


• 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 sertifakası, 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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• Sağlam ve dayanıklı tasarım

• Cazip fiyat/performans oranı

• Mikrofiber döşemeli aleminyum iskeletli koltuk yapısı



• Rahat ve güzel görünümlü döşeme yüksek kalietli materyaleden üretilmiştir

• Üç eksende dönebilen LED reflektör yüksek kaliteli görüş sağlar. 6 ışık çıkışı vardır.



• Uygun fonksiyonel tasarım

• Sade ve zarif enstrüman tablası

• Esnek ve dayanıklı seramik kreşuar. 180 derece dönebilir, çıkarılabilir.



• Çok fonksiyonlu ayak pedalı havayı, suyu ve koltuk hareketlerini ayrı ayrı kontrol edebilir

• Asistan paneli dört enstrüman kapasitelidir. Aspirasyon uçları ve hava/su şırıngası bulunur

• Kullanılan hava/su hortumları Amerika menşeilidir



• Geniş tepsi platforumu bulunun 

kumanda panelinden tüm koltuk ve 

enstrüman ayarları yapılabilir. 

Tabla pnömatik frenlidir

• Hareketli seramik kreşuar son derece 

hiyyeniktir, kolayca çıkarılıp 

temizlenebilir.



• Koltuk ve unit çok az yer kaplayan 

estetik bir tasarıma sahiptir

• Bağımsız hareket eden asistan tablası, 

enstrüman tutucu, hekim paneli, 

reflektör kolları ve kreşuar sayesinde 

her durum için ideal çalışma alanı 

oluşturulur

• Koltuğun asistan tarafı da geniş ve 

kullanışlıdır
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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

➢ Kurulum öncesi planlama, kurulum sonrası eğitim destekleri

SATIŞ SONRASI İLE İLGİLİ AVANTAJLAR VE 
HUSUSLAR

*  A sınıfı belge radyolojik görüntüleme cihazlarını

ve tomografileri de kapsar



ş ü

http://www.appledentalmed.com


