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IPS Style (1)
Zakoupením minimálně jednoho z kitů
1 IPS Style Ceram Starter Kit A-D (679925)
 IPS Style Impulse Kit (679923)
 IPS Style Gingiva Kit (679922)
 IPS Style Bleach Kit BL (679926)
 získáte slevu 30 %

běžná cena (679925): 31 095 Kč
akční cena: 21 767 Kč
běžná cena (679923): 23 026 Kč
akční cena: 16 118 Kč
běžná cena (679922): 13 094 Kč
akční cena: 9 166 Kč
běžná cena (679926): 10 315 Kč
akční cena: 7 221 Kč

číslo 
akce
T10

IPS Style je patentovaný metalokeramický materiál, který nabízí zubním laborato-
řím maximální efektivitu, snadné zpracování a přirozenou estetiku. Je to první ma-
teriál v historii dentální keramiky, který obsahuje krystaly oxyapatitu. Tyto krystaly 
odráží velké množství dopadajícího světla a dodávají proto náhradám přirozeně vy-
padající hloubku. IPS Style obsahuje komponenty pro techniky jedné i více vrstev. 
Materiály jsou sladěny s barvami a glazurami z univerzálního sortimentu IPS 
Ivocolor.

číslo 
akce
T1

&

IPS InLine /
IPS InLine One Refi ll
Zakoupením
4 IPS InLine / InLine One Refill
 v odstínech dle výběru stejné velikosti a ceny
 získáte zdarma
1 IPS InLine / InLine One Refill
 v odstínu dle výběru stejné velikosti a ceny

ušetříte: 20 %

IPS InLine je leucitová metalokeramika s barevnou stabilitou a uceleným sorti-
mentem, jež plně vyhovuje nárokům moderní estetické stomatologie. Nabízí 
rychlé a nekomplikované zpracování jako i ideální vypalování a sintrování.

*

číslo 
akce
T6

&
SR Triplex
Zakoupením
1 SR Triplex Hot Polymer
 2× 500 g pink nebo pink-V
 a 
1 Separating Fluid 500 ml (530348) 
 získáte zdarma
1 SR Triplex Hot Monomer 500 ml (541428)
 v hodnotě 617 Kč

běžná cena: 2 155 Kč
akční cena: 1 538 Kč

SR Triplex je pohodlný, 
teplem tuhnoucí materiál 
na baze snímatelných 
náhrad. ušetříte

28 %

SR Nexco
Zakoupením
 SR Nexco
 a současně výměnou za SR Chromasit
 získáte slevu 50 %
 nebo zakoupením
 SR Nexco
 a současně výměnou za SR Adoro
 získáte slevu 30 %

SR Nexco je čistě světlem tuhnoucí laboratorní kompozitum s mikro-opálovými 
plnidly na náhrady s nebo bez základní konstrukce. Vzhledem k nabídce odstínů, 
které lze přiřadit široké škále síly vrstvy, je s jeho pomocí možné docílit fixních 
i snímatelných náhrad se skutečně přirozeným vzhledem, a to včetně gingiválních 
tkání. Flexibilní výběr polymerátorů.

číslo 
akce
T11 i snímatelných náhrad se skutečně přirozeným vzhledem, a to včetně gingiválních 

ušetříte až

50 %

mentem, jež plně vyhovuje nárokům moderní estetické stomatologie. Nabízí 
rychlé a nekomplikované zpracování jako i ideální vypalování a sintrování.

ušetříte

20 %

Materiály jsou sladěny s barvami a glazurami z univerzálního sortimentu IPS 

ušetříte

30 %

Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.



&

IPS Ivocolor
Zakoupením minimálně jednoho z kitů
1 IPS Ivocolor Starter Kit A-D (667649)
 IPS Ivocolor Essence Kit (667650)
 IPS Ivocolor Shade Kit (667651)
 a
 a IPS Ivocolor Refills
 a
 výměnou za odpovídající výrobky
 jiného výrobce
 získáte slevu 30 %

běžná cena (667649): 13 410 Kč
akční cena: 9 387 Kč
běžná cena (667650): 15 589 Kč
akční cena: 10 912 Kč
běžná cena (667651): 18 368 Kč
akční cena: 12 858 Kč

IPS Ivocolor je univerzální řada barev a glazovacích materiálů pro presovanou, 
CAD a vrstvenou keramiku od Ivoclar Vivadent a zirkonové materiály Zenostar. 
Zubní technici nyní potřebují pro individualizaci a glazování svých náhrad pouze 
jednu řadu.

číslo 
akce
T9

číslo 
akce
T10

IPS Style (2)
Zakoupením
1 IPS Style Refills
 a
 výměnou za odpovídající výrobky
 jiného výrobce
 získáte slevu 50 %

IPS Style je patentovaný metalokeramický materiál, který nabízí zubním laborato-
řím maximální efektivitu, snadné zpracování a přirozenou estetiku. Je to první ma-
teriál v historii dentální keramiky, který obsahuje krystaly oxyapatitu. Tyto krystaly 
odráží velké množství dopadajícího světla a dodávají proto náhradám přirozeně vy-
padající hloubku. IPS Style obsahuje komponenty pro techniky jedné i více vrstev. 
Materiály jsou sladěny s barvami a glazurami 
z univerzálního sortimentu IPS Ivocolor.z univerzálního sortimentu IPS Ivocolor.

padající hloubku. IPS Style obsahuje komponenty pro techniky jedné i více vrstev. 

ušetříte

50 %

ušetříte

30 %

IPS e.max Press je lithium disilikátová (LS2) sklokeramika, která poskytuje vyso-
kou přesnost, funkci a estetiku náhrady a zároveň vysokou pevnost 400 MPa. 
Tyto ingoty jsou v 5 úrovních translucence, dvou velikostech a rovněž jako ingoty 
Impulse a nově i MULTI. Výsledkem je přirozený estetický vzhled bez ohledu 
na odstín preparovaného zubu.&

IPS e.max Press Ingoty (1)
Zakoupením
4 IPS e.max Press Refill
 stejné velikosti a ceny 
 získáte zdarma
1 IPS e.max Press Refill
 stejné velikosti a ceny 

běžná cena (5 ks HT,MT, LT, MO, HO): 14 150 Kč
akční cena: 11 320 Kč
běžná cena (5 ks Impulse): 15 580 Kč
akční cena: 12 464 Kč
běžná cena (5 ks Multi): 21 880 Kč
akční cena: 17 504 Kč
běžná cena (3 ks HT, LT,MT, MO, HO): 16 970 Kč
akční cena: 13 576 Kč
běžná cena (3 ks Impulse): 18 550 Kč
akční cena: 14 840 Kč

číslo 
akce
T1

*

Impulse a nově i MULTI. Výsledkem je přirozený estetický vzhled bez ohledu 

ušetříte

20 %



IPS e.max CAD je lithium disilikátová sklokeramika (LS2) pro použití s CAD/CAM 
technologiemi. Pokrývá komplexní spektrum indikací s ohledem na maximální 
estetiku. Široká škála hodnot translucence, odstínů a velikostí bločků poskytuje 
velkou flexibilitu. Systém doplňují osvědčené, ozkoušené a sladěné materiály pro 
cementování.&

IPS e.max CAD
Zakoupením
4 IPS e.max CAD HT, LT, MT, MO, Impulse  
 dle vašeho výběru stejné velikosti a ceny
 získáte zdarma
1 IPS e.max CAD
 stejné velikosti a ceny dle vašeho výběru

číslo 
akce
T1

*

IPS e.max Press je lithium disilikátová (LS2) sklokeramika, která poskytuje vyso-
kou přesnost, funkci a estetiku náhrady a zároveň vysokou pevnost 400 MPa. 
Tyto ingoty jsou v 5 úrovních translucence, dvou velikostech a rovněž jako ingoty 
Impulse a nově i MULTI. Výsledkem je přirozený estetický vzhled bez ohledu 
na odstín preparovaného zubu.&

IPS e.max Press Ingoty (2)
Zakoupením
20 IPS e.max Press Refill
 balení po 5 ks stejné ceny 
 získáte zdarma
6 IPS e.max Press Refill
 balení po 5 ks stejné ceny 

běžná cena (HT,MT, LT, MO, HO): 73 580 Kč
akční cena: 56 600 Kč

běžná cena (Impulse): 81 016 Kč
akční cena: 62 320 Kč

běžná cena (Multi): 113 776 Kč
akční cena: 87 520 Kč

číslo 
akce
T3

*

Impulse a nově i MULTI. Výsledkem je přirozený estetický vzhled bez ohledu 

ušetříte

23 %

velkou flexibilitu. Systém doplňují osvědčené, ozkoušené a sladěné materiály pro velkou flexibilitu. Systém doplňují osvědčené, ozkoušené a sladěné materiály pro 

ušetříte

20 %

IPS Empress CAD je osvědčená a ozkoušená leucitová sklokeramika, která kom-
binuje moderní technologii CAD/CAM zpracování s vysoce funkčním celokramic-
kým materiálem. Bločky IPS Empress CAD jsou k dostání ve stupních translucen-
ce (HT a LT) a jako polychromatické multi bločky.

&
IPS Empress CAD
Zakoupením
4 IPS Empress CAD Cerec / inLab
 (stejné ceny)
 získáte zdarma
1 IPS Empress CAD Cerec / inLab
 v hodnotě 2 116 Kč (HT/LT) / 2 735 Kč (Multi)

běžná cena (HT, LT): 10 580 Kč
akční cena: 8 464

běžná cena (Multi): 13 675 Kč
akční cena: 10 940 Kč

číslo 
akce
T1

*

ušetříte

20 %

Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.
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Programat P310 je uživatelsky přívětivá pec. Mezi hlavní výhody patří: barevná 
dotyková obrazovka a osvědčená klávesnice krytá membránou,snadný provoz díky 
velkým ikonám. Technologie topného tělesa QTK2 se spodní parabolou z SiC. 
Technologie šetřící energii . OSD displej. Dálková diagnostika poruch skrze inter-
net, e-mail a datové soubory. Výběr ze tří různých provozních režimů (normální, 
chráněný, z výroby).Integrovaný držák kleští.300 individuálních programů pálení.
Technologie dvou ventilů pro vakuum. Ovládání v češtině.

Programat
P310 / P510 / P710
Zakoupením
1 Programat P310 (645987)
 nebo
 Programat P510 (645988)
 nebo
 Programat P710 (645989)
 a
1 vakuová pumpa VP3 (594554)
 nebo
1 vakuová pumpa VP5 (666308)
 získáte slevu 15%

běžná cena (P310 & VP3): 153 997 Kč
akční cena: 130 897 Kč

běžná cena (P510 & VP3): 195 923 Kč
akční cena: 166 535 Kč

běžná cena (P710 & VP5): 253 047 Kč
akční cena: 215 090 Kč

číslo 
akce
T14

Programat P510 - inteligentní pec s infračervenou technologií urychluje proces 
pálení až o 25 procent a zlepšuje výsledky pálení. Velikost nebo počet náhrad v ko-
moře pro pálení je přitom vedlejší. Nová kamera zaznamenávající teplo automatic-
ky řídí proces předsoušení a uzavírání. Programat P510 se ovládá prostřednictvím 
velké 7 palcové dotykové obrazovky a osvědčené klávesnice kryté membránou. 
500 individuálních programů. Další inovaci představuje technologie topného tělesa 
QTK2. Je odpovědná za homogenní rozklad tepla a delší životnost topného tělesa. 
A v neposlední řadě, nový řídicí systém vakuové pumpy s technologií dvou ventilů 
zajišťuje nehlučný a energeticky úsporný provoz. Ovládání v češtině.

chráněný, z výroby).Integrovaný držák kleští.300 individuálních programů pálení.
Technologie dvou ventilů pro vakuum. Ovládání v češtině.

ušetříte

15 %



&

Programat EP 3010 je ve srovnání s předešlým modelem EP 3000 ještě více zjed-
nodušena obsluha, a to díky novému barevnému dotykovému displeji, moderním 
ikonám, intuitivní navigaci v hlavní nabídce a osvědčené fóliové klávesnici. Nová 
QTK2 topná mufle spolu se spodní SiC parabolou zajišťuje homogenní rozklad 
tepla v komoře pro pálení. Výsledkem je to, že se zatmelovací kroužek předehřeje 
rovnoměrněji a spolehlivěji. Tyto schopnosti navíc umožňují uživateli presovat i 
obtížně presovatelné objekty, např. náhrady s velmi tenkými okraji, 
a dosahovat ještě kvalitnějších výsledků. Možnost navolení českého jazyka.

Programat EP 5010 kombinuje nejmodernější technologie a moderní design ve 
velmi efektivní a uživatelsky přívětivé peci. Je vybavena integrovanou termovizí. 
Infračervená technologie Programat měří přesnou teplotu na povrchu vypalované-
ho objektu nebo zatmelovacího kroužku. Díky kontrole teploty předehřátého za-
tmelovacího kroužku je možné optimálně vzájemně sladit předehřívací a presovací 
funkce pece. Pokud je zatmelovací kroužek předehřátý nedostatečně, automatic-
ky se zobrazí varování. Používá-li se pec v režimu pálení, termovize automaticky 
řídí proces uzavírání hlavy pece a proces předsoušení. Integrovaná infračervená 
technologie tak poskytuje mnoho nových možností, které zvyšují přívětivost vůči 
uživateli, spolehlivost a efektivitu. Nová QTK2 topná mufle spolu se spodní SiC 
parabolou zajišťuje homogenní rozklad tepla v komoře pro pálení. Lze intuitivně 
obsluhovat prostřednictvím velké 7palcové barevné dotykové obrazovky a osvěd-
čené fóliové klávesnice. Možnost navolení českého jazyka.

