa
- możliwość skanowania przy użyciu kilku systemów
- bardzo twarde, a mimo to wyjątkowo łatwe w przetwarzaniu 
 

 4.5 kg  
Nr produktu 
101013-18 (złotobrązowy)
101013-22 (szary)
101013-46 (intensywny żółty)
101013-70 (biały)
101013-84 (jasnożółty)

 5 kg  
Nr produktu 
101041-14 (żółty) 
101041-18 (złotobrązowy)
101041-22 (szary)

Ilość: 18 kg (4 x 4.5 kg)  
Nr produktu 
101015-18 (złotobrązowy) 
101015-22 (szary)
101015-46 (intensywny żółty)
101015-70 (biały)
101015-84 (jasnożółty)

Ilość: 20 kg  
Nr produktu 
101040-14 (żółty)   
101040-18 (złotobrązowy)  
101040-22 (szary)

Rekomendowany dla:     techniki implantów
modeli dzielonych
modeli głównych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych

 





Rekomendowany dla:     modeli dzielonych
modeli głównych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych

 




Gipsy klasy 4  

Super twardy gips do szczególnie wysokich wymagań
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Super twardy  gips

·
·

dostępny w kolorach

 kremowobiały i jasnoszary 

Autor                 

100 : 20

310

330

70 

10,150

0.08

6.0 - 7.0

około 30

Nr produktu 
 

101155-25 (jasnoszary)
101155-82 (kremowobiały)

101153-25 (jasnoszary)
101153-82 (kremowobiały)

Ilość
18 kg (6 x 3 kg)

3 kg saszetka

Rekomendowany dla:     techniki implantów
modeli dzielonych
modeli głównych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych

 





Gipsy klasy 4

łatwy w skanowaniu
bez odprysków ekstremalna twardość

redukcja koloru

Andreas Nolte                 

proporcja mieszania (p : wd)*

twardość po 2 h (MPa; N/mm2)

twardość po 24 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 

ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)

czas pracy (min)

czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana
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Modele gipsowe

SHERAAQUA
Super twardy gips

Nr produktu (kolor)
101080-18 (złotobrązowy)
101080-50 (różowy)
101080-70 (biały)

101081-18 (złotobrązowy)
101081-50 (różowy)
101081-70 (biały)

Ilość
20 kg

5 kg

100 : 23
250
270
57 
8,265
0.10
4.5 - 5.5
około 30

 

100 : 20
270
290
60 
8,700
0.10
4.5 - 5.5
około 30

Rekomendowany dla:     modeli dzielonych
modeli głównych
modeli odlewanych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych

Rekomendowany dla:   

 

 



Gipsy klasy 4

 5 kg   
Nr produktu 
101071-02 (morelowy)
101071-10 (kość słoniowa)
101071-14 (żółty)
101071-18 (złotobrązowy)
101071-22 (szary)
101071-30 (jasnozielony)
101071-70 (biały)

Ilość: 20 kg  
Nr produktu 
101070-02 (morelowy)
101070-10 (kość słoniowa)
101070-14 (żółty)
101070-18 (złotobrązowy)
101070-22 (szary)
101070-30 (jasnozielony)
101070-70 (biały)

SHERAPREMIUM
Super twardy gips

 
 

- najlepszy stosunek ceny do wydajności
- skrócony czas pracy

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

- najlepszy stosunek ceny do wydajności
- skrócony czas pracy
- kremowa konsystencja

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

    modeli dzielonych
modeli głównych
modeli odlewanych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych
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SHERAFAVORIT
Super twardy wzmacniany żywicą gips 

SHERAPRIMA
Super twardy gips klasy 5 

100  : 20
300
320
68 
9,860
0.18
6.0 - 7.0
około 35

100 : 20
300
320
57 
8,265
0.10
6.0 - 7.0
około 30

Nr produktu
101060-10 (kość słoniowa)
101060-18 (złotobrązowy)

101061-10 (kość słoniowa)
101061-18 (złotobrązowy)

Nr produktu 
 

101050-46 (intensywny żółty)

101051-46 (intensywny żółty)

Ilość
20 kg

5 kg

Ilość
20 kg

5 kg

Gipsy klasy 4 / 5  
Modele gipsowe 

Rekomendowany dla:     modeli dzielonych
modeli głównych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych






Rekomendowany dla:      modeli dzielonych
modeli głównych
modeli odlewanych
modeli przeciwstawnych
modeli statycznych







- dla materiałów o trudnych wyciskach
- łatwy do usunięcia
- doskonały do wylewania delikatnych preparatów do podcięcia

- zwiększona ekspansja
- zrównoważony skurcz niektórych materiałów wyciskowych
- do napraw protez

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

 

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana
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SHERAJIVE 
Szybkoschnący, super twardy gips do kreatywnej pracy

 - krótki czas twardnienia, około 10 minut
 - szerokie zastosowanie

 - dla pilnych napraw oraz przebudów

Nr produktu  
101135-18 (złotobrązowy)
101135-84 (jasnożółty)

101133-18 (złotobrązowy)
101133-84 (jasnożółty)

100 : 25
190
210
48
6,960
0.14
około 25
około 10

Ilość
18 kg (4 x 4.5 kg)

4.5 kg saszetka

Rekomendowany dla:
    

modeli do pracy
modeli
przeciwstawnych
modeli miejscowych
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* proporcja mieszania = proszek : woda destylowana

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)
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SHERASOCKEL-FLÜSSIG
Super twardy gips w ciekłej postaci

 

 

Gips na podstawy  
modeli

Nr produktu 
101110-38 (jasnoniebieski)
101110-46 (intensywny żółty)
101110-62 (czerwona glinka)
101110-66 (turkusowy)
101110-70 (biały)
101110-85 (jasnozielony)

Ilość
20 kg

100 : 23
230
250
49 
7,105
0.05
3.5 - 4.5
około 40

Rekomendowany dla:     baz łuków dentystycznych 

Gips specjalistyczny

Nr produktu 
109031-70 (biały)

SHERAEXPAND
Specjalne gipsy dla żywic termoplastycznych

Ilość
5 kg wiadro

100 : 20
160
180
30 
4,350
około 1.0
4.0 - 6.0
około 40

Rekomendowane dly:     żywic termoplastycznych

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

- zwiększona ekspansja
- równoważny skurcz żywic termoplastycznych
- dobre właściwości płynięcia
- gładkie i jednorodne powierzchnie

- specjalna konsystencja cieczy
- przepływa pod łukami i szpilkami
- bardzo gęste, sztywne brzegi
- bazy pozbawione pęcherzy powietrza
- niska ekspansja dla modeli nieobciążonych
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Gips klasy 3

SHERAPLASTER
Twardy gips, wysokiej jakości

Ilość
20 kg

SHERADYNAMIC
Szybkowiążący, twardy gips 

Ilość
20 kg

Nr produktu 
102010-14 (żółty)
102010-24 (jasnozielony)
102010-26 (jasnoniebieski)
102010-70 (biały)

Nr produktu 
102020-14 (żółty)
102020-26 (jasnoniebieski)
102020-70 (biały)

Idealny do modelowania

100 : 30
100
110

44
6,380

0.15
3.5 - 4.0

około 20

100 : 30
120
140
46

6,670
0.15

4.0 - 5.0
około 25

100 : 30
110
120

45
6,525

0.15
2.5 - 3.0 

około 10

Rekomendowany dla:
       modeli do pracy  
       modeli przeciwstawnych 
       modeli sytuacyjnych

 



SHERAALPIN
Twardy gips

Rekomendowany dla:
       modeli do pracy  
       modeli przeciwstawnych 
       modeli sytuacyjnych

 



Ilość
20 kg

Nr produktu 
102120-14 (żółty)

Rekomendowany dla:
       modeli do pracy
       modeli przeciwstawnych
       modeli sytuacyjnych

 



proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

- idealny do szybkich modeli naprawczych
- zoptymalizowana ekspansja 
- możliwość odlewania w formach
- dobra charakterystyka przepływu
- gładkie i jednorodne powierzchnie

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

- dla wszystkich modeli protetycznych
- możliwość odlewania w formach
- kremowa konsystencja
- bardzo dobra charakterystyka przepływu
- stałe krawędzie
- gładkie i jednorodne powierzchnie

- dla wszystkich modeli protetycznych
- możliwość odlewania w formach 
- skrócony czas pracy
- bardzo dobra charakterystyka przepływu
- gładkie i jednorodne powierzchnie
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SHERAALABASTER
Gips klasy 2

 - do odlewów całkowitych i częściowych

100 : 45 - 50
36
40
18

2,610
0.18

2.0 - 3.0
około 20

100 : 30
100
130

39
5,655

0.15
5.0 - 6.0

około 25

SHERABIANCO
Twarde gipsy ortodontyczne

 - śnieżnobiały
  

 
 100 : 28

120
140

41
5,945

0.15
5.0 - 6.0

około 20

Nr produktu 102080-58 (biały)

Ilość   20 kg

SHERAKFO-GIPS
Twardy gips ortodontyczny

 

Rekomendowany dla:
         modeli sytuacyjnych
         modeli statycznych
         napraw dentystycznych
         modeli przeciwstawnych

 


 

Nr produktu  102180-58 (śnieżnobiały)

Ilość  20 kg

Rekomendowane dla:
         modeli sytuacyjnych
         modeli statyczne
         napraw dentystycznych
         modeli przeciwstawnych




 

Nr produktu  103010-70 (biały)

Ilość   20 kg

Rekomendowany dla:
         modeli sytuacyjnych 
         odlewania  form 
 
 

Gips klasy 3 / 2

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

proporcja mieszania (p : wd)*
twardość po 2 h (MPa; N/mm2)
twardość po 24 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)
wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 
ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)
czas pracy (min)
czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

- bardzo gęsty, jednorodny o
  kremowej konsystencji
- modele bez pęcherzyków
- bardzo łatwy w trawieniu

- dobra charakterystyka przepływu
- dokładne odtworzenie wszystkich 
  szczegółów modeli woskowych

- gęsta i jednorodna konsystencja
- bardzo łatwy w trawieniu
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SHERAARTI
Gips na podstawy

 - bardzo dobra adhezja
 - skrócony czas pracy
 - ekstremalnie mała ekspansja
 - doskonała separacja pionowa

Gips na podstawy

Rekomendowany dla:     podstaw  
            baz do frezowania 
            wad  zgryzu 



 

Ilość
20 kg

Nr produktu 
102040-70 (biały)

100 : 30

80

90

29 

4,205

< 0.03

2.0 - 2.5

około 15

SHERAARTI-QUICK
Szybkowiążący gips na podstawy

 - super biały kolor
 - krótki czas pracy
 - ekstremalnie mała ekspansja
 - bardzo tiksotropowy

Ilość
20 kg

Nr produktu 
102050-70 (biały)

100 : 30

80

90

28 

4,060

< 0.03

1.0 - 1.5

około 10

Rekomendowany dla:     podstaw  
            baz do frezowania 
            wad zgryzu 
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proporcja mieszania (p : wd)*

twardość po 2 h (MPa; N/mm2)

twardość po 24 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 

ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)

czas pracy (min)

czas twardnienia (min)

proporcja mieszania (p : wd)*

twardość po 2 h (MPa; N/mm2)

twardość po 24 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 

ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)

czas pracy (min)

czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana
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Gips na podstawy

SHERAADHESO
Gips na podstawy z dużą siłą adhezji

 - bardzo duża adhezja
 - krótki czas pracy
 - ekstremalnie mała ekspansja
 - doskonała separacja pionowa

Rekomendowany dla:      podstaw  
             baz do frezowania 
             wad  zgryzu 





Ilość
20 kg

Nr produktu 
102060-70 (biały)

100 : 30

80

90

29 

4,205

< 0.03

2.0 - 2.5

około 15

SHERAMOUNT
Gips na podstawy

 - duża adhezja
 - kremowa konsystencja
 - doskonała stabilność
 - dobry stosunek ceny do wydajności

Ilość
20 kg

Nr produktu 
102070-70 (biały)

100 : 40

55

60

19 

2,755

< 0.05

2.0 - 2.5

około 15

Rekomendowany dla:     podstaw  
            baz do frezowania 
            wad  zgryzu 
            techniki cloud-layer  



 


proporcja mieszania (p : wd)*

twardość po 2 h (MPa; N/mm2)

twardość po 24 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 

ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)

czas pracy (min)

czas twardnienia (min)

proporcja mieszania (p : wd)*

twardość po 2 h (MPa; N/mm2)

twardość po 24 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (MPa; N/mm2)

wytrzymałość na ściskanie po 1 h (psi) 

ustawienie rozszerzenia po 2 h (%)

czas pracy (min)

czas twardnienia (min)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana
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SHERAFLOC
Środek strącający gips

Ilość
10 l

Nr produktu
709046

SHERASON 928
Rozpuszczalnik gipsu

Ilość
1 l
5 l

Nr produktu
702080
702081

SHERAPOLAN 2 : 1
Żywica modelarska na bazie poliuretanu

 
 
 
 

Nr produktu  

516010 (kość słoniowa), 516011 (jasnobrązowy), 516017 (szary)

