Service

Service
Η SINADENT Ι.Κ.Ε. αντιπρόσωπος των εταιρειών ANTHOS, STERN WEBER, VICTOR, FARO
για την Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη έρχεται ακόμα πιο κοντά στους οδοντιάτρους
συνεργάτες της.
Με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές εγκατάστασης και συντήρησης του οδοντιατρικού εξοπλισμού
και με τη συνεργασία των κατασκευαστριών εταιρειών ετοιμάστηκε και προτείνεται ένα πλήρες ετήσιο
service της οδοντιατρικής έδρας και του περιφερειακού εξοπλισμού σας.
Η SINADENT Ι.Κ.Ε. με τους εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς της, σας προσφέρει τον ετήσιο
αυτό γενικό έλεγχο-συντήρηση για να σας διασφαλίσει την καλή λειτουργία του μηχανήματος
με αποτέλεσμα λιγότερες βλάβες και δαπάνες.
Αγαπητοί φίλοι,
Με τη μακρόχρονη κοινή εμπειρία μας καταλήγουμε με βεβαιότητα οτι η φροντίδα για τον πολυετή
και λειτουργικό βίο της οδοντιατρικής έδρας είναι κοινή μας υπόθεση και αμοιβαία επωφελής.
Κλείνοντας έναν κύκλο δυσκολιών όπου ως εταιρεία προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις
που προέκυψαν, διαμορφώσαμε μια νέα πρόταση ανάλογη των αναγκών και δυνατοτήτων μας.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ
(SERVICE)
Με την ακλόνητη πεποίθηση ότι το ολοκληρωμένο ετήσιο service αποτελεί επιτακτική ανάγκη για όλες τις έδρες
καθημερινής χρήσης προσφέρουμε εξασφάλιση άψογης λειτουργίας του οδοντιατρικού εξοπλισμού για ένα
έτος με ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ

ΜΟΤΕΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

• Έλεγχος τάσης ελατηρίου βραχίονα στήριξης 		

• Καθαρισμός φίλτρου
• Έλεγχος συνδέσεων για διαρρόες λυμάτων

ταμπλέτας
• Έλεγχος f.o. ή led χειρολαβών
• Μέτρηση πίεσης αερότορ, πίεσης ψύξης
μικρομότορ
• Ρύθμιση νερού αέρα αεροϋδροσύριγγας και σπρέι
κοπτικών

ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ
•
•
•
•

Εξαέρωση κομπρεσσέρ
Έλεγχος για διαρροή αέρα
Έλεγχος, ρύθμιση πιεσοστάτη
Έλεγχος ρυθμιστή πίεσης

ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ
• Καθαρισμός αποχέτευσης πτυελοδοχείου
• Καθαρισμός αντλίας χ/α, σωλήνων, άκρων
αναρρόφησης, μπουκάλας, ακίδων, φίλτρων
• Καθαρισμός διαχωριστή αμαγάλματος
• Ρύθμιση νερού ποτηράκι / πτυελοδοχείου
• Έλεγχος αυτόνομου συστήματος νερού
• Εξαέρωση μηχανήματος

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
• Έλεγχος τάσης και σταθερότητας οριζόντιου
και κάθετου βραχίονα
• Έλεγχος κεφαλής με λήψη δοκιμαστικών
ακτινογραφιών

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ

• Έλεγχος πιέσεων νερού - αέρα
• Καθαρισμός κεντρικού φίλτρου νερού

• Έλεγχος λάστιχου στεγανοποίησης και ρύθμιση
πόρτας
• Έλεγχος φίλτρων
• Δοκιμαστικός κλιβανισμός

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - BOX

• Έλεγχος κινήσεων - ορίων έδρας
• Έλεγχος αυτόματων θέσεων
• Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας (διακόπτες)

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
• Καθαρισμός κατόπτρου - προστατευτικού γυαλιού
• Έλεγχος και καθαρισμός ανεμιστήρα ψύξης και 		

θερμικού

Τιμή ετήσιου service:

150 €

+ Φ.Π.Α.

• Καθαρισμός και απολύμανση όλων
των σωληνώσεων του μηχανήματος που 			
περνάει το νερό του δικτύου και των κοπτικών,
με εξειδικευμένα απολυμαντικά υγρά 			
ευρωπαϊκών προδιαγραφών

-30%
30% έκπτωση σε όλα τα
ανταλλακτικά που θα χρειασθούν
για την επισκευή του οδοντιατρικού
εξοπλισμού μέσα στο έτος.

Βεβαίωση
Τεχνικού
Ελέγχου
Προσφορά
Βεβαίωση τεχνικού ελέγχου που
περιλαμβάνει: το σύνολο των ελέγχων,
καθαρισμών και ρυθμίσεων που
καθορίζονται απο τις κατασκευάστριες
εταιρείες. Χρήση υγρού για την
αφαίρεση του βιοφίλμ και την
απολύμανση του δικτύου νερού.

Κλήρωση δώρου ανά τρίμηνο στους
συμμετέχοντες του ετήσιου service:
1 χειρολαβή ANTHOS EVO 2L
αξίας 500 €

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Γνωρίζετε καλά τη δυνατότητα άμεσης και
αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης που
διαθέτουμε με την ομάδα των τεχνικών μας.
Προχωρήσαμε παραπέρα σε ένα ολοκληρωμένο οργανόγραμμα κατά περιοχή με στόχο την
πιο γρήγορη και οικονομικότερη αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προκύπτουν.
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ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ:
1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Σπανόπουλος Νίκος, Ξενιτόπουλος Ηλίας,
Περπερής Σπύρος, Σιαχπαζίδης Κώστας.
2. ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
Τσεργούλας Λευτέρης.
3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Mπουτσιαβάρας Απόστολος.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ SINADENT
•
•
•
•
•
•

Αμοιβή τεχνικού εντός έδρας: 30 € για εργασία 1 ώρας, 10 € για κάθε επιπλέον ώρα.
Αμοιβή τεχνικού εκτός έδρας: 40 € για εργασία 1 ώρας, 10 € για κάθε επιπλέον ώρα.
Το κόστος μετακίνησης του τεχνικού προστίθεται ανάλογα.
Το κόστος των αναγκαίων ανταλλακτικών υπολογίζεται ξεχωριστά.
Μεταφορά ιατρείου και εγκατάσταση: 500 € + έξοδα αποστολής.
Στις παραπάνω τιμές προστίθεται Φ.Π.Α. 24%.
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Με την υλικοτεχνική ολοκλήρωση του εργαστηρίου και ειδικού τεχνικού,
μπορούμε με ανάλογη βεβαιότητα να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες συντήρησης
και επισκευής των χειρολαβών σας και άλλων συσκευών.
Ειδικότερα, προσφέρουμε:
• Δωρεάν καθαρισμό και έλεγχο των χειρολαβών
• Αντικαθιστούμε τη χειρολαβή σας στο διάστημα
επισκευής με δική μας.

-40%

Αποσύρουμε τις παλαιές χειρολαβές σας με έκπτωση 40% επί της αξίας
της χειρολαβής ANTHOS που θα επιλέξετε (εκτός από κινέζικες).

Χειρολαβές Αερότορ

Χειρολαβές ΜΙΚΡΟΜότορ

Evo 4L

από 875 €

525 €

Evo S1-L

από 680 €

408 €

Evo Miniature

από 875 €

525 €

Evo S1

από 560 €

336 €

Evo 2L

από 625 €

375 €

Evo D1-L

από 750 €

450 €

Evo 2

από 500 €

300 €

Evo D1

από 500 €

300 €

Διεύθυνση
Σουρμένων 10, 40 Εκκλησιές, Θεσσαλονίκη - 54636
Τηλέφωνο
2310 212121
Fax
2310 212104
Email
info@sinadent.gr
Web
www.sinadent.gr

