
ТЕМА: ‘’ЦІЛЬНОКЕРАМІЧНА ТА МЕТАЛЕВА КЕРАМІКА. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ОРТОПЕДИЧНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ‘’

Даний курс спрямований на досвідчених техніків-керамістів, які працють з цільнокерамічною  

Програма курсу: 

∞     Переваги та огляд матеріалів Vita

∞     Безметалева кераміка. Облицювання каркасу 
     з діоксид цирконію базовою та професійною технікою.
  Майстер-клас з виготовлення одиничної коронки 
     фронтальної ділянки.
  

∞   

∞  Знайомство з найновішим поколінням Vita CAD\CAM, 
їх вибір для окремих клінічних випадків. Індивідуалізація 
конструкцій з CAD\CAM продуктів. 

∞      Поверхневі ефекти та глазурування VITA AKZENT Plus.

∞

Дата: 18-23.08.2019

Місце: м. Бад Закінген, Німеччина
Лабораторія Віта 

Рівень: Експертний

Мова: Російська

Група: 10-12 учасників

Лектор: Олег Стребков 

Вартість:  950 євро*
* З можливістю замовити будь-яку продукцію компанії Віта 
після навчання на 300 євро

У вартість курсу включено: 
 участь у навчанні
 обіди
 моделі та каркаси
 транспортні витрати
 проживання + сніданки

 екскурсія Ельзасом

З собою потрібно мати: 
бори, фрези для обробки металу і кераміки, мікрометр, 
інструменти для роботи з керамікою, пензлики, корцанг

Реєстрація на курс за тел:   (067)-371-86-78

Умови участі: для участі в навчальному заході потрібно 
внести передоплату у розмірі 100% 
У разі відмови від участі оплата за навчальний заїхід не 
повертається

  Металокераміка VITA VM13. Відтворення індивідуальних
      особливостей натурального зуба у фронтальнійділянці. 
  

  Досягнення вимог високо естетичної роботи, 
     точне попадання в колір.

  

та металевою керамікою та конструкціями CAD/CAM продуктів.

святкова вечеря 



Регіон середньовічних замків, еліт-
них вин, квітучих садів, шедеврів 
архітектури і неперевершеного 
кулінарного мистецтва. Він знахо-
диться в самому серці Європи і 
межує з Німеччиною і Швейцарією. 
Ця місцевість ввібрала в себе куль-
турні традиції кількох народів і 
стала натхненням для багатьох 
поколінь художників і музикантів. 
Регіон може похвалитися непере-
вершеною кухнею: фуа гра, конди-
терські вироби, сири і пиріг тарт 
фламбе потішать навіть самих пере-
сичених гурманів.

Ельзас - це дивовижне поєднання переваг відразу 
двох культур: Франції та Німеччини. З його фран-
цузькою любов'ю до деталей, квітами і вином та 
його німецькими фахверковими будиночками, 
ситною їжею і пивом, регіон являє собою ідеальну 
концентровану Європу.

Найголовніша пам'ятка Ельзасу - це прекрасні вино-
градники. Саме тут роблять одні з кращих білих вин: 
пряний Гевюрцтраминер і ніжно солодкий Мускат, 
освіжаючий Рислінг і Піно Бланк - кожне вино 
по-своєму прекрасно і чудово поєднується з тради-
ційними ситними і смачними стравами. Тут же 
Cremant d'Alsace - чудові ігристі вина, поступаються 
за популярністю тільки шампанському. Пагорби з 
виноградниками стають особливо прекрасні 
восени, коли золотиться листя, а виноград нали-
вається солодким соком. Спробувати готовий про-
дукт можна в численних виноробнях, в безлічі роз-
киданих уздовж «Винної дороги».