Ilość 
zestaw składa się z:
300 g składnika A, 150 g składnika B, 10 misek do mieszania,
5 szpatułek, 50 ml SHERASEPARAT (środek antyadhezyjny)

Żywica modelarska

SHERABRILLIANT 
Utwardzacz gipsu

Ilość
500 ml

Nr produktu
709035

przed po

Przydatni, niezbędni pomocnicy SHERA

- idealna do wykonywania cienkich, podcinanych matryc
- zoptymalizowania dla systemów CAD/CAM w szarym kolorze
- trwała i stabilna wymiarowo 
- szybkowiążąca
- zachowująca wymiary i odporna na ścieranie
- bardzo twardy materiał, nadający się do cięcia, 
  szlifowania, piłowania

- utwardza i łączy powierzchnie 
  gipsów
- nabłyszcza powierzchnie gipsów
- stosowany do wykonczenia 
  powierzchni gipsów
- wodoodporny

- usuwa pozostałości gipsu z protez 
- może być rozcieńczony w proporcji
  1:2 z wodą
- możliwość stosowania podczas kąpieli 
  ultradźwiękowych

- wiąże cząstki gipsu
- zapobiega zablokowaniu rur
- redukuje nieprzyjemny zapach
-  10ml SHERAFLOC na każdy 1 litr

wody
wystarczy
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SHERAEXPAND biały

SHERAHARD-ROCK

SHERAMAXIMUM 2000

SHERAMAXIMUM

SHERAPURE

SHERAPREMIUM

SHERAAQUA

SHERAFAVORIT

SHERAPRIMA

SHERAJIVE

Cechy charakterystyczne KoloryGipsy klasy 4 + 5  

bardzo łatwe przetwarzanie

bardzo dobra charakterystyka przepływu

ekstremalna twardość

łatwy w skanowaniu

skrócony czas pracy

kremowa konsystencja

wzmacniany żywicą

zwiększona ekspansja, gips klasy 5

czas wiązania 10 minut

złotobrązowy, złotożółty, jasnożółty
jasnozielony
 
złotobrązowy, szary, intensywny 
żółty, biały, jasnożółty

żółty, złotobrązowy, szary

 
jasnoszary, kremowobiały

morelowy, kość słoniowa, żółty, szary
złotobrązowy, jasnozielony, biały
 
złotobrązowy, różowy, biały
 
 
kość słoniowa, złotobrązowy
 

intensywny żółty

złotobrązowy, jasnożółty

Cechy charakterystyczne Kolory

SHERAARTI

SHERAADHESO

SHERAARTI-QUICK

SHERAMOUNT

ekstremalnie mała ekspansja

bardzo duża siła adhezji

szybkowiążący

kremowa konsystencja

biały

biały

biały

biały

Gips na podstawy

Cechy charakterystyczne Kolory

SHERADYNAMIC

SHERAPLASTER

SHERAALPIN

SHERABIANCO

SHERAKFO-GIPS 

SHERAALABASTER

do pilnych napraw modeli

stałe krawędzie

skrócony czas pracy

do śnieżno białych prac ortodontycznych

do prac ortodontycznych

do techniki odlewania form

Gips klasy 3 + 2  
 

żółty

żółty, jasnozielony, jasnoniebieski, 
biały

 
 
żółty, jasnoniebieski, biały

śnieżnobiały

biały

biały

Cechy charakterystyczne Kolory

SHERASOCKEL-FLÜSSIG płynna konsystencja

do żywic termoplastycznych

błękitny, intensywny żółty, czerwona
glinka, turkusowy, biały, jasnozielony

Gips na podstawy modeli 
gips specjalistyczny
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4.0 - 6.0  4,350
 

30 około 1.00
 

100 : 20
 

około 40
 

180
 

160
 

5.0 - 6.0
 
6.0 - 7.0

6.0 - 7.0

6.0 - 7.0

4.5 - 5.5

4.5 - 5.5

6.0 - 7.0

6.0 - 7.0

około 2.5

Czas
pracy 
(min)

10,150
 

9,280

8,990

10,150

8,700
 

8,265

8,265
 

9,860

6,960

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1 h 
(psi)

70

64

62

70

60

57

57

68

48

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1 h 
(MPa; N/mm2)

< 0.10
 
0.10

0.10
 
0.08

0.10

0.10 

0.10

0.18

0.14

Zmiana 
wymiarów 
po 2 h (%)

100 : 20

100 : 20

100 : 20

100 : 20

100 : 20

100 : 23

100 : 20

100 : 20

100 : 25

Proporcja
mieszania
(p : wd)*

około 30
 
około 30

około 30

około 30

około 30

około 30

około 30

około 35

około 10

Czas
twardnienia 
(min)

320
 
340

320
 
330

290
 
270
 
320
 
320

210

Twardość
po 24 h 
(MPa; N/mm2)

2.0 - 2.5
 
2.0 - 2.5

1.0 - 1.5

2.0 - 2.5

Czas
pracy 
(min)

4,205
 
4,205
 
4,060

2,755

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1  h 
(psi)

29

29

28

19

Wytrzymałość 
na ściskanie
po 1 h 
(MPa; N/mm2)

< 0.03
 
< 0.03
 
< 0.03
 
< 0.05

Zmiana
wymiarów
po 2 h (%)

100 : 30

100 : 30

100 : 30

100 : 40

około  15
 
około  15

około  10

około  15

Czas 
twardnienia 
(min)

90
 
90
 
90
 
60 

Twardość  
po 24 h 
(MPa; N/mm2)

80
 
80
 
80
 
55

Twardość  
po 2 h  
(MPa; N/mm2)

2.5 - 3.0 

4.0 - 5.0
 
3.5 - 4.0

5.0 - 6.0 

5.0 - 6.0

2.0 - 3.0

Czas
pracy 
(min)

6,525 

6,670

6,380

5,945

5,655

2,610

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1 h 
(psi)

45 

46

44

41 

39

18

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1 h 
(MPa; N/mm2)

0.15
 
0.15
 
0.15

0.15
 
0.15

0.18

Zmiana
wymiarów
po 2 h (%)

100 : 30

100 : 30

100 : 30

100 : 28

100 : 30

100 : 45-50

około 10 

około  25
 
około  20

około  20

około  25

około  20

Czas  
twardnienia 
(min)

120 

140
 
110
 
140

130
 
40

Twardość  
po 24 h 
(MPa; N/mm2)

110 

120
 
100
 
120 

100

36 

Twardość  
po 2 h 
(MPa; N/mm2)

300
 
310

300
 
310

270
 
250
 
300
 
300

190

Twardość  
po 2 h
(MPa; N/mm2)

3.5 - 4.5  

Czas
pracy 
(min)

7,105
 

Wytrzymałość 
na ściskanie
po 1 h 
(psi)

49

Wytrzymałość
na ściskanie
po 1 h 
(MPa; N/mm2)

0.05
 

Zmiana 
wymiarów
po 2 h (%)

100 : 23
 

Proporcja
mieszania
(p :  wd)*

około 40
 

Czas  
twardnienia 
(min)

250
 

Twardość
po 24 h 
(MPa; N/mm2)

230
 

Twardość  
po 2 h 
(MPa; N/mm2)

* proporcja mieszania = proszek: woda destylowana

Proporcja
mieszania
(p :  wd)*

Proporcja
mieszania
(p :  wd)*
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IMPRESSION DISINFECTANT
Nie zawiera aldehydu, gotowy do użycia rozpuszczalnik 
przeznaczony do techniki zanurzeniowej  odkażającej wyciski

 - bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy
(otacza wirus)

 - opracowany przez ekspertów zgodnie z normami DGHM
 - dezynfekuje i oczyszcza powierzchnie z pozostałości po pracy
stomatologicznej

 - nie aktywuje HBV/HIV oraz rotawirusów
 - odpowiedni dla polimeru, silikonu, alginianu, hydrokoloidu
 - biodegradowalny
 - odpowiedni do myjek ultradźwiękowych

SHERAMASTER
Wycisk oraz środek antyadhezyjny

 - dla sylikonów, polietrowych wycisków oraz wosków
 - poprawia płynność gipsów w wyciskach  
 - zapobiega powstawaiu porów wokół wosku w wyciskach 
 - pozbawiony alkoholu, formaldehydu oraz rozpuszczalnika
 - neutralny zapach

Ilość
1 l

Nr produktu
709070

Nr produktu
709179 
709175

SHERARELAXA
Wycisk oraz środek antyadhezyjny

 - przeznaczony dla wycisków alginianowych, polieterowych,
silikonowych 
poprawia płynięcie mas wyciskowych -
uwalnia napięcie powierzchniowe wosku -
modele pozbawione porów i osadów -
bardzo dobre właściwości zwilżające -
nie zawiera  formaldehydu i rozpuszczalnika -
bardzo wydajny i ekonomiczny

      Ilość
             50 ml + rozpylacz 
             500 ml

Ilość
1 l
5 l

Nr produktu
703020
703021

Środki do wycisków

struktura szkła
z       bez   

SHERARELAXA

-
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SHERASEPAL-U
Woskowy środek antyadhezyjny - spray

Ilość
500 ml spray

Nr produktu
701055

SHERASEPARAT 
Woskowy środek antyadhezyjny - spray

Ilość
50 ml spray
300 ml spray

Nr produktu
701102
701105

Środki izolujące

SHERAISOLEX
Środek izolujący w postaci nasączonej gąbki

Ilość
16 ml napełniana puszka z pędzlem 
20 ml puszka

Nr produktu
701082 
701087

- izoluje gips od wosku
- izoluje wosk od wosku
- izoluje stopy od wosku
- bardzo cienka i jednorodna warstwa izolująca
- prosta applikacja

- separuje gipsy od siebie
- separuje polieterowe wyciski od  modeli z żywicy
- zalakowuje powierzchnie
- bardzo cienka warstwa separacyjna

- separuje gipsy od siebie
- separuje polieterowe wyciski od modeli z żywicy
- bardzo cienka i homogeniczna warstwa separacyjna
- szybkoschnący 
- zalakowuje powierzchnie
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SHERAMEGA 2000
Klej błyskawiczny cyjanoakrylanowy

SILICONE SPRAY
Spray silikonowy-substancja konserwująca

 

Środki izolujące

SHERATEC
Alginianowy środek antyadhezyjny 

Spoiwo

SHERASEP-G
Woskowo-silikonowy środek antyadhezyjny do gipsów 

Ilość
500 ml

Ilość
500 ml

Nr produktu
701045

Nr produktu
701066

Ilość
400 ml spray

Ilość
20 g

Nr produktu
709165

Nr produktu
958120

- separuje gipsy
- zalakowuje powierzchnie
- bardzo cienka warstwa separująca
- wodoodporny

- kolor: przezroczysty
- separuje masy gipsowe od akrylowych
- całkowicie absorbowany przez gips

- nie zawiera formaldehydu i silikonów

- do konserwacji artykulatorów, trymerów, 
  wibratorów oraz form
- zapobiega przyklejeniom mas wyciskowych
- bardzo ekonomiczny
- do mokrych powierzchni silikonowych, 
  gdy pracujemy techniką akrylową

- lepkość: 20-40 mPa*s
- świetna wytrzymałość adhezyjna
- wysoka lejność
- opatentowane zamknięcie
- anaerobowy klej błyskawiczny
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Pin ze szpilką
 - rozmiar 2 
 - ze szpilką do podtrzymywania
 - a:  11 mm, b:  17 mm, c:  28 mm

Pin ustalający
 - rozmiar 2
 - a:  5 mm, b:  17 mm, c:  22 mm

Pin ustalający
 - z podfrezowaniem
 - a:  5 mm, b:  12 mm, c:  17 mm

Pin stopniowy
 - z tuleją
 - do wiertła (ø 1.60 mm)
 - a:  6 mm, b:  12 mm, c:  18 mm
 - tuleja c:  11 mm

Pin stożkowy
 - do wiertła (ø 1.60 mm)
 - a:  5 mm, b:  13 mm, c:  18 mm

Tuleja metalowa
 - do pinów stożkowych
 - c:  10 mm

Wiertło
 - wzmocniony rdzeń
 - ø 1.60 mm
 - do pinów stożkowych oraz stopniowych
 - c:  35 mm
 - wymiar wałka 3.0 mm

Bi-pin
 - z małą tuleją
 - a:  5 mm, b:  14 mm, c:  19 mm
 - tuleja c: 12 mm

Nr produktu 942801

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu  942104

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu  942102

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu 942103

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu 942401

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu 942402

Ilość    1000 sztuk

Nr produktu 942901

Ilość    1 sztuka

Nr produktu 942203

Ilość    100 sztuk

Piny
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MILLING BUR
do SHERAGINGIVAL

Nr produktu 96 0306

Ilość 1 sztuka

Ilość
50 sztuk

SHERACRYSTAL

 - silikon addycyjny do przedlewów
 - na bazie polisiloksanu
 - do pracy z materiałami światłoutwardzalnymi
 - do produkcji zgryzów
 - do stosowania przy pracach implantologicznych
 - do stosowania w jamie ustnej tylko w postaci utwardzonej
 - twardość Shore’a A 70

SHERAGINGIVAL
Silikon o wyglądzie naturalnym

 - do masek dziąsła w celu przygotowania modelu
 - silikon addycyjny
 - specjalny kolor o naturalnym wyglądzie
 - łatwy do cięcia
 - do pośredniego i bezpośredniego zastosowania
 - twardość Shore’a  A 70

Ilość
zestaw składa się z  podwójnych wkładów,  każdy po 50ml
10 mieszadeł

Ilość
zestaw składa się z podwójnych wkładów   każdy po 50 ml, 
12 mieszadeł, 50 ml SHERASEPARAT (środek separujący)

Nr produktu
960201

Nr produktu
960101

MIXING GUN

do 2-składnikowych wkładów

INTRA 
ORAL TIPS

 

MIXING NOZZLES
mieszadła, wkłady po 50 ml

 - pink, ø 7 mm, długość 65 mm 
(do SHERAGINGIVAL)

 - yellow, ø 6 mm, długość 50 mm 
 

(do S‘SIL-EXTRA LIGHT) 
 - blue, ø 5 mm, długość 45 mm 
(do indywidualnych zastosowań) 

Nr produktu 960301

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 960304

Ilość  50 sztuk

Nr produktu
960302  (różowy)
960303  (żółty)
960307  (niebieski)

Wkłady silikonowe

Transparentny silikon

pistolet mieszający

końcówki do różowych
dysz mieszających
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SHERADUETT-SUPERSOFT
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 50
 - w szczególności do form z podcięciami
 - do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
zgryzu i modeli naprawczych

 - do izolowania zębów od gipsu przy puszkowaniu protez
 - bardzo precyzyjne odwzorowanie, stabilny podczas 
gotowania

SHERADUETT
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 90
 - do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
zgryzu i modeli naprawczych

 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - bardzo duża dokładność odwzorowania
 - stabilność wymiarowa

SHERADUETT-HARD
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 95
 - do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
zgryzu i modeli naprawczych

 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - bardzo precyzyjne odwzorowanie, stabilny podczas 
gotowania 

- stabilność wymiarowa

Ilość
2 x 1.3 kg
2 x 4 kg

Ilość
2 x 1.5 kg
2 x 5 kg

Ilość
2 x 1.5 kg
2 x 5 kg

Nr produktu
301550
301555

Nr produktu
301010
301015

Nr produktu
301100
301105

Kity silikonowe

SHERADUETT-SOFT
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 85
 - do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
zgryzu i modeli naprawczych

 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - bardzo precyzyjne odwzorowanie, stabilny podczas 
gotowania

 - stabilność wymiarowa

Ilość
2 x 1.5 kg
2 x 5 kg

Nr produktu
301040
301045

Addycyjne silikony kitowe 1 : 1



www.shera.de36

Nr produktu
302044

SHERASIL-EXTRA LIGHT
Materiał korekcyjny dla SHERATWIST 60

SHERATWIST 60
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 60
 - jedwabnie miękka konsystencja

zastosowanie w praktyce dentystycznej
 - masa wyciskowa do otrzymywania wycisków techniką 
wash oraz techniką kanapkową

 - aplikacje z materiałem korekcyjnym SHERASIL-EXTRA LIGHT
zastosowanie w laboratoriach dentystycznych

Ilość
2 x 500 g  
2 x 5 kg

Nr produktu
301500  
301505

Ilość
2 wkłady po 50 ml  
zawiera 12 mieszadeł  (żółty)

SHERADUPLICA
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 85

Ilość
2 x 1.5 kg 
2 x 3 kg

Nr produktu
301070
301071

SHERADUPLICA-HARD
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 95

Ilość
2 x 1.5 kg 
2 x 3 kg

Nr produktu
301130
301131

Kity silikonowe 
Addycyjne silikony kitowe 1 : 1

można stosować
doustnie

 można stosować
doustnie

 

- do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
  zgryzu i modeli naprawczych
- do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
- lekko oleisty
- bardzo precyzyjne odwzorowanie, 
- stabilność wymiarów, stabilny podczas gotowania

- do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania odcisków 
  zgryzu i modeli naprawczych
- lekko oleisty
- bardzo precyzyjne odwzorowanie, 
- stabilność wymiarów, stabilny podczas gotowania

- precyzyjny, elastomerowy materiał wyciskowy
- addycyjny kit silikonowy
- obydwie masy mogą być mieszane z łatwością dzięki wkładom
- płynna konsystencja
- bardzo krótki czas wiązania w jamie ustnej
- odpowiedni do techniki kanapkowej oraz techniki 
  dwuwarstwowej

- do sporządzania modeli zgryzu, wykonywania 
  odcisków zgryzu i modeli naprawczych
- do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
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SHERAPASTENHÄRTER
Katalizator do kitów silikonowych SHERA

 - w tubce
 - łatwy w dozowaniu

Ilość
40 ml tubka

Nr produktu
302094

Kity silikonowe

SHERAEXACT 65
Kit silikonowy
 - twardość Shore’a A 65
 - do sporządzania modeli zgryzu i modeli naprawczych 
 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - jedwabnie gładka konsystencja
 - bardzo jednorodny i gęsty
 - stabilny podczas gotowania
 - łatwo wiąże się z utwardzaczem SHERAPASTENHÄRTER

Ilość
1.3 kg puszka
10 kg wiaderko

Nr produktu
302010
302016

Nr produktu
302021
302026
302027

SHERAEXACT 85
Kit silikonowy
 - twardość Shore’a A 85
 - do sporządzania modeli zgryzu i modeli naprawczych
 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - miękki i niekleisty
 - bardzo jednorodny i gęsty
 - wysoka stabilność wymiarów
 - stabilny podczas gotowania
 - łatwo wiąże się z utwardzaczem SHERAPASTENHÄRTER

Ilość
1.8 kg puszka
10 kg wiaderko
25 kg wiaderko

Skondensowane, utwardzane kity silikonowe

Nr produktu
302055

SHERAEXACT 95
Kit silikonowy

 - twardość Shore’a A 95
 - do sporządzania modeli zgryzu i modeli naprawczych 
 - do izolacji zębów od gipsu w trakcie puszkowania protez
 - miękki i niekleisty
 - bardzo jednorodny i gęsty
 - wysoka stabilność wymiarów
 - stabilny podczas gotowania
 - łatwo wiąże się z utwardzaczem SHERAPASTENHÄRTER

Ilość
5 kg wiaderko
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Akcesoria do modelowania

DEEP  
DRAWING 
FOILS

 - dla Adapta System
 - wypala się nie 
pozostawiając resztek 

- ø 42 x 0.6 mm

UNDERLAY  
FOILS

 - ø 42 x 0.1 mm

Nr produktu 
990106

Nr produktu 
990104 (twardy)
990105 (miękki)

SHERAPLAST
Światłoutwardzalna żywica modelowa, gotowa do użytku

-

 - bardzo dobra płynność w połączeniu z wysoką stabilnością
 - wypala się nie pozostawiając resztek
 - kolor: transparentny czerwony

Nr produktu
509010

Nr produktu
962801

Nr produktu
962101 (niebieski, 10 µm)
962201 (transparentny, 3µm)
962301 (czerwony, 8µm)
962401 (srebrny, 13µm)

SHERASTUMPFLACK
Lakier dystansujący

 - lakier dystansujący pomiędzy 
koroną a kitem

 - szybkoschnący
 - odporny na zadrapania
 - warstwa lakieru odporna na  
gorącą wodę i parę  

THINNER

SHERASTUMPFLACK

Ilość
16 ml butelka z pędzlem

Ilość
100 ml

Ilość  

200 sztuk

Ilość  

100 sztuk

Ilość
3 strzykawki dozujące po 3g, 10 końcówek aplikacyjnych

do modelowania: teleskopów, koron, elementów oraz mocowań frezowanych, 
inlejów, onlejów, modeli odlewanych, części szkieletów, łączników implantów,

rozpuszczalnik dla

Folia ADAPTA

Folia ADAPTA
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Woski

CERVICAL WAX

 - do precyzyjnej modulacji krawędzi 
koron

 - pozbawiony naprężeń
 - mały skurcz termiczny
 - wypala się bez pozostałości

MODELLING WAX

 - do pe rfekcyjnego modelowania
 - oszczędza czas pracy
 - bardzo dobre parametry do rzeźbienia
 - krótki czas zastygania
 - bardzo mały skurcz termiczny
 - pozbawiony cząstek tworzywa sztucznego

CARVING WAX

 - nie łuszczy się podczas formowania
 - wysoka twardość
 - do bardzo gładkich powierzchni
 - wypala się bez pozostałości

Nr produktu 
974121 (czerwony)

Nr produktu 
974101 (zielony)
974102 (szary)
974104 (beżowy) 
974105 (niebieski)

Nr produktu
974111 (zielony)

AESTHETIC WAX

 - idealny do modelowania koron i mostów
 - idealny do uzyskania czystych i gładkich 
powierzchni

 

- nie rozmazuje się 
- może być frezowany 
- nie zawiera dwutlenku tytanu, dlatego

  wypala się bez pozostałości

 

Nr produktu 
974115 (biały)

Ilość
45 g puszka

Ilość
45 g puszka

Ilość
45 g puszka

Ilość
45 g puszka

DIP COAT SEALING WAX

 - w postaci granulek
 - łatwy w dozowaniu
 - elastyczny, ale stabilny o wysokim module sprężystości
 - bardzo łatwy w obróbce

Nr produktu
974296 (pomarańczowy)

Ilość
80 g

Wosk estetyczny Wosk cerwikalny

Wosk modelowy

Wosk do rzeźbienia

Wosk uszczelniający do powłok
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Nr produktu 
974902 ( ø 2.5 mm)
974903 ( ø 3.0 mm)
974901 ( ø 3.5 mm)
974904 ( ø 4.0 mm)

Ilość
1 rolka (250 g)

WAX WIRE

 - średnia twardość
 - stabilny wymiarowo oraz łatwy 
w formowaniu

 

Nr produktu 
974294

Ilość
2.5 kg

PINK SHEET WAX

 - doskonała jakość
 - szerokie zastosowanie
 - niezwykle elastyczny
 - doskonały w modelowaniu
 - niewielki skurcz termiczny
 - matowy kolor dla optymalnej kontroli

Woski

ADHESIVE WAX

 - elastyczny
 - duża siła adhezji
 - wysoka twardość
 - podwyższona ciągliwość
 - mały skurcz
 - nadaje się do szybkich połączeń

Nr produktu 
974293 (czerwony)

Ilość
4 dyski ø 7.5 cm

SHERAREPRO-WAX
Wosk modelowy i do wtrysku

 - nadaje się do wtryskarki oraz klasycznego modelowania  
z wydłużonym okresem plastyczności

 letni łatwo formowalny, bez przerw, pęknięć lub odłamków-
 - idealne nadaje się do produkcji zgryzów
 - bardzo dokładnie odwzorowuje powierzchnie
 - do bezpośredniej kontroli w ustach pacjenta
 - nadaje się do ceramiki tłoczonej

Nr produktu 
974150
974155 

Ilość
1 blok 50 g
10 bloków 50 g  

SHERACASTINGSTICKS
 - odlewane pręty woskowe z zasobnikiem
 - dla homogenicznych struktur odlewanych,
pozbawionych porów

 - prosta obróbka odlewów poprzez zalanie
prętem woskowym

 - idealnie nadają się do odlewania pod 
ciśnieniem

 - łatwy do oddzielenia po odlaniu
 - powiększone, krzyżujące się kanały dla 
stopów nieszlachetnych

Nr produktu 
974917 (ø 7.0 mm)
974918 (ø 8.0 mm)
974919 (ø 9.0 mm)

Ilość
100 sztuk

Drut woskowyWosk w postaci arkuszy

Wosk adhezyjny
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WAX PATTERNS

 - łatwe w adaptacji
 - stabilny kształt i łatwe 
w modelowaniu

 

Ilość
klamry, 10 arkuszy
siatka z otworami retencyjnymi, 
20 arkuszy
klamry proste, 10 arkuszy

Nr produktu
974222
974225

974226

Nr produktu 
974921 (szmaragdowy)

Ilość
38 g

PROFIL BARS 
ROUND

 - ø 1.0 mm
 - średnia twardość

Woski

PREPARATION WAX

 - do modelowania odlewów
 - elastyczny
 - łatwy w adaptacji
 - stabilny kształt i łatwy 
w modelowaniu

Nr produktu 
974201 (0.5 mm) 
974202 (0.6 mm)
974203 (0.7 mm)

Ilość

15 arkuszy

CASTING WAX 
COARSE-VEINED

 - do modelowania odlewów
 - wysoka plastyczność
 - łatwy w adaptacji
 - nie zmienia grubości podczas 
modelowania

Nr produktu 
974213 (0.4 mm)
974214 (0.5 mm)
974215 (0.6 mm)

Ilość

15 arkuszy

Nr produktu 
974291

Ilość
65 g

LOWER JAW BARS

 - łatwe w adaptacji
 - stabilny kształt i łatwe 
w modelowaniu

 

 - 2 x 4 x 145 mm

Nr produktu 
974292

Ilość
25 pasków

HOLE RETENTION 
BARS

 - łatwe w adaptacji
 - stabilny kształt i łatwe 
w modelowaniu

 

Pręty woskowe

Siatki woskowe

Pręty retencyjne z otworami Chropowaty wosk odlewniczy

Wosk podkładowy
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Masy osłaniające SHERA są:
- drobnoziarniste, z bardzo dobrą charakterystyką płynięcia
- dokładne w odwzorowaniu szczegółów, gdyż kremowa   
  masa wypełnia nawet najmniejsze miejsca
- przepuszczalne, umożliwiają odgazowanie odlewów
- bardzo łatwe do kontrolowania w celu zachowania 
  wymaganego rozszerzenia
- optymalne, gdyż wiążą maksymalną ilość tlenków
- gwarantem precyzyjnych odlewów o bardzo wysokiej 
   jakości powierzchni.

Wszystkie masy SHERA nadają się do szybkiego oraz do 
tradycyjnego, powolnego wygrzewania. Od odlewów 
chromu do techniki koron i mostów, przez odlewy 
jednoczęściowe lub projektowanie odlewów poprzez druk 
3D, SHERA opracowała idealne masy osłaniające dla każdej
techniki odlewniczej.

SHERA oferuje szeroką gamę zaawansowanych 
technologicznie produktów, aby sprostać wymaganiom 
precyzyjnego odlewania. Parametry techniczne produktów 
SHERA przekonują do ich stosowania.
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Zachwyć s ię  dokładnością

Nr produktu
 201010
 201011
 201012

 - doskonała jakość dla odlewów ze złota, złotych teleskopów, stopów
metali szlachetnych i nieszlachetnych oraz ceramiki wyciskowej  

- bardzo drobny o gęstej konsystencji do odlewania, łatwa w kontroli ekspansja odlewu
 

powoduje otrzymanie bardzo gładkiej i wyjątkowo precyzyjnej powierzchni
 - możliwość szybkiego i powolnego wygrzewania

Ilość
3 kg (50 saszetek po 60 g)

  6 kg (60 saszetek po 100 g)
  6 kg (38 saszetek po 160 g)

SHERAFINA® 2000
Masa osłaniająca na korony i mosty

SHERAFINA®  2000

www.shera.de46

Rozpocznij precyzyjne odlewanie polegając na SHERAFINA® 
2000. Wykorzystaj zaawansowaną technologicznie masę 
osłaniającą i uzyskaj pełną kontrolę nad ekspansją odlewu 
zapewniającą wyjątkowo gładką powierzchnię. SHERAFINA® 
2000 pozwoli Ci uzyskać perfekcyjne odwzorowanie w

każdym przypadku - od dużej konstrukcji mostu po koronę. 

intensywnie zajmujemy się techniką odlewania 
stomatologicznego.

om
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Masy osłaniające dla koron i mostów 

SHERAFINA®-RAPID
Masa osłaniająca do precyzyjnych odlewów koron i mostów

Nr produktu
201020
201022

Ilość
3 kg (50 saszetek po 60 g)
6 kg (38 saszetek po 160 g)

SHERAMAGIC-GREEN
Masa osłaniająca do odlewu koron i mostów z metali nieszlachetnych

 

Nr produktu
201042 

Ilość
4.5 kg (25 saszetek po 180 g)

RADA

- do stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych 
- łatwa kontrola ekspansji 
- do szybkiego i powolnego wygrzewania 
- bardzo drobnoziarnista i zwarta konsystencja
- gładka powierzchnia odlewów 
- bardzo precyzyjne odlewy

- do odlewu koron i mostów
- do szybkiego i powolnego wygrzewania 
- zmiana koloru masy pokazuje optymalny moment włożenia jej 
  do rozgrzanego pieca
- krótki czas twardnienia ok. 10 minut
- bardzo łatwe oddzielenie masy od zakrzepniętego stopu i piaskowanie
- odpowiedni dla frezowanego wosku lub tworzywa akrylowego

Pamiętaj o płynie do mas 
osłaniających! SHERALIQUID opisany 

jest na stronie 51.
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Masa do teleskopowych podparć

SHERA
FRI   ION

SHERAFRIXION

Nr produktu
 201052 

Ilość
4.5 kg (25 saszetek po 180 g)

Szukasz idealnie dopasowanych podparć teleskopowych? 
To bardzo łatwe do osiągnięcia z SHERAFRIXION. Ekspansja 
znacznie większa, łatwa w kontroli  i  idealnie dostosowana  
do wymagań wobec mas na podparcia teleskopowe                 

- do teleskopowych poparć oraz implantów, dla każdego rodzaju stopów
- do koron i mostów, dla wszystkich stopów nieszlachetnych

- do szybkiego i powolnego wygrzewania
- do modelowania wosku, samoutwardzalnego lub światłoutwardzalnego,

modelowania żywic (np. SHERAPLAST)

i stożkowe koron. Można stosować stopy zarówno 
szlachetne, jak i nieszlachetne, dla koron 
pojedynczych, i całych mostów, z naszą nową masą tarcie 
pomiędzy podkładem a drugą częścią jest idealne. 
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SHERAVEST RP
Masa do szybkiego prototypowania

Nr produktu
202093 
202095

SHERATITAN-EASY
Masa do czystego tytanu oraz stopów zawierających tytan

Nr produktu
209013

Ilość
10 kg (40 saszetek po 250 g) 
10 kg (4 saszetek po 2.5 kg)

Ilość
1.6 kg puszka

Specjalne masy osłaniające

RADA

Użyj SHERAMUFFELFORMER zrobionego z gumy kauczukowej. 
Zapewnia optymalne warunki wewnątrz pieca zmniejszając ryzyko 
wystąpienia odprysków i bruzd. Znajdziesz je na stronie 52.

- masa fosforanowa
- do wydrukowanych modeli
- do odlewania prawie wszystkich typów stopów
- bardzo precyzyjne odlewy
- maksymalne wiązanie powstających tlenków

- do szybkiego i powolnego wygrzewania
- zmniejsza ilość fazy alfa na odlanym obiekcie
- większość tlenków pozostaje  związana w masie
- ekspansja cieczy może być z łatwością kontrolowana 
- może być odlewana bez pierścieni odlewniczych
- znakomita gęsta konsystencja
- do odlewów o gładkich powierzchniach
- bardzo precyzyjne odwzorowanie
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Nr produktu
202020
202021
202025

Nr produktu
202010
202011
202015

Ilość
10 kg (50 saszetek po 200 g)
10 kg (25 saszetek po 400 g)
20 kg (8 saszetek po 2.5 kg)

Ilość
10 kg (50 saszetek po 200 g)
20 kg (50 saszetek po 400 g)
20 kg (8 saszetek po 2.5 kg)

Masy osłaniające dla odlewów z chromu

SHERACAST 2000
Masy osłaniające dla odlewów z chromu

SHERACAST
Solidna masa osłaniająca stopy chromowe

- bardzo dobra kremowa konsystencja
- do szybkiego i powolnego wygrzewania
- do duplikacji silikonów
- do odlewania stopów chromu z bardzo 
  precyzyjnym odwzorowaniem 
- do ekstremalnie gładkich powierzchni
- do bardzo stabilnych krawędzi
- wiąże tlenki

- solidna jakość
- do szybkiego i powolnego wygrzewania
- do duplikacji silikonów i żelów
- do odlewania stopów chromu z bardzo 
  precyzyjnym odwzorowaniem
- do bardzo gładkich powierzchni
- do bardzo stabilnych krawędzi
- wiąże tlenki
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Płyn ekspansyjny

SHERALIQUID 
Płyn do mas osłaniających

 - specjalny płyn poprawiający ekspansję do mas osłonowych 
SHERA 

Ilość
1 l
5 l

Nr produktu
208010
208011

SHERALIQUID EXTRA 
Płyn do mas osłaniających

 - specjalny płyn ekspansyjny
 - dla jakichkolwiek zabiegów wymagających dużej ekspansji

Ilość
1 l

Nr produktu
208020

RADA
Informacje o proporcjach 

mieszania znajdziesz w internecie

RADA
SHERALIQUID 

zapasy zimą

- może być mieszany z wodą destylowaną zgodnie z instrukcją 
  dla używanej masy
- wrażliwy na zimno

- używać jedynie jako dodatku do SHERALIQUID
- wrażliwy na zimno

Który stosunek składników gwarantuje 
najlepszy efekt? Na naszej stronie 
www.shera.de znajdziesz wymagane 
informacje dotyczące mas osłaniających 
SHERA. Dalsze informacje można 
uzyskać bezpośrednio kontaktując się       
z naszymi technikami. Będzie im 
niezmiernie miło, gdy będą mogli pomóc.  

W międzyczasie pamiętaj o stworzeniu 
zapasu zimowego SHERALIQUID. Płyn jest 
wrażliwy na zimno, dlatego nie może być 
dostarczany w temperaturach niższych 
niż 5 stopni Celsjusza.
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Formy odlewnicze

SHERAMUFFEL-
FORMER MG
do technik wykorzystujących chrom

 - do wielokrotnego użytku
 - ułatwia rozszerzanie się masy
osłaniającej

Ilość
1 sztuka

Nr produktu
926105

SHERAMUFFEL-
FORMER RP
do szybkiego prototypowania

 - do odlewania modeli wydrukowanych techniką
druku 3D 

- do wielokrotnego użytku 
- ułatwia  rozszerzanie się masy osłaniającej

Ilość
1 sztuka

Nr produktu
926125

SHERAMUFFEL-
FORMER K&B
do koron i mostów

 - do wielokrotnego użytku
 - ułatwia rozszerzanie się 
masy osłaniającej

Ilość
1 sztuka

Nr produktu
926101 (3x formy)
926102 (6x formy)
926103 (9x formy)

SHERABIO-MUFFELVLIES
Bio taśma do wyściełania pierścieni odlewniczych

 - 50 x 1 mm
 - długość rolki 25 m
 - chroni formy z gumy kauczukowej przed otarciami
 - umożliwia zwiększenie porowatości silikonowych form
 - dobrze toleruje wełnę AES 
 - bardzo gruba i gładka
 - ulega rozszerzeniu

Ilość
1 rolka 

Nr produktu
926211

RADA

Do każdego odlewu zaprojektowaliśmy formę z gumy 
kauczukowej. Elastyczność tego materiału pozwala na dowolne 
rozszerzanie się materiału wewnątrz. Ścianki  wewnętrznej 
formy są użebrowane, dzięki czemu stworzono powierzchnię, 

którą łatwiej odgazować w piecu i tym samym zapobiegać 
pękaniu. Co więcej, forma otaczająca o grubości jednego 
centymetra zapewnia optymalne warunki dzięki, którym można 
uzyskać najwyższą możliwą precyzję.

Biała taśma wyściełająca pierścienie zapewnia lepszy efekt 
wizualny, stanowiąc jaśniejsze tło, bardziej kontrastujące                        
z woskiem - większa kontrola nad procesem odlewania.
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SHERAPOR-L
Utwardzacz

 - utwardza i uszczelnia modele z mas 
osłaniających

 - powoduje lepsze przyleganie wzorców 
woskowych

 - bardzo mała lepkość
 - bardzo łatwo wsiąka w powierzchnie 
modelu

 

Ilość
500 ml
5 l

Nr produktu
926301
926302

SHERAPORAL
Płyn do utwardzania

 - utwardza i uszczelnia modele z mas osłaniających
 - bardzo mała lepkość
 - wsiąka w powierzchnie modelu 
 - używać bez rozcieńczalnika

Ilość
1 l
5 l

Nr produktu
926401
926402

SHERAMODELLHAFT-
GRUND
Płyn zwiększający przyczepność

 - przezroczysty
 - zwiększa adhezję wosków do powierzchni 
mas osłaniających

Ilość
30 ml butelka z pędzlem

Nr produktu
709132

THINNER
rozcieńczalnik do SHERAPOR-L

Ilość
500 ml

Nr produktu
926303

Akcesoria do modeli z mas osłaniających
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DUOSIL S
Twardość Shore’a A 9

 - kolor: królewski niebieski
 - bardzo miękki i elastyczny
 - czas twardnienia: 20 minut
 - szczególnie odpowiedni dla cienkich 
matryc

Ilość
2 x 1 kg

Nr produktu
321140

DUOSIL D
Twardość Shore’a A 22

 - kolor: turkusowy
 - medium hardness
 - czas twardnienia: 20 minut
 - do szybkich napraw
 - odpowiedni dla matryc do 
galwanotechniki 

Ilość
2 x 1 kg
2 x 5 kg 

Nr produktu
321010 
321011 

DUOSIL H
Twardość Shore’a A 17

 - kolor: niebieski
 - miękki i elastyczny
 - czas twardnienia: 20 minut
 - nawet dla cienkich modeli z podcięciami
 - poddaje się rozszerzeniu masy osłaniającej  

Ilość
2 x 1 kg
2 x 5 kg 

Nr produktu
321040 
321041 

Silikonowe materiały duplikujące

wyróżniają się wysoką odpornością na rozdarcie i 
wyjątkowym zachowaniem kształtu odwzorowywanego 
materiału. Silikonowe formy DUOSIL można 

niezawodnie wypełniać kilkakrotnie. Butelki    te są 
kompatybilne z wieloma komercyjnymi silikonowymi 
urządzeniami dozującymi. Zalecamy jednak ręczne 
dozowanie silikonów.
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DUPLICATING FLASK
 - odpowiedni dla techniki żelowej 
i silikonowej 

- zakotwiczenie dzięki zwężającej się 
tulejowej części

Ilość
1 sztuka (cztery elementy)

Nr produktu
922120

DUOSIL EXTRA HART
Twardość Shore’a A 32

 - kolor: limonkowa zieleń
 - wysoka twardość
 - czas twardneinia: 20 minut
 - odpowiednie do otrzymywania akrylów 
 - lekko oleisty
 - bardzo szybki powrót do pierwotnego 
kształtu

Ilość
2 x 1 kg
2 x 5 kg

Nr produktu
321070
321071

DUOSIL EXPRESS
Twardość Shore’a A 22

 - kolor: żółty
 - średnia twardość
 - skrócony czas twardnienia: 9 minut
 - ze względu na skrócony czas  
konieczne jest ręczne wyrabianie

 - umożliwia szybką pracę
 - do gipsów i mas osłaniających

Ilość
2 x 1 kg
2 x 5 kg

Nr produktu
321100 
321101 

RADA
SHERARELAXA                                     poprawia   właściwości   płynięcia  gipsów,   w 
przypadku odcisków wykonanych z alginianu, polieteru, silikonu         
i wielosiarczków - dla otrzymania modeli bez pęcherzyków. Więcej 
na stronie 30.
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Żele dublujące

SHERAGEL
Żel dublujący do techniki odlewania akryli

 - kolor: czerwony 
 - dla techniki odlewania akrylowego w kompletnej protetyce 
dentystycznej

 - silnie dublujący żel
 - do modeli chromowo-kobaltowych i protetyki

Ilość
6 kg wiadro

Nr produktu
322020

SHERAHYDROKOL
Specjalny żel dublujący do modeli gipsowych

 - kolor: beżowy
 - solidny materiał do dublowania
 - szybki i ekonomiczny

Ilość
6 kg wiadro

Nr produktu
322040

Żele dublujące SHERA wyróżniają się dokładnym powielaniem. 
Mogą być ogrzewane konwencjonalnie lub mikrofalami,  nadają 
się do wielokrotnego użytku i ulegają biodegradacji. Ich 

zróżnicowana elastyczność sprawia, że są odpowiednie dla 
różnych  zastosowań w laboratorium.
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SHERAFORM
Żel dublujący dla modeli chromowo-kobaltowych

 - kolor: biały
 - wyjątkowo silnie dublujący materiał
 - do bardzo gładkich i gęstych powierzchni podobnych do 
form silikonowych

 - doskonałe elastyczne odtworzenie
 - bardzo odporny na rozdarcie
 - długi czas użytkowania

Ilość
6 kg wiadro

Nr produktu
322030

SHERADUBLE
Żel dublujący dla kobaltowo-chromowych modeli

 - kolor: zielony
 - elastyczny żel dublujący
 - doskonały stosunek ceny do wydajności

Ilość
6 kg wiadro

Nr produktu
322010

RADA
A g a r  z a m i a s t  s y l i k o n u :  

RADA
Dublujące żele są przyjazną dla środowiska alternatywą dla 
silikonów. Agar jest odnawialnym surowcem. Materiały 
dublujące oparte na ekstraktach z alg cechują się długim 
czasem użytkowania, są wielokrotnego użytku i ulegają 
biodegradacji. Używając tych dublujących żeli, chronisz 
środowisko i oszczędzasz pieniądze w jednym kroku!

Puszki do powielania znajdziesz 
na stronie 55.

Dbaj o środowisko i oszczędzaj pieniądze
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Stopy SHERA są wysokojakościowymi stopami           
o idealnych parametrach technicznych. Topią się 
jednorodnie z doskonałą zdolnością przepływu 
oraz są bardzo łatwe w obróbce. Doskonała jakość 
powierzchni gwarantuje znakomity połysk.

Zgodnie z normą DIN EN ISO 22674 wszystkie stopy 
SHERA są pozbawione berylu i kadmu. Wszystkie 
stopy chromowo-kobaltowe są również 
pozbawione niklu. Stopy SHERA wyróżniają się 
najwyższą czystością. Jako urządzenie medyczne      
z oznakowaniem CE podlegają stałej kontroli              
i surowym wymaganiom jakości.
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Ilość
100 g
250 g
1000 g

Nr produktu
402020
402021
402023

SHERADENT
Najwyższej jakości stop łączący

 - stop kobaltowo-chromowy
 - potwierdzona jakość

 - współczynnik rozszerzalności: 14.6 x 10-6 K-1

 - nadaje się do spawania laserowego

286 
8.8
734
570
10
194,000
1,417
1,309
1,520
14.6 x 10-6 K-1

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm3)
wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)
granica plastyczności  (N/mm2) 
wydłużenie A5 (%)  
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura przejścia w stan ciekły (°C)
temperatura przejścia w stan stały (°C)
temperatura odlewania (°C) 
współczynnik rozszerzalności (25-600°C)

Skład w %
chrom  
kobalt 
molibden  
wolfram  
dodatki poniżej 1 %

21
64
6
6
Fe, Mn, Si

Stopy na korony i mosty

www.shera.de60

Stopy na korony i mosty SHERA bardzo dobrze łączą 
się z ceramiką, nadają się do spawania laserowego               
i wyróżniają się niską twardością.
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Ilość
100 g
250 g
1000 g

Ilość
100 g
250 g
1000 g

Ilość
1000 g

Nr produktu
402140
402141
402143

Nr produktu
402050
402051
402053

Nr produktu
402133

SHERAALLOY-NP 
Stop do napalania porcelany

 - stop kobaltowo-chromowy
 - bardzo dobry stosunek ceny do wydajności
 - współczynnik rozszerzalności: 14.0 x 10-6 K-1

 - nadaje się do spawania laserowego

SHERAALEOS 
Stop do napalania porcelany

 - stop kobaltowo-chromowy
 - współczynnik rozszerzalności: 
14.5 x 10-6 K-1 

- nadaje się do spawania laserowego

SHERAALLOY-NI 
Stop do napalania porcelany

 - najwyższa dokładność odwzorowania przy
niskiej twardości

 - bardo dobry stosunek ceny do wydajności
 - współczynnik rozszerzalności: 14.1 x 10-6 K-1

 - nadaje się do spawania laserowego

285  
8.5
525
375
14.7
240,000
1,418
1,410
1,475
14.5 x 10-6 K-1 

280  
8.3
550
10
210,000
1,370
1,310
1,430
14.0 x 10-6 K-1 

180  
8.2
345
25
200,000
1,330
1,250
1,390
14.1 x 10-6 K-1 

Skład w %
chrom  
kobalt
wolfram  
molibden  
krzem 
dodatki poniżej 1 %

Skład w %
chrom
nikiel  
molibden
krzem 
żelazo 
dodatki poniżej 1 %

24
63
8.1
2.9
1.1
Nb

24.5
62.7
10.0
1.4
1.0
-

Skład w %
chrom  
kobalt 
wolfram
krzem 
dodatki poniżej 1 %

28
62 
8.5
1.6
Fe, Mn

Stopy na korony i mosty Zawierające nikiel
Stopy na korony i mosty

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm)

wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2) 
granica plastyczności  (N/mm2)
wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)
współczynnik rozszerzalności (25-600°C)

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm)
granica plastyczności (N/mm2)

wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)
współczynnik rozszerzalności (25-500°C)

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm)
granica plastyczności  (N/mm2)
wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)
współczynnik rozszerzalności (25-600°C)
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Stopy do odlewania modeli

340 
8.3
750
650
10
210,000
1,400
1,350
1,500

 
 

Skład w %

chrom  
kobalt 
molibden  
dodatki poniżej 1 %

28
64
6
C, Fe, Mn, Si, Nb

Odlewanie ciągłe

 - uniwersalny stop SHERA najwyższej jakości
 - poprawia dokładność połączeń mostów oraz protez częściowych

 - zapewnia zwiększoną stabilność przy mniejszym wydłużeniu
 -

 - nadaje się do spawania laserowego

Ilość
1000 g

Nr produktu
401073
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Modelowe stopy odlewnicze SHERA są stopami uniwersalnymi. Oferta zawiera 
stopy o ekstremalnej sztywności sprężystej oraz szczególnie elastyczne stopy.

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm3)
wytrzymałość na rozciąganie (N/mm2)

granica plastyczności  (N/mm2)
wydłużenie A5 (%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)

om
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350  
8.3
669
379
12
222,000
1,406
1,338
1,560

335  
8.3
718
368
12
207,000
1,413
1,320
1,550

Skład w %

chrom  
kobalt 
molibden  
dodatki poniżej 1 %

28
64
6
C, Fe, Mn, Nb, Si

Skład w %

chrom  
kobalt 
molibden  
dodatki poniżej 1 %

28
64
6
C, Fe, Mn, Si, Nb

SHERALIT-IMPERIAL
Odlewanie ciągłe

 - sprawdzona najwyższa jakość
 - idealny do demontowanych protez częściowych oraz  
połączeń protez 

- nadaje się do spawania laserowego

SHERALIT-ELASTIC
Odlewanie ciągłe

 - wyjątkowa elastyczność
 - idealny do demontowanych protez częściowych
 - nadaje się do spawania laserowego

Ilość
1000 g

Nr produktu
401013

Nr produktu
401023

Ilość
1000 g

twardość Vickers’a (HV 1)
gęstość (g/cm)
wytrzymałość na rozciąganie  (N/mm2)

wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)

granica plastyczności  (N/mm2)

twardość Vickers’a (HV 1)
gęstość (g/cm)
wytrzymałość na rozciąganie  (N/mm2)

wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)

granica plastyczności  (N/mm2)
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390  
8.3
761
609
6
200,000
1,400
1,340
1,450

Skład w %

chrom  
kobalt 
molibden  
dodatki poniżej 1 %

31
62
5
C, Fe, Mn, Si

SHERANAXOS
Odlewanie ciągłe

 - optymalny na połączenia protez
 - nieznacznie zwiększona elastyczność
 - nadaje się do spawania laserowego

Nr produktu
401063

340  
8.3
675
441
9
197,000
1,400
1,350
1,600

Skład w %

chrom  
kobalt 
molibden  
dodatki poniżej 1 %

29
63
6
C, Fe, Si, Mn

SHERALIT-CYLINDRA
Odlewanie ciągłe

 - stop uniwersalny
 - korzystny stosunek ceny do wydajności
 - nadaje się do spawania laserowego

Ilość
1000 g

Ilość
1000 g

Nr produktu
401043

Stopy do odlewania modeli

twardość Vickers’a (HV 1)
gęstość (g/cm)
wytrzymałość na rozciąganie  (N/mm2)

wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)

granica plastyczności  (N/mm2)

twardość Vickers’a (HV 10)
gęstość (g/cm)
wytrzymałość na rozciąganie  (N/mm2)

wydłużenie A5(%)
moduł sprężystości (N/mm2)
temperatura topnienia (°C)
temperatura krzepnięcia (°C)
temperatura odlewania (°C)

granica plastyczności  (N/mm2)
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przed
wypalaniem

po
wypalaniu

SHERADAN
Elektrolit polerujący

 - dla uzyskania błyszczących 
metalowych powierzchni

 - szybkie działanie

CERAMIC BONDER
Uniwersalny środek wiążący

 - optymalne łączenie ceramik
 - kompensuje różny współczynnik 
rozszerzalności dla metalu i ceramiki

 

 - neutralizuje tlenki metali barwiących
 - stanowi doskonałą podstawę dla licówek

Ilość
1 l

Ilość
4 g strzykawka

Ilość
500 ml

Nr produktu
709050

Nr produktu
990115

Nr produktu
702205 

FRAME CLEANER
Gotowy do użytku płyn do czyszczenia 
i odtłuszczania

 - do piaskowania chromów przed 
wypalaniem

 

 - intensywne działanie
 - zapobiega powstawaniu pęcherzy 
w ceramice

 

Preparaty dla ceramiki

HEAT SHIELDING AND
ISOLATING PASTE
Pasta izolacyjna zapewniająca ochronę 
termiczną 
- pozbawiona azbestu 
- chroni wszystkie akryle, ceramikę 

i metale przed uszkodzeniami od 
ciepła podczas lutowania 

- łatwa w aplikacji 
- bezzapachowa 
- nie generuje żadnych oparów 
- możliwość spłukania bez 

pozostałości

Ilość
235 g tubka

Nr produktu
934231

Lutowanie / spajanie laserem

SHERAFLUX NE
Topnik

 - do lutowania wysokotopliwego
 - kolor: biały
 - bardzo dobry kontrast 
z lutowanym obiektem

 - nie oślepia podczas lutowania
 - zapobiega oksydowaniu

  - optymalne połączenie 
lutownicze

Ilość
50 ml

Nr produktu
934221

LASER 
WELDING 
WIRES
Drut lutowniczy

 - do wszystkich metali 
nieszlachetnych

 - do odlewów z chromem
 - możliwość łączenia

Nr produktu / Ilość
934301
934311
934321

7 pręty po 25 cm (ø 0.5 mm)
rolka - 2 m  (ø 0.35 mm)
rolka - 2 m (ø 0.5 mm)

SHERALOT-N
Sztabki lutownicze

 - dla metali 
nieszlachetnych

 - uniwersalne 
zastosowanie

 - możliwość łączenia

Nr produktu / Ilość
934131 

 
8 sztabki (około 5 g)
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SHERASTRAHLKORUND
95 % tlenku glinu

 - kolor: brązowy
 - rozmiar ziaren: 250 µm
 - do piaskowania odlewów chromowych
 - bardzo twardy o ostrych krawędziach
 - usuwa pozostałości po masach osłaniających

Nr produktu
601011

 

SHERAALUMINIUMOXID
99.7 % tlenku glinu

 - kolor: biały

rozmiar ziaren: 
250 µm               dla odlewów chromowych
150 µm               dla metali szlachetnych i nieszlachetnych
110 µm               dla metali szlachetnych i nieszlachetnych
50 µm                 dla metali szlachetnych lub ceramiki

Nr produktu
603010 (250 µm)
602040 (150 µm)
602030 (110 µm)
602020 (50 µm)

Materiały ścierne

Ilość
25 kg

Ilość
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)

68 www.shera.de

Materiały ścierne SHERA mają najwyższy stopień czystości i jakości. Higroskopijne 
materiały ścierne są pakowane w worki po 5 kg w celu ochrony przed wilgocią. 
SHERASTRAHLKORUND jest dostarczany w pudełkach po 25 kg.
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SHERAGLANZSTRAHLPERLEN
Szklane koraliki polerujące

 - sodowe szkło pozbawione ołowiu
 - do zagęszczania, wygładzania i polerowania powierzchni
metali

 - nieścierający

rozmiar ziaren: 
125 µm   dla metali nieszlachetnych 
50 µm      dla metali szlachetnych, nieszlachetnych

Nr produktu
604030 (125 my)
604020 (50 my)

SHERAKOMBI
Zespół ścierny

 - kolor: biały
 - rozmiar ziaren: 100 – 250 µm 
 - do piaskowania, wygładzania i matowienia odlewów  
chromowych

 - zoptymalizowany do piaskowania tytanowych ram
 - eliminuje potrzebę czyszczenia w kąpieli elektrolitowej

Nr produktu
605010

CONTACTSPRAY 
Sprej okluzyjny

 - jednorodna warstwa mikroproszku
 - bardzo dokładne oznaczenie punktów kontaktowych
 - nie rozmazuje się ani nie łuszczy
 - można łatwo zmyć lub wyczyścić parą
 - nie zawiera rozpuszczalników, tłuszczu ani freonu

Ilość
75 ml spray

Nr produktu
914101 (green)
914102 (red)

OKKLU-EXACT
Sprej okluzyjny

 - z bardzo cienką metalową dyszą
 - jednorodna warstwa mikroproszku
 - bardzo dokładne oznaczenie punktów kontaktowych
 - nie rozmazuje się ani nie łuszczy
 - można łatwo zmyć lub wyczyścić parą
 - nie zawiera rozpuszczalników, tłuszczu ani freonu
 - może być używany jako spray do skanowania

Ilość
75 ml spray

Nr produktu
914201 (green)

Materiały ścierne

Ilość
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)

Ilość
5 kg lub 20 kg (4 x 5 kg)

Spreje okluzyjne
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Dyski ścierne

GRINDING DISCS
 - 37 x 3.0 mm
-  10,000

CUTTING DISCS 
 - 22 x 0.6 mm
 - do stali i metali nieszlachetnych
 - elastyczny
 - długi okres użytkowania
-  10,000

Nr produktu
970201

Ilość
100 sztuk

CUTTING DISCS 
 - 40 x 0.8 mm
 -
wzmocnione siatką nylonową -  

 - długi okres użytkowania
-  35,000

Nr produktu
970205

Ilość
10 sztuk

Nr produktu
970206

Ilość
25 sztuk

 - 20 x 0.3 mm
-  50,000

Nr produktu
970163

DIAMOND CUTTING DISCS
 - do ceramiki
 - wzmocniony włóknem szklanym
 - wysoka wydajność

 - 20 x 0.25 mm
-  50,000

DIAMOND CUTTING DISCS
 - do ceramiki
 - wzmocniony włóknem szklanym
 - wysoka wydajność

Nr produktu
970161

Ilość
10 sztuk

Ilość
10 sztuk

SERIA PODSTAWOWA

SERIA EKO

do stali i metali nieszlachetnych
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 - 22 x 0.2 mm 
-  50,000

CUTTING DISCS WZMOCNIONE WŁÓKNEM 
 - 22 x 0.3 mm
 - do metali nieszlachetnych, złota oraz ceramiki
 - bardzo elastyczna
 - ekstremalnie długi czas użytkowania
-  35,000

Ilość
50 sztuk

 - 40 x 1.0 mm
 - do odlewów chromu i metali nieszlachetnych
 - wyższa jakość połączona z większą mocą cięcia
 - wolne nagrzewanie dysku w czasie pracy
 - ekstremalnie długi czas użytkowania
-  35,000 Ilość

10 sztuk

Nr produktu
970110

Nr produktu
970210

SERIA EKO

Dyski ścierne

SERIA ZAAWANSOWANA 

CUTTING DISCS
 - do wszystkich stopów
 - wzmocnione włóknem szklanym
 - dobry stosunek ceny do wydajności

Nr produktu
970151

Ilość
50 sztuk

 - 22 x 0.3 mm 
-  50,000

Ilość
50 sztuk

Nr produktu
970153

 - 26 x 0.5 mm 
-  50,000

Ilość
25 sztuk

Nr produktu
970254

 - 26 x 0.3 mm 
-  50,000

Ilość
25 sztuk

Nr produktu
970253

 - 22 x 0.5 mm 
-  50,000

Ilość
25 sztuk

Nr produktu
970155

 - 40 x 0.5 mm 
-  38,200

Ilość
10 sztuk

Nr produktu
970255
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Polerki SHERA mogą być używane zarówno do jednego zastosowania jak i wielu..

Polerki

Nr produktu 950101    Obszar zastosowania

Ilość   100 sztuk

WHEEL WHITE
Polerka silikonowa
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne
-  20,000
 - drobnoziarnista, miękka

Nr produktu 950113    Obszar zastosowania

Ilość  100 sztuk

WHEEL WHITE
Polerka silikonowa
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne
-  7,000 - 10,000
 - gruboziarnista, twarda

WHEEL GREY
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne elementów 
tytanowych
-  20,000
 -

Nr produktu 950307    Obszar zastosowania

Ilość 25 sztuk

WHEEL BLUE
Polerka silikonowa
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne, stworzona do 
kompozytu metal-ceramika
-  20,000
 - średnie ziarno

Nr produktu 950110  Obszar zastosowania

Ilość  100 sztuk

Nr produktu 950107  Obszar zastosowania

Ilość   100 sztuk

ROLLER BLACK
Polerka silikonowa
 - ø 6 mm
 - polerowanie wstępne
-  20,000
 - średnie ziarno

ROLLER WHITE
Polerka silikonowa
 - ø 6 mm
 - polerowanie wstępne
-  20,000
 - drobnoziarnista, miękka

Nr produktu 950103    Obszar zastosowania

Ilość  100 sztuk

ROLLER WHITE
Polerka silikonowa
 - ø 7 mm
 - polerowanie wstępne
-  7,000 - 10,000
 - gruboziarnista, twarda

Nr produktu 950114    Obszar zastosowania

Ilość 100 sztuk

Rekomendowane przez nas obszary zastosowań są opisane następującymi kolorami:

                              złoto               akryl              tytan           ceramika        cyrkon

Nr produktu 950102    Obszar zastosowania

Ilość   100 sztuk

LENS WHITE
Polerka silikonowa
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne
-  7,000 - 10,000 
 - gruboziarnista 

Nr produktu 950111 Obszar zastosowania

Ilość   100 sztuk

LENS BLUE

 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne, stworzona do 
kompozytu metal-ceramika
-  20,000
 - średnie ziarno

stop metali
nieszlachetnych

Polerka silikonowa

średnie ziarno
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Nr produktu 950304   Obszar zastosowania

Ilość  25 sztuk

Nr produktu 950109    Obszar zastosowania

Ilość  100 sztuk

Nr produktu 950305    Obszar zastosowania

Ilość 100 sztuk

WHEEL BLACK
Polerka silikonowa
 - 22 x 3 mm
 - polerowanie wstępne
-  20,000
 - średnie ziarno

Nr produktu 950106    Obszar zastosowania

Ilość   100 sztuk

Nr produktu 950104    Obszar zastosowania

Ilość 100 sztuk

Nr produktu 950303   Obszar zastosowania

Ilość 100 sztuk

Nr produktu 950302    Obszar zastosowania

Ilość 100 sztuk

ROLLER RED
 - ø 6 mm
 - polerowanie wstępne
-  15,000 
 - bardzo gruboziarnista

ROLLER BROWN
 - ø 7 mm
 - polerowanie precyzyjne
-  20,000
 - gruboziarnista

ROLLER GREEN
 - ø 6 mm
 - polerowanie precyzyjne
-  10,000
 - drobnoziarnista

INTERDENTAL RUBBER 
GREEN
- 22 x 1 mm
- polerowanie precyzyjne 
-  10,000
 - drobnoziarnista

OCCLUSAL POLISHER 
BROWN
- ø 3 mm
- polerowanie wstępne
-  20,000
 - gruboziarnista

OCCLUSAL POLISHER 
RED
- ø 3 mm
- polerowanie precyzyjne
-  20,000
 - średnie ziarno

Nr produktu 950502    Obszar zastosowania

Ilość   1 sztuka

Nr produktu 950501   Obszar zastosowania

Ilość   1 sztuka

ZIRCONIA POLISHERS
GREEN
Polerka diamentowa
- 17 x 2.5 mm
- polerowanie wstępne
-  7,000 - 10,000
 - średnie ziarno

ZIRCONIA POLISHERS
BROWN
Polerka diamentowa
- 17 x 2.5 mm
- polerowanie precyzyjne
-  7,000 - 10,000
 - drobnoziarnista
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Środki polerujące

Ilość
około 300 g sztabka

SHERAPOL 701
Wstępnie polerująca / nadająca
wysoki połysk pasta

 - kolor: zielony
 - do wszystkich stopów, 
ceramik i kompozytów

 - w szczególności do złota
i tytanu

 - bardzo szybka i ekonomiczna
 - wspaniały połysk

Nr produktu
954101

Ilość
około 200 g sztabka

SHERAPOL 706
Pasta polerska nadająca
wysoki połysk

 

 - kolor: brązowy
 - do wszystkich akryli
i kompozytów

 - nadaje naturalny połysk
 - zabezpiecza powierzchnie

Nr produktu
954106

Ilość
około 300 g sztabka

SHERAPOL 704
Wstępnie polerująca / nadająca
wysoki połysk pasta

 - kolor: różowy
 - do wszystkich stopów
 - w szczególności do chromu
i metali nieszlachetnych

 - skraca czas polerowania
 - bardzo ekonomiczna
 - wspaniały połysk

Nr produktu
954104

SHERAPOL-RESIN
Pasta polerska nadająca wysoki połysk

 - kolor: biały
 - do wszystkich akryli i kompozytów
 - wspaniały wysoki połysk w krótkim czasie
 - szczególnie odpowiednia dla TSM ACETAL 
DENTAL i SMILE-CAM

 - szybka i ekonomiczna

Ilość
około 100 g sztabka

Nr produktu
954110

Ilość
około 300 g sztabka

SHERAPOL 705
Uniwersalna pasta polerska  

 
- kolor: biały

 
- do wszystkich stopów, akryli

i ceramik

 
- poleruje chromowe protezy

 w jednym przejściu

Nr produktu
954105

www.shera.de74

Środki do polerowania SHERA nie zawierają kwarcu ani kadmu i osiągają doskonałe wykończenie 
o wysokim połysku w mgnieniu oka. Środki polerujące nie rozmazują się i usuwają czarne 
pozostałości z powierzchni metalowych.
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Środki polerujące

Ilość
20 g

  Kolor
szary

    Nr produktu
      954230

SHINE
BRIGHT
LIKE A

DIAMOND

SHERA DIALUX
Diamentowa pasta polerująca

bez     z

www.shera.de 75

Cyrkon o naturalnym połysku i zdolności odbijania promieni światła niczym brylant? 
Powierzchnie elementów metali nieszlachetnych lub ceramiki, o szlachetnym 
wyglądzie po polerowaniu? Wszystko to można osiągnąć w zaledwie kilka sekund dzięki  
SHERADIALUX, doskonałej paście   dedykowanej       polerowaniu  elementów 
wykonanych z cyrkonu, metali nieszlachetnych lub ceramiki.

Dzięki różnorodnej wielkości ziaren  proszku diamentowego w zawiesinie 
SHERADIALUX polerowanie odbywa się w jednym przejściu od zgrubnego do 
wykańczającego, bez usuwania grubej warstwy materiału. Pasta do polerowania jest 
pakowana w estetycznym, szklanym pojemniku, którym z łatwością można się 
posługiwać. Świeć jasno dzięki SHERADIALUX!
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Środki polerujące

SHERABIMSSTEINPULVER
 - polerowanie wstępne akryli i  
ceramiki

 - średnie ziarno Ilość
wiadro 5 kg 
wiadro 22.5 kg

Nr produktu
954310
954311

SHERABIMFLUID AB
Mieszanina do proszku pumeksowego

 - chroni ręce przed wysuszeniem
 - miły zapach
 - tłusta konsystencja
 - może być rozcieńczany wodą Ilość

1 litr
5 litrów

Nr produktu
709100
709101

SHERALUX 711
Emulsja nadająca wysoki połysk 

 - kolor: różowy
 - dla akryli oraz stopów
 - osiągnięcie doskonałego wykończenia w krótkim czasie
 - zabezpiecza powierzchnie
 - ekonomiczna

Ilość
tubka100 g 
butelka 500 g 

Nr produktu
954211
954212

SHERALUX 715
Krem nadający wysoki połysk

 - kolor: różowy
 - dla akryli i stopów
 - osiągnięcie doskonałego wykończenia w krótkim czasie
 - zabezpiecza powierzchnie
 - usuwa drobne rysy z powierzchni akryli
 - ekonomiczny

Ilość
puszka 300 g 

Nr produktu
954215

SHERABIMSPASTE
Pasta polerująca

 - miły zapach
 - polerowanie wstępne akryli

Ilość
wiadro 5 kg 

Nr produktu
954301
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Szczotki

50 mm 
2-rzędowa szczotka

 - do polerowania 
koron, mostów oraz 
elementów z chromu

 - o zbieżnym 
włosiu

55 mm 
3-rzędowa szczotka

 - do polerowania
koron, mostów oraz 
elementów z chromu

 - o zbieżnym 
włosiu

65 mm
2-rzędowa szczotka

 - do polerowania
koron, mostów oraz 
elementów z chromu

 - bardzo twarde, 
krótkie, o zbieżnym 
włosiu

SZCZOTKI TWARDE

Nr produktu 910202

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910203

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910101

Ilość 1 sztuka

50 mm 

2-rzędowa szczotka z
drewnianą piastą

 - do polerowania
akryli i metali

 - o zbieżnym 
włosiu

55 mm 

3-rzędowa szczotka z
drewnianą piastą

 - do polerowania
akryli i metali

 - o zbieżnym 
włosiu

Nr produktu 910207

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910208

Ilość 1 sztuka

45 mm 
1-rzędowa szczotka

 - dedykowana do 
polerowania przerw 
międzyzębowych

 - do ostatecznego 
polerowania delikatnych 
powierzchni protez
akrylowych  

- czarna

48 mm 
Delikatna szczotka

 - do polerowania  
koron, mostów oraz
elementów z chromu

 - czarna

36 mm 
Delikatna szczotka

 - do trudnodostępnych
miejsc

 - bardzo twarda, bardzo   
krótka   o zbieżnym
włosiu 

- czarna

Nr produktu 910209

Ilość 1 sztuka

HORSE´S 
HAIR 
48 mm 
Delikatna szczotka

 - idealna do 
polerowania
połączeń  
akryli i metali

 
- cętkowana

GOAT´S  
HAIR 
48 mm 
Delikatna szczotka

 - do polerowania  
akryli

 - biała

Nr produktu 910211

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910210

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910206

Ilość 1 sztuka

Nr produktu 910205

Ilość  1 sztuka

TWARDE SZCZOTKI
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45 mm 

3-warstwowa szczotka

 - do polerowania wstępnego akryli
 - twarde włosie ze specjalną  
warstwą materiału

 - ze specjalną warstwą kumulującą 
pumeks dla szybkiego polerowania

 - dla otrzymania wysokiego połysku do 
wszystkich protez (PMMA) i kompozytów

NETTLE CLOTH LINING 80 mm 

5-warstwowa szczotka

 - do polerowania wstępnego akryli
 - czarne twarde włosie ze specjalną warstwą szmacianą

Nr produktu  910102

Ilość   1 sztuka

80 mm 

3-warstwowa szczotka

 - do polerowania wstępnego akryli
 - twarde włosie ze specjalną
warstwą materiału

 - ze specjalną warstwą kumulującą 
pumeks dla szybkiego polerowania

 - dla otrzymania wysokiego połysku do -
wszystkich protez (PMMA) i kompozytów

80 mm 

5-warstwowa szczotka

 - do polerowania wstępnego akryli
 - twarde włosie ze specjalną
tkaniną i warstwą materiału

 - ze specjalną warstwą kumulującą 
pumeks dla szybkiego polerowania

 - dla otrzymania wysokiego połysku do 
wszystkich protez (PMMA) i kompozytów

 - wysoka efektywność polerowania

Nr produktu  910201

Ilość  1 sztuka

Szczotki

Nr produktu  910204

Ilość   1 sztuka

SPECIAL LINING 48 mm 

3-warstwowa szczotka

 - do polerowania wstępnego akryli
 - czarne twarde włosie z specjalną 
warstwą materiału

Nr produktu 910105

Ilość  1 sztuka

Nr produktu 910104

Ilość  1 sztuka

ZE SPECJALNĄ WARSTWĄ
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NETTLE CLOTH BUFFER 100 mm 
wełniany, 24-warstwy

 - do otrzymania wysokiego połysku 
elementów metalowych i akrylowych

Nr produktu 910402

Ilość  1 sztuka

Nr produktu 910405

Ilość 1 sztuka

SZMACIAK

POLISHING NETTLE CLOTH  
BUFFER 100 mm 
tkanina ZETA, 15-warstw
 - do otrzymania wysokiego połysku 
elementów metalowych i akrylowych

 - specjalna tkanina wysokiej jakości
 -  nie strzępi się

FELT BRUSH HP 
PINK 22 mm
Szczotka ręczna, do wysokiego połysku
 -
i kompozytów fornirowych

 - może być używana bez pasty polerskiej
 - zachowuje strukturę materiału
 - drobnoziarnista
 - 22 x 3 mm 
-  5,000 - 7,000 

FELT BRUSH HP 
ORANGE 22 mm
Szczotka ręczna, polerowanie wstępne
 - do polerowania wstępnego akryli
i kompozytów fornirowych

 - może być używana bez pasty polerskiej
 - zachowuje strukturę materiału
 - średnie ziarno
 - 22 x 3 mm
-  5,000 - 7,000 

Nr produktu 910318

Ilość      6 sztuk

Nr produktu 910317

Ilość      6 sztuk

Nr produktu  910308

Ilość       12 sztuk

BRUSH HP 
Szczotka ręczna

 - twarde włosie
 - czarna
-  10,000

Ilość
12 sztuk

GOAT´S HAIR HP 
16 mm / 19 mm
Szczotka ręczna, kozie włosie

 - bez mocowania
 - biała
-  10,000

Nr produktu
910302 (ø 16 mm)  
910307 (ø 19 mm)

NETTLE CLOTH 
BUFFER HP 19 mm
Szczotka ręczna

 - bez mocowania
-  8,000 - 12,000

Unit
12 pieces

Nr produktu
910304 (ø 19 mm)

CHUNGKING 
BRISTLE HP 19 mm
Szczotka ręczna

 - bez mocowania
 - czarna
-  10,000

Ilość
12 sztuk

Nr produktu
910306 (ø 19 mm)

HORSE´S HAIR 
HP 19 MM
Szczotka ręczna, końskie włosie

 - bez mocowania
 - cętkowana
-  10,000

Ilość
12 sztuk

Nr produktu
910315 (ø 19 mm)

SZCZOTKI RĘCZNE
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Protezy akry lowe
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Środki  antyadhezyjne

Masy wyciskowe

82  

84  

84  

85

Akry le



www.shera.de82 www.shera.de

SHERAPRESS
Akryl utwardzany na zimno

 - akryl do techniki modelowania i odlewania
 - do wytwarzania protez szkieletowych, napraw i protez całkowitych
 - wyjątkowo mały skurcz 
 - faza plastyczna około 3 minuty

Protezy akrylowe

Nr produktu
502010 (różowy)
502020 (różowy opakerowy)
502030 (bezbarwny)
502040 (różowy żyłkowany)
502050 (różowy żyłkowany transparentny)

SHERAPRESS-FLEX
Akryl utwardzany na zimno

 - akryl do techniki modelowania i odlewania
 - do wytwarzania protez szkieletowych, napraw i protez całkowitych
 - wyjątkowo mały skurcz 
 - faza plastyczna około 20 minut

Nr produktu
502060 (różowy)

LIQUID płyn dla SHERAPRESS-FLEX

Nr produktu
508030

LIQUID płyn dla SHERAPRESS

Nr produktu
508020
508021

Ilość
1 kg

Ilość
500 ml 

Ilość
1 kg 

Ilość
500 ml
1000 ml

Niezwykła jakość akryli SHERA doskonale sprawdziła się
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Stworzone na 
bazie metakrylanu metylu, nie zawierają kadmu oraz są

bardzo kompatybilne. Akryle SHERA są tak dobrane, aby 
protezy  utwardzane w  wyniku ciepła można   było 
uzupełnić lub dyskretnie naprawić akrylem utwardzanym 
na zimno.
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Sprej  czyszczący

SHERAFINISH
Płyn czyszczący protezy akrylowe

 - do wykończenia protez
 - do oczyszczania protez
 - usuwa monomer resztkowy
 - zapewnia połysk i przyjemny zapach  

Ilość
spray 75 ml 

Nr produktu
990101

SHERADON
Akryl utwardzany na gorąco

 - do tradycyjnego puszkowania oraz wtrysku
 - do wytwarzania protez szkieletowych, napraw i protez całkowitych
 - wyjątkowo mały skurcz
 - faza plastyczna około 20 minut

Ilość
1 kg

Nr produktu
501010 (różowy)
501020 (różowy żyłkowany)
501030 (różowy żyłkowany transparentny)

LIQUID dla SHERADON

Ilość
500 ml 

Nr produktu
508010

Protezy akrylowe

RADA 

Aplikując SILICONE SPRAY na protezy uzyskasz 
jeszcze bardziej gładką i estetyczną powierzchnię 
akrylu. Ten wielozadaniowy produkt dodatkowo 
konserwuje narzędzia i urządzenia. Znajdziesz go 
na stronie 32.
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Isoliermittel

SHERATEC
Środek antyadhezyjny na bazie alginatu

 - kolor: przezroczysty
 - izoluje gips od akrylu
 - jest absorbowany w całości przez gips/akryl
 -
 - nie zawiera formaldehydu i silikonów

Nr produktu
701066

Ilość
500 ml

SHERAORTHOMER
Akryl utwardzany na zimno

 - do techniki modelowania i wlewania
 - do prac ortodontycznych
 - homogeniczne i równomierne twardnienie
 - bardzo wytrzymały
 - wyjątkowo stabilny

Ilość
1 kg

Nr produktu
504010

LIQUID płyn dla  SHERAORTHOMER

Ilość
500 ml 

Nr produktu
508040 (różowy)
508050 (transparentny)

Akryle ortodontyczne

RADA 

Odpowiednie gipsy ortodontyczne znajdują się na  
stronie 24. Polegaj na jakości producenta!
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Nr produktu
505010 (niebieski)
505030 (żółty)
505040 (zielony)
505050 (biały)

Nr produktu
508080

SHERATRAY
Masa na łyżki

 - do produkcji indywidualnych wycisków
 - płytki na łyżki indywidualne 
 - do przymiarek
 - łatwo go połączyć z innymi produktami, wygodny w pracy
 - wytrzymały, bardzo stabilny wymiarowo

LIGHT CURE TRAY MATERIAL
Masy wyciskowe utwardzane światłem

 - wstępnie przygotowane arkusze
 - do produkcji indywidualnych wycisków
 - łatwy do dopasowania
 - bardzo stabilny wymiarowo

LIQUID płyn dla SHERATRAY Ilość
500 ml 

Ilość
1 kg 

Nr produktu
505081 (niebieski matowy UJ)
505082 (niebieski transparentny UJ)
505083 (różowy matowy UJ)
505084 (różowy transparentny UJ) 

Ilość
50 arkuszy

SHERALÖFFEL-FLUID
Płyn czyszczący do światłoutwardzalnych mas wyciskowych

 - usuwa warstwę dyspersyjną
 - wzmacnia kolor stworzonego wycisku

Nr produktu
702225

Ilość
500 ml

Masy wyciskowe
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Środki  czyszczące

Pielęgnacja  skóry

Pędzle
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Nr produktu
702070

Środki czyszczące

SHERASON 927
Środek czyszczący do protez

 - usuwa kamień, gips, masy osłaniające, 
tlenki i topniki

 - może być rozcieńczany z wodą 1:1
 - może być stosowany z lub bez ultradzwięków
 - szybki czas działania
 - powinien być stosowany w szklanych pojemnikach z pokrywą