Programat EP 3010 /
Programat EP 5010
Zakoupením
1 Programat EP 3010 (645990)
 nebo
1 Programat EP 5010 (645991)
 a 
1 Vakuová pumpa VP5 (666308)
 získáte slevu 15%

běžná cena (EP 3010&VP5): 293 219 Kč
akční cena: 249 236 Kč

běžná cena (EP 5010&VP5): 388 718 Kč
akční cena: 330 410 Kč

číslo 
akce
T14

ušetříte

15 %

Uvedené ceny jsou již akční nebo po slevě a včetně DPH. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.
*U takto označených akcí jsou zdarma výrobky zasílány přímo společností Ivoclar Vivadent.
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IvoBase Injector umožňuje plně automatizovanou, řízenou injektáž a polymeraci 
speciálních PMMA pryskyřic, které jsou upraveny pro tento systém. Chemické 
smršťování pryskyřic je během polymerace plně kompenzováno, a to díky patento-
vanému řízení teploty v kyvetě a průběhu ohřevu. Je tak možná výroba bazí sníma-
telných náhrad disponujících vysokou přesností dosednutí i celkovou přesností.

IvoBase Injector
Zakoupením
1 IvoBase Injector (628518)
 za speciální cenu 170 772 Kč
 získáte zdarma 
1 IvoBase Flask Set
 (639959) v hodnotě 9 999 Kč
 a 
1 IvoBase Hybrid Kit 20 Pink-V
 (628884) v hodnotě 5 208 Kč
 a
1 IvoBase High Impact Kit 20 Pink-V
 (628890) v hodnotě 5 890 Kč 

běžná cena: 265 003 Kč
akční cena: 170 772 Kč

číslo 
akce
T5

telných náhrad disponujících vysokou přesností dosednutí i celkovou přesností.

ušetříte

36 %

*

ULOŽTE

SI DO DIÁŘECompetence in Esthetics 2017
Zúčastněte se mezinárodního sympózia dentální estetiky

Vídeň, 10.-11. listopadu 2017
Více informací na adrese http://cie.dental



Přehled školení Ivoclar Vivadent

07.-08.04.2017 / Rychnov nad Kněžnou
Nové trendy ve stomatologii
MUDr. Petr Hajný, MUDr. Martin Tomeček, Petr Myšička, Ondřej Adam

20.-21.04.2017 / Brno
IPS e.max Ceram & Press
Ondřej Adam

28.04.2017 / ICDE Vídeň
3shape Implant Studio
Marcus Marcussen

12.-13.05.2017 / ICDE Vídeň
Supranatural: Anterior CAD/CAM Restorations with Natural Algorithms
Dr. Florin Cofar

19.-20.5.2017 / ICDE Vídeň
IPS e.max – Master in Metal-Free
Michele Temperani

20.05.2017 / ICDE Vídeň
3shape Advanced Training
Helmut Berger

29.-30.05.2017 / Praha
IPS e.max Ceram & Press

10.06.2017 / ICDE Vídeň
3shape -The digital workflow
Thomas Riehl MDT

26.-27.06.2017 / ICDE Vídeň
IPS e.max

Jsme rádi, že Vám můžeme představit ICDE (International Center for Dental 
Education - Mezinárodní centrum pro stomatologické vzdělávání). ICDE je 
moderním centrem pro pořádání kurzů a dalšího vzdělávání se školícími 
místnostmi, laboratořemi, ordinací a přednáškovým sálem vybavených 
nejmodernější přenosovou technologií, které nabízí široké možnosti 
workshopů, hands-on kurzů a live demonstrací pro zubní lékaře i zubní 
techniky. V aktuálním programu naleznete širokou škálu: od všeobecných 
základnich praktických kurzů až po specifické workshopy.

Více informací: www.ivoclarvivadent.at/icde

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2  |  9494 Schaan  |  Liechtenstein  |  Tel.: +423 235 35 35  |  Fax: +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.cz

Michaela Krátká
Country Manager
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Karel Pletka
Sales Representative
Tel.: +420 724 393 271
E-mail: karel.pletka@ivoclarvivadent.com


