
Zasady współpracy z Warsaw Design Atelier  
dla techników dentystycznych 

 
KONTAKT 
 
1.  Jesteśmy dla Ciebie dostępni telefonicznie codziennie oprócz weekendów i świąt 
ustawowych od 9.00 do 17.00 
 
2. Możesz przesłać do nas zlecenie i pliki  przez 24h/7 na adres  scan@wda.dental  
 
3. Jeśli wysyłasz pliki skorzystaj z gotowego formularza na stronie www.wda.dental 
 
4. Jeśli wysyłasz modele prześlij je na adres Warsaw Design Atelier 05-500 Piaseczno ul. 
Kościuszki 35 
 
5. Przyjęcie zlecenia oraz określenie czasu wykonania potwierdzimy SMS lub mailem na 
wskazany adres w formularzu po kwalifikacji przesłanej dokumentacji lub wycisków  
 
PLIKI  
 
6. Przyjmujemy pliki cyfrowe w formacie STL . Modelowanie konstrukcji zgodnie z 
protokołem  CAD-CAM. Przed wysłaniem sprawdz, czy projekty nie posiadają artefaktów 
 
7.  Modelowanie musi uwzględniać możliwości technologiczne maszyn CNC  
a) zalecana minimalna grubość ścian 
v. 0,3 mm dla PMMA 
v. 0,4 mm dla tlenku cyrkonu,  
v. 0,5 mm dla dwu krzemianu  litu oraz ceramiki leucytowej,  
 
b) brak podcieni, które wykraczają poza możliwości frezowania w 5-ciu osiach 
 
c) zbyt małe połączenia pomiędzy elementami, które mogą skutkować połamaniem się 
konstrukcji lub odkształceniem podczas obróbki cieplnej / krystalizacja, synteryzacja/ 
 
8. Jeśli nie jesteś pewien ustawień parametrów w programie CAD zapytaj nas o nie!!! 
przed wykonaniem projektowania. 
 
9.  Wybierz dokładnie materiał z jakiego chcesz wykonać projekt : 
a) rodzaj transparencji dotyczy: cyrkonu,  ceramiki leucytowej oraz dwu krzemianu litu 
b) kolor: barwiony w masie lub barwiony farbami dotyczy cyrkonu 
c) gradient: multikolor lub monolit dotyczy cyrkonu, PMMA, dwukrzemianu litu,  
d) rozpiętość konstrukcji: dotyczy cyrkonu 
 
10. Zlecone prace projektowe  z modeli w zależności od zamówionego produktu muszą 
posiadać odpowiednio wykonany model gipsowy. WDA nie ponosi odpowiedzialności 
za różnice pasowania pomiędzy modelem a sytuacją in situ. Zabezpiecz 
odpowiednio modele do transportu. 
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11. Prosimy o przemyślane akceptowanie zleconych projektów prac,  ponieważ 
zaakceptowanie ich  jest równoważne z zapłatą za usługę. Trzy kolejne zmiany 
dokonywane na etapie projektowym są bezpłatne do momentu akceptacji.  
 
12. Stosujemy kolornik VITA  
 
13. Prace wymagające koloryzowania indywidualnego wymagają bardzo dokładnego 
przekazania oczekiwań klienta/ opis, zdjęcia itp./ 
 
14. Prace synteryzowane „ tryb turbo” mogą być wykonywane tylko do jednego punktu 
w przęśle 
15.  Przed napalaniem porcelany sprawdz wymagania techniczne dla konkretnego 
materiału. WDA nie odpowiada za błędy w procesie końcowej obróbki termicznej  
/np.  błędnie ustawiona temperatura napalania co spowoduje nadtopienie brzegów / 
 
16. Temperatura synteryzacji 
a:) dla cyrkonu wysoko-transparentnego 1600 C 
b)  dla cyrkonu  nisko-transparentnego    1500 C 
 
17. Temperatura krystalizacji 
a) emax 
b) AmberMill 
c) Rossetta SM 
 
 
DRUK MODELI 3D 
 
18.  Przyjmujemy pliki cyfrowe w formacie STL 
19.   Przed projektowaniem modelu  poproś nas o ustawienia parametrów  naszej 
drukarki 3D 
20. Drukujemy każdy rodzaj modelu 
a) ortodontyczny: łuk aligner, model z podstawą orto 
b) protetyczny: niedzielony lub słupki 
c) implantologiczny: dodatkowo możesz zamówić u nas analogi do modeli cyfrowych 
 
21. Modele 3D wykonujemy z żywic światło-utwardzalnych,. Pamiętaj, że modele z 
tego materiału nie mogą być poddane obróbce termicznej oraz należy je izolować 
od intensywnych żródeł światła, ponieważ ulegają kolejnej polimeryzacji co może 
być przyczyną odkształcenia. 
 
 
PRZESYŁKI 
 
22. Przed wysłaniem wszystkie produkty wkładane do paczki są fotografowane w celu 
uniknięcia sytuacji  zagubienia lub uszkodzenia ich przed zapakowaniem. 
 
23. Prosimy aby paczki były sprawdzane w obecności kuriera co pozwoli nam na 
zgłaszanie reklamacji w przypadku zagubienia lub zniszczenia zamówionego produktu 
 



24. Jeśli posiadasz numer klienta dla przesyłek kurierskich lub Twoja cena jest bardziej 
korzystna poinformuj nas o tym. Zamówimy przesyłkę na Twój numer. 
 
 
TERMINY 
 
25. Terminy wykonania pracy znajdują się w zakładce Dla technika/ terminarz 
 
26. Terminy prac, które wymagają zamówienia dodatkowych elementów/ np. części 
implantologiczne/ automatycznie zostają wydłużone o czas dostawy z firm 
implantologicznych 
 
27. Terminy przyspieszające prace muszą być ustalane indywidualnie. 
 
 
 
PŁATNOŚCI 
 
28. Warsaw Design Atelier  oferuje trzy formy zapłaty za usługę.  
- płatność przed wykonaniem zlecenia upoważnia do zniżki 5% 
- płatność za pobraniem upoważnia do zniżki 2% 
- płatność 14 dni nie upoważnia do zniżki. Nagminne przekroczenie terminu płatności za 
usługę może skutkować zmianą formy zapłaty na przedpłatę lub płatność za pobraniem 
 
29. Okres rozliczeniowy do wystawienia faktury VAT wynosi 14 dni. Przed 
wystawieniem faktury przesyłane jest zestawienie zbiorcze wykonanych zleceń. 
Prosimy o dokładne sprawdzenie zestawienia, gdyż na jego podstawie zostanie 
wystawiona faktura VAT 
 
 
 
 
CERTYFIKATY 
 
30. Wszystkie użyte materiały do produkcji w Warsaw Design Atelier posiadają 
certyfikat CE.  
 
31. Każda praca protetyczna wykonana w Warsaw Design Atelier posiada certyfikat 
wykonania zgodny z zaleceniami URPL 
 
OGÓLNE 
 
32. Przed rozpoczęciem współpracy należy się zapoznać z warunkami gwarancji i 
reklamacji oraz RODO.  
 
 
 


