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2 Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

Identica Blue
SPOLEHLIVÝ, PŘESNÝ A RYCHLÝ SKENER UMOŽŇUJÍCÍ 

EXPORTOVAT SOUBORY V OTEVŘENÉM FORMÁTU STL

• Modré světlo

• Přesnost 10 µm

•  Otevřený formát STL

•  Skenování artikulátoru

•  Skenování otisků

•   Ergonomický design

Identica Blue je jedním z nejlepších skenerů na trhu digitální stomatologie. 
Používá technologii Blue Light, která umožňuje rychlé skenování a zajišťuje 
naprostou přesnost.

Program je uživatelsky nenáročný, snadno a rychle se ovládá krok za krokem, 
od vložení modelu do skeneru až po export souboru do programu CAD pro úpravu 
návrhu.

Prostorná otevřená pracovní plocha umožňuje skenování velkých modelů 
a modelů v artikulátoru. 

479.000 KčIdentica Blue s SW Exocad
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INTERDRILL
Kompaktní a ergonomický přístroj pro přesné vrtání otvorů pro vodicí čepy je 

vybaven výkonným laserovým paprskem, který je dobře viditelný i při intenzivním 
osvětlení. Součástí přístroje je i vestavěný zásobník na prach, který vzniká vrtáