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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.

&
SR Triplex
Zakoupením
1 SR Triplex Hot Polymer 
 2× 500 g pink nebo V-pink a  
1 Separating Fluid 500 ml (530348)  
 získáte zdarma 
1 SR Triplex Hot Monomer 500 ml (541428) 
 v hodnotě 609 Kč

cena: 1 518 Kč / ušetříte: 28 %

číslo  
akce 

12

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

&

SR Nexco Paste Starter 
Kit / Gingiva Kit
Zakoupením
1 SR Nexco Paste Starter Kit A-D (640399) 
 a / nebo  
1 SR Nexco Paste Gingiva Kit (648973) 
 a výměnou za odpovídající výrobky  
 jiného výrobce 
 získáte slevu 30 %

cena (640399): 13 892 Kč / ušetříte: 30 % 
cena (648973): 5 443 Kč / ušetříte: 30 %

číslo  
akce 

15

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.

&
SR Nexco Paste Refill
Zakoupením
3 SR Nexco Paste Refill 2,5 g 
 (v odstínech dle výběru  
 ve stejné cenové hladině) 
 získáte zdarma 
1 SR Nexco Paste Refill 2,5 g 
 (v odstínu dle výběru  
 ve stejné cenové hladině)

cena: od 2 296 Kč / ušetříte: 25 %

číslo  
akce 

16

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.

&
SR Phonares
Zakoupením
10 SR Phonares Anterior 
 a 
7 SR Phonares II Lingual 
 (v odstínech dle výběru) 
 získáte zdarma 
4 4 SR Phonares II Anterior 
 a 
4 SR Phonares II Lingual 
 (v odstínech dle výběru) v hodnotě 7 556 Kč

cena: 16 394 Kč / ušetříte: 32 %

číslo  
akce 

26

SR Phonares je řada prefabrikovaných zubů, která byla navržena speciálně tak, 
aby odpovídala věku a individuálním znakům jednotlivých pacientů. Přirozeně vy-
padající frontální tvary frontálních zubů nabízí výjimečně kvalitní estetiku a vysokou 
odolnost vůči opotřebení. Mezi výhody patří rozšířená nabídka tvarů pro dolní fron-
tální zuby ve 20 odstínech přirozených zubů, univerzální oblast užití. Dodává se  
v 16-ti odstínech A-D a ve 4 odstínech Bleach / 18-ti tvarech pro horní frontální 
zuby a 6-ti tvarech pro dolní frontální zuby.

*



Colado CC
Zakoupením
1 Colado CC 
 1000 g (627531) 
 získáte slevu 20 %

cena: 12 290 Kč / ušetříte: 20 %

Colado CC je chrom-kobaltová slitina. Indikace: sa-
mostatné korunky,teleskopické a kónusové korunky, 
kořenové čepy, rozsáhlé i méně rozsáhlé můstky, 
implantologické superstruktury, odlitky modelů.

4all
Zakoupením
1 4all 
 1000 g (578942) 
 získáte slevu 20 % 

cena: 6 552 Kč / ušetříte: 20 %

číslo  
akce 

11

číslo  
akce 

10

4all je chrom-niklová slitina pro keramiku. Její  
mechanické a fyzikální vlastnosti byly sladěny  
s konvenčními živcovými keramikami.

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 InLine / One 
/ PoM Refill
Zakoupením
4 IPS InLine stejné hmotnosti a ceny 
 získáte zdarma 
1 IPS InLine stejné hmotnosti a ceny

cena (3 g): od 3 420 Kč / ušetříte: 20 % 
cena (18 g): 3 868 Kč / ušetříte:  20 % 
cena (20 g): od 3 332 Kč / ušetříte: 20 % 
cena (100 g): od 15 036 Kč / ušetříte: 20 %

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

číslo  
akce 

12

&
IPS e.max Ceram
Zakoupením
1 IPS e.max Ceram Basic Kit 
 (591388EN; 596828EN) 
 a 
2 další kity dle Vašeho výběru 
 596830AN IPS e.max Ceram ZirLiner Kit 
 596831AN IPS e.max Ceram Margin Kit 
 596832AN IPS e.max Ceram Margin Kit A-D 
 596833AN IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit 
 596834AN IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D 
 602450AN IPS e.max Ceram Bleach Kit BL
 596835AN IPS e.max Ceram Impulse Kit
 596836AN IPS e.max Ceram Essence Kit
 596837AN IPS e.max Ceram Shade Kit
 602316AN IPS e.max Ceram Gingiva Kity 

 získáte slevu 30 % / ušetříte: 30 %

IPS e.max je inovativní celokeramický systém, který pokrývá všechny indikace, 
od tenkých fazet po 12členné můstky. Koncepce IPS e.max obsahuje jak inovativ-
ní lithium disilikátovou sklokeramiku (LS2) – vhodnou zejména na náhrady jednoho 
zubu – tak i vysoce pevnou zirkonovou keramiku na rozsáhlé můstky. 
IPS e.max Ceram je vysoce estetická keramika pro postupné vrstvení vhodná pro 
celý systém IPS e.max. Poskytuje  
přirozené, vysoce estetické  
výsledky s přirozeným  
rozptylem světla a vy- 
váženým poměrem mezi  
barvou a jasem.

číslo  
akce 

14



IPS e.max Press je lithium disilikátová (LS2) sklokeramika, která poskytuje 
vysokou přesnost, funkci a estetiku náhrady a zároveň vysokou pevnost 400 MPa. 
Tyto ingoty jsou ve 4 úrovních translucence, dvou velikostech a rovněž jako ingoty 
Impulse a nově i MULTI. Výsledkem je přirozený este- 
tický vzhled bez ohledu na odstín preparovaného zubu.
 
IPS PressVEST Speed je fosfátová zatmelovací  
hmota pro metodu rychlého zahřívání. Poskytuje  
v krátkém časovém úseku vysoce kvalitní a přesné  
výsledky presování. 

&
IPS e.max Press Ingoty
Zakoupením
5 IPS e.max Press Ingots 
 stejné velikosti a ceny  
 získáte zdarma 
1 IPS PressVEST Speed Powder 
 2,5 kg (595590) v hodnotě 3 655 Kč a 
1 IPS PressVEST Speed Liquid 
 0,5 l (595586) v hodnotě 707 Kč

cena (5 ks HT, LT, MO, HO): 13 960 Kč / 24 %
cena (5 ks Impulse): 15 370 Kč / 22 %
cena (5 ks Multi): 21 555 Kč / 17 %
cena (3 ks HT, LT, MO, HO): 16 715 Kč / 21 %
cena (3 ks Impulse): 18 365 Kč / 19 %

číslo  
akce 

13

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.

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 vypalova-
ného 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, automaticky 
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 Programat EP 5010 (645991) 
 a 
1 vakuová pumpa VP5 (666307) 
 získáte zdarma 
 materiál dle vlastního výběru 
 v hodnotě 43 374 Kč (EP 3010) 
 / 57 520 Kč (EP 5010) 

cena (EP 3010): 289 157 Kč / ušetříte 15 %
cena (EP 5010): 383 474 Kč / ušetříte 15 %

číslo  
akce 

19



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 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 LT, HT 
 získáte zdarma 
1 IPS Empress CAD Cerec / InLab LT, HT 
 ve stejné velikosti

cena: 8 352 Kč / ušetříte: 20 %

číslo  
akce 

24*

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 Cerec / InLab 
 stejné velikosti a ceny  
 získáte zdarma 
1 IPS e.max CAD Cerec / InLab 
 stejné velikosti a ceny

ušetříte 20 %

číslo  
akce 

25*

Programat P310 je uživatelsky přívětivá vypalovací pec. Mezi hlavní výhody patří 
barevná dotyková obrazovka a osvědčená klávesnice krytá membránou,snadný 
provoz díky velkým ikonám. Technologie topného tělesa QTK2 se spodní para-
bolou z SiC. Technologie šetřící energii. OSD displej. Dálková diagnostika poruch 
skrze internet, e-mail a datové soubory. Výběr ze tří různých provozních režimů 
(normální, chráněný, z výroby).Integrovaný držák kleští.300 individuálních progra- 
mů pálení.Technologie dvou ventilů pro vakuum. Ovládání v češtině. 

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 
OTK2. 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.

&

Programat P310 
/ Programat P510*

Zakoupením
1 Programat P310 (645987) 
 nebo Programat P510 (645988) 
 a 
1 vakuová pumpa VP3 (594554) 
 získáte zdarma 
1 materiál dle vlastního výběru 
 v hodnotě 22 773 Kč (P310) 
 / 28 980 Kč (P510) 

cena (P310): 151 820 Kč / ušetříte 15 %
cena (P510): 193 202 Kč / ušetříte 15 %

číslo  
akce 

19



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
Business Development Manager
Tel.: +420 608 719 979 
E-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com

Vzdělávání 

ICDE Vídeň 

Toto zbrusu nové a moderně vybavené školící centrum na ploše 550 m2 se nachází  
nedaleko samotného centra města. K dispozici jsou plně vybavené 2 školící laboratoře,  
z nichž jedna je určena pro zubní lékaře a druhá pro zubní techniky. 
 
V každé z nich naleznete 11 pracovních míst. Rovněž centrum disponuje ordinací  
pro praktickou výuku a skenovací a frezovací místností Wieland.

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