


• Apple Dental, Guandong bölgesindeki fabrika tesislerinde 10 yıldır üretim yapmakta 

olup Çin’in en büyük ihracatçı dental firmalarındandır.



• Uluslararası kabul görmüş standartlarda kaliteli üretim yapan Apple Dentali’n tüm sertifikasyonları 

mevcuttur. CE sertifikası, ISO belgesi ve FDA onayları bulunur



• Kaliteli odaklı olmanın gerektirdiği her türlü 

donanım, makine parkı ve organize bir iş 

ortamı vardır

• Apple Dental 10 yıllık bir birikime sahiptir. 

Fabikasında yedi farklı üretim hattı olan Apple 

Dental diş ünitinin yanı sıra türbin, mikromotor, 

anguldruva, kavitron gibi pekçok enstrümanı 

da bizzat kendisi üretmektedir
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• Koltuğun aleminyum iskeletli sağlam bir yapısı vardır

• Rahat ve güzel görünümlü mikrofiber döşeme yüksek kaliteli hafızalı materyaleden üretilmiştir

• Koltuk trendelenburg konumuna gelebilir



• Uygun fonksiyonel tasarımlı ünit 

cazip fiyat/performans oranı sunar

• Koltuk ve unit çok az yer kaplayan 

estetik bir tasarıma sahiptir

• Bağlantı kutusu koltuğun altında yer 

almaktadır



• Bağımsız hareket eden asistan tablası, 

hekim paneli, reflektör kolları ve kreşuar 

sayesinde her durum için ideal çalışma 

alanı oluşturulur

• Asistan paneli dört enstrüman 

kapasitelidir. Aspirasyon uçları ve 

hava/su şırıngası standart olarak bulunur



• Üç eksenli dönebilen LED reflektör yüksek 

kaliteli görüş sağlar, sensörlüdür.

• Aydınlanma merkezde ve yanlarda eşittir.

• Yumuşak ışığı gözü yormaz

• Çok fonksiyonlu ayak pedalı 

havayı, suyu ve koltuk hareketlerini 

ayrı ayrı kontrol edebilir



• Sade ve zarif enstrüman tablası pnömatik fren mekanizmalıdır.

• Kumanda panelinden tüm koltuk ve enstrüman ayarları yapılabilir

• Kamçılı modelin yapısı. Tepsi tablası alttadır • Askılı modelde tepsi üsttedir.

Panelin üzeri de ek tepsi koymak 

için kullanılabilir 



• Hareketli seramik kreşuar son derece 

hijyeniktir, kolayca çıkarılıp temizlenebilir

• Kreşuar esnek ve 

dayanıklıdır, 180 derece 

dönebilir

• Üç kademeli su filtresi unite gelen suyun arınmış ve içilecek 

kadar saf olmasını sağlar. (Kore’den ithal)



• Kullanılan hava/su hortumları Almanya menşeilidir, materyaller ve bağlantılar üst kalitedir. 



• Ünitin yan bloğunda kullanılan Alman üretimi hava-su hortumları ile elektrik 

kabloları birbirinden tamamen ayrıdır. 

Bu tasarım son derece yüksek bir kullanım güvenliği sağlar.



• Cihazda kullanılan plastik kaplamalar 5 mm 

kalınlığındadır

• Kreşuarda ve enstrümanlarda kullanılan valfler 

İtalya menşeilidir

• Koltuk motoru Tayvan üretimi olup sessiz ve 

titreşimsiz çalışır

• Kontrol panelinden üç adet koltuk hafızası ve 

diğer ünit fonksiyonları kumanda edilir. 

• Panel düğmeleri İngiltere’den ithaldir. 

50.000 adetlik basma testini geçmiştir.



• A-M1/M2 diş ünitleri trendelenburg da dahil her 

türlü çalışma pozisyonuna gelecek esnekliğe 

sahiptir

• Reflektör kolu, enstuman tablası, asistan paneli, 

kreşuar ve koltuk farklı açılarda hareket ederek 

en uygun ve ergonomik çalışma konumuna göre 

ayarlanabilir



A-M1 DENTAL ÜNİT

Şimdi
METCO DENTAL 

güvencesiyle

TÜRKİYE’de



➢ 28 yıla varan diş hekimliği cihazları temsil tecrübesi

➢ Ünit ve klinik kurulum deneyimi olan uzman teknik  altyapı

➢Türkiye de diş hekimliği sektöründe ilk müşteri hizmetleri departmanı

➢İlk müşteri ilişkileri takip yazılım kullanımı

➢İlk çağrı merkezi

➢İlk uzak masa üstü ile canlı destek hizmeti

METCO DENTALİN KURUMSAL KİMLİĞİ İLE İLGİLİ 
AVANTAJLAR VE HUSUSLAR



➢ TSE A sınıfı hizmet yeterlilik belgesi*

➢Yedek parça ve servis garantisi

SATIŞ SONRASI İLE İLGİLİ AVANTAJLAR VE 
HUSUSLAR

*  A sınıfı belge radyolojik görüntüleme cihazlarını

ve tomografileri de kapsar



ş ü

http://www.appledentalmed.com


