
Natural ZiR to pierwsza włoska ceramika przeznaczona specjalnie do cyrkonu. 

Natural ZiR to innowacyjna i prosta ceramika. Korzystając z małej ilości mas 
można wykonać bardzo estetyczne prace, a dodając masy specjalne – 
można uzyskać spektakularne efekty.
 
Z Natural ZiR można pracować systemem 3D, który umożliwia lepszą 
charakteryzację poszczególnych elementów od pierwszego napalania.
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STABILNOŚĆ
Natural ZiR Liner: 15 mas do wykonania pierwszego napalania na cyrkonie 
(szeroka gama kolorystyczna). Masy o wyjątkowej stabilności (gwarantują 
optymalne połączenie ceramiki z cyrkonem).
 

TRADYCJA
Ponad 120 mas do ceramiki klasycznej w kolorach A-D z A0, B0 i A5. Dentyny, 
dentyny opakerowe, lakiery, przezroczyste brzegi i tradycyjne przezierności.
 

EKONOMIA
Rewolucyjny system THE ONE nawet na cyrkonie.
Wyjątkowa łatwość i szybkość pracy - maksymalna ergonomia. 

INNOWACJA
Natural ZiR Press to najbardziej kompletny system  pastylek  ceramiki prasowa-
nej. Cztery stopnie opakerów, pastylki w kolorach  A-D plus kolory specjalne.

EWOLUCJA
Natural ZiR jest ceramiką, która wciąż się rozwija. Powstają  nowe, charaktery-
styczne masy do indywidualnego użycia jak SiD, Cuspid Dentin, Chromatizer  
i Bondin Dentin.
Ponad 100 mas do indywidualnego użycia (efekty specjalne). Puść wodze fan-
tazji i nadaj twoim pracom  jedyny, wyjątkowy wygląd.
 

PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE
Nieustanne poszukiwanie perfekcyjności w każdym szczególe, prowadzi do 
powstawania wciąż nowych mas, coraz bardziej precyzyjnych, służących do 
charakteryzacji nawet najdrobniejszych szczegółów.
 

CUSTOM MADE
Dla techników z dużymi wymaganiami istnieje możliwość uczestniczenia w pro-
gramie Natural R&S związanym z indywidualnym wykonaniem mas w zależno-
ści od życzeń klienta.
 

EFEKTY SPECJALNE
Natura Uniwersal Stains to superkolory na bazie ceramiki o bardzo wysokim 
stopniu fluorescencji. Idealnie nadają się do kolorowania wewnętrznego i mię-
dzy masami. Natura Universal Stains  są do dyspozycji  w 30 kolorach w postaci 
proszku lub pasty. Natura Glaze FX,  glazura uniwersalna szybka w obsłudze 
bardzo drobnoziarnista w paście, gotowa do użycia, wymaga tylko jednego 
napalania.
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