Ilość
1 l

Nr produktu
702230
702231

SHERAWAX-EX
Środek oddzielający wosk

 - dedykowany do urządzeń oddzielających  
wosk od materiału

 - usuwa wosk z modeli oraz urządzeń
 - bardzo ekonomiczny
 - zapach świeżych cytryn
 - biodegradowalny
 - rekomendowany stosunek rozcieńczania 1:100

Ilość
1 l
5 l

Nr produktu
702090
702091

SHERASON 929
Rozpuszczalnik alginianowy, płyn skoncentrowany

 - oczyszcza tacki, naczynia do mieszania oraz narzędzia
 - nie powoduje korozji metalu
 - może być rozcieńczany z wodą 1:1
 - bardzo ekonomiczny

Ilość
1 l
5 l
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Nr produktu
702050
702051

Nr produktu
702100
702101

SHERASON 925
Płyn czyszczący do myjek ultradzwiękowych

 - do laboratoriów, gabinetów lekarskich, przychodni, 
gospodarstw domowych 

 - koncentrat może być rozcieńczany z wodą 1:100
 - stosowany do wszystkich materiałów
 - bardzo skuteczny

Ilość
1 l
5 l

SHERASONIC
Przyjazny środowisku płyn czyszczący do myjek ultradźwiękowych

 - biodegradowalny
 - do laboratoriów, gabinetów lekarskich, przychodni, 
gospodarstw domowych 

 - stosowany do wszystkich materiałów
 - bardzo skuteczny
 - nie koroduje metalowych powierzchni
 - koncentrat może być rozcieńczany 1:10, 1:12 z wodą

Ilość
1 l
5 l

Środki czyszczące

RADA
SHERASONIC - jeden do wszystkich

SHERASONIC jest koncentratem który, może być 
rozcieńczany 1:12 z wodą, czyści bardzo 
skutecznie. SHERASONIC może być stosowany 
nie tylko do myjek ultradźwiękowych, ale także 
jako uniwersalny środek czyszczący - wszystko 
zostanie oczyszczone w bardzo krótkim czasie.
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SHERACLEAN 50 
Balsam myjący dłonie do lekkich zabrudzeń

 - łagodny, czyszczący i odżywiający
balsam myjący

 - z kosmetycznym środkiem czyszczącym
jako podstawa

 - świeży aromat melonu
 - wysokiej  jakości środki odżywcze
zapewniają przyjemny i delikatny
kontakt ze skórą

 - nie zawiera silikonów, rozpuszczalnika,
mydła

 - dopasowane pH do skóry
 - badany dermatologicznie

SHERACLEAN 100
Krem myjący dłonie

 - neutralny zapach
 - kolor waniliowy
 - przyjemny i nawilżający
 - odżywczy
 - bez formaldehydu i fosforanów
 - neutralne pH
 - biodegradowalny

PUMP do 2.5 litrów  

butelka SHERACLEAN 150

SHERACLEAN 150
Krem myjący do bardzo brudnych rąk

 - zawiera drobiny ochraniające skórę
dłoni

 - zapewnia skórze istotne substancje
odżywcze

 - zapach świeżej cytryny
 - zwiera aloes
 - wspomaga naturalną regenerację skóry
 - bez formaldehydu, fosforanów i mydła
 - dopasowane pH do skóry
 - badany dermatologicznie

Ilość
5 l

Nr produktu
932112

Ilość
10 l

Nr produktu
932202

Nr produktu
932301
932302

Nr produktu
992103   

Ilość
2.5 l
5 l

Ilość
1 sztuka

Pielęgnacja skóry
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PROTECTODERM
Krem ochronny do dłoni

 - zawiera aloes, olej jojoba, masło shea
 - nie zawiera silikonów
 - ochrania przed kwasami, ługami, środkami dezynfekcyjnymi, 
metakrylanami, gipsami, ceramiką, różnymi rozpuszczalnikami  
i klejami

 - wrażliwy na mróz

Pielęgnacja skóry

SHERACARE
Wysokiej jakości odżywczy krem do rąk

 - uspokaja skórę
 - wysokie uzupełnienie lipidów oraz odżywienie skóry
 - zawiera wartościowy kompleks pielęgnacyjny 
 - długotrwały efekt
 - szybko absorbowany
 - do wszystkich typów skóry
 - testowany dermatologicznie

Ilość
1000 ml z pompką

Nr produktu
932402

Ilość
50 ml areozol

Nr produktu
932410
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Pędzle

Nr produktu
946201 (rozmiar 1)
946202 (rozmiar 2)
946203 (rozmiar 3)
946204 (rozmiar 4)
946205 (rozmiar 5)
946206 (rozmiar 6)
946208 (rozmiar 8)
946210 (rozmiar 10)

RED SABLE BRUSHES
Pędzle do ceramiki

 - z jakościowego, oryginalnego włosia czerwonego sobola
 - z bezszwową srebrną skuwką

Ilość
1 sztuka

Nr produktu
946302 (rozmiar 2)

OPAKER BRUSH
koński pędzel płaski

Ilość
1 sztuka

www.shera.de92
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Notes
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Indeks produktów 

A

P

M

D

E

L

F

B
Bio taśma do wyściełania pierścieni
  odlewniczych
Bi-Pin

52
33

0

0

1

2

5

 

6

U

W

R

S

T

 

Agar-Agar, żele dublujące
Akcesoria lutownicze
Akryl utwardzany na gorąco
Akryle

Akryle utwardzane na zimno

56 - 57
65
83

27, 40
82 - 84
82, 84

Drut lutowniczy
Dyski szlifujące
Dyski ścierne
Dysze mieszające

65
70

70 - 71
34

Elektrolit
Elektrolit polerujący

65
65

Folie adaptacyjne
Formy odlewnicze
Frezy

40
52
34

G
Gipsy
Gips, bardzo twardy
Gips klasy 2/3
Gips na podstawy
Gips na podstawy modeli
Gips, twardy

15 - 26
16 - 22

24
25 - 26

22
23 - 24

K
Katalizator do kitów silikonowych
Kity silikonowe

Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy
Końcówki mieszające
Krem do mycia dłoni
Krem do ochrony dłoni

37
35 - 37
54 - 55

32
34
90
91

Lakier dystansujący
Lutowanie

40
65

Masa do szybkiego 
  prototypowania
Masa do teleskopowych podparć
Masa do tytanu
Masa na łyżki
Masy osłaniające
Masy osłaniające dla odlewów 
  z chromu
Masy osłaniające na korony 
  i mosty
Materiał korekcyjny
Materiały dublujące
Materiały ścierne
Mydło

49
48
49
85

45 - 50

50
46 - 49

36
54 - 57
68 - 69

90

Pasta do polerowania wstępnego 
  akryli
Pasta izolacyjna zapewniająca 
  ochronę termiczną
Pędzel płaski
Pędzel z czerwonym włosiem sobola
Pędzle
Pin stopniowy 
Pin stożkowy
Pin ustalający
Piny
Pistolet mieszający
Płyn antyadhezyjny
Płyn czyszczący do łyżek
Płyn czyszczący do myjek
  ultradzwiękowych
Płyn czyszczący do protez
Płyn do czyszczenia i odtłuszczania
Płyn do mas osłaniających
Płyn do proszku pumeksowego
Płyn zwiększający przyczepność
Płyta dwuwarstwowa
Polerki
Poliuretan
Proszek polerujący
Protezy akrylowe

74

65
92
92

77 - 79, 92
33
33
33
33
34
30
85

89
83, 88

65
51
76
53
40

72 - 73
27
76

82 - 84

Rozcieńczalnik do farb akrylowych
Rozpuszczalnik alginianowy
Rozpuszczalnik gipsu

40, 53
88
27

Silikonowe materiały duplikujące
Silikony

Sprej okluzyjny
Stopy
Stopy do odlewania modeli
Stopy na korony i mosty
Stopy nieszlachetne

54 - 55
34 - 37
54 - 55

69
59 - 64
62 - 64
60 - 61
60 - 61

Substancja konserwująca
Super twardy gips
Szczotki polerujące
Szczotki ręczne
Szklane koraliki polerujące

S
32

16 - 24
79
79
69

Taśma do wyściełania pierścieni
  odlewniczych
Tlenek aluminium
Topnik

52
68
65

S
Środek czyszczący
Środek czyszczący do protez
Środek oddzielający wosk
Środek strącający gips
Środek zmniejszający napięcie
  powierzchniowe
Środki izolujące
Środki polerujące
Światłoutwardzalna  żywica
  modelarska

83, 88 - 89
88
88
27

30
31 - 32, 84

74 - 76

40

Uniwersalny środek 
antyadhezyjny
Uniwersalny środek czyszczący
Uniwersalny środek wiążący
Utwardzacz gipsu

31 - 32
89
65

27, 53

Wkłady silikonowe
Woski
Woski modelarskie
Woskowy środek antyadhezyjny

34
41 - 43

41
31

Z
Żywica modelarska 27
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SHERA-Index

SHERATEC
... TITAN-EASY
... TRAY 
... TWIST 60

32, 84
49
85
36

SHERASEPAL-U
... SEPARAT
... SEP-G
... SIL-EXTRA LIGHT
... SOCKEL-FLÜSSIG
... SON 925
... SON 927
... SON 928
... SON 929
... SONIC
... STRAHLKORUND
... STUMPFLACK

SHERAPASTENHÄRTER
... PLAST 
... PLASTER
... POL 701
... POL 704
... POL 705
... POL 706
... POLAN 2 : 1
... POL-RESIN
... PORAL
... POR-L
... PREMIUM
... PRESS
... PRESS-FLEX
... PRIMA
... PURE

37
40
23
74
74
74
74
27
74
53
53
19
82
82
20
18

31
31
32
36
22
89
88
27
88
89
68
40

SHERAVEST RP

SHERAWAX-EX

49

88

SHERARELAXA
... REPRO-WAX

30
42

T

V

W

R

S

PG

K

L

M

H

I

J

SHERAGEL
... GINGIVAL
... GLANZSTRAHLPERLEN

56
34
69

SHERAHARD-ROCK 
... HEAVY-METAL 
... HYDROKOL

16 
62
56

SHERAISOLEX 31

SHERAKFO-GIPS
... KOMBI

24
69

SHERALIQUID
... LIQUID EXTRA
... LIT-CYLINDRA
... LIT-ELASTIC
... LIT-IMPERIAL 
... LÖFFEL-FLUID
... LOT-N
... LUX 711
... LUX 715

51
51
64
63
63 
85
65
76
76

SHERAMAGIC-GREEN
... MASTER
... MAXIMUM
... MAXIMUM 2000
... MEGA 2000
... MODELLHAFTGRUND
... MOUNT
... MUFFELFORMER K&B
... MUFFELFORMER MG
... MUFFELFORMER RP

47
30
17
17
32
53
26
52
52
52

SHERAORTHOMER 84

SHERAJIVE 21

O

N
SHERANAXOS 64

A

B

E

C

D

SHERAADHESO
... ALABASTER
... ALEOS
... ALLOY-NI 
... ALLOY-NP
... ALPIN
... ALUMINIUMOXID
... AQUA
... ARTI
... ARTI-QUICK

26
24
61
61 
61
23
68
19
25
25

SHERABIANCO
... BIMFLUID AB
... BIMSPASTE
... BIMSSTEINPULVER
... BIO-MUFFELVLIES
... BRILLIANT

24
76
76
76
52
27

SHERADAN
... DENT 
... DIALUX
... DON
... DUBLE
... DUETT
... DUETT-HARD
... DUETT-SOFT
... DUETT-SUPERSOFT
... DUPLICA
... DUPLICA-HARD
... DYNAMIC

65
60 
75
83
57
35
35
35
35
36
36
23

SHERACARE
... CAST
... CAST 2000
... CASTINGSTICKS
... CLEAN 50
... CLEAN 100
... CLEAN 150
... CRYSTAL

91
50
50
42
90
90
90
34

SHERAEXACT 65 
... EXACT 85
... EXACT 95 
... EXPAND

37 
37
37 
22

F
SHERAFAVORIT
... FINA® 2000
... FINA®-RAPID
... FINISH
... FLOC
... FLUX NE
... FORM
... FRIXION

20
46
47
83
27
65
57
48



www.shera.de96 www.shera.de

Notes



www.shera.de 97www.shera.de



www.shera.de98 www.shera.de

SHERA 
Werkstoff-Technologie 
GmbH & Co. KG

Espohlstraße 53 · 49448 Lemförde
Germany

+ 49 (0) 54 43 - 99 33 - 0

+ 49 (0) 54 43 - 99 33 - 100

info@shera.de

www.shera.de

© 03 / 2016

INLAY
Autoryzowany i wyłączny przedstawiciel

                    firmy SHERA na Polskę

Maliszewskiego 18, 41-710 Ruda Śląska                                                    
Polska

+48 32 797 42 10

 +48 32 797 42 44

info@inlay.pl
                                           

www.inlay.pl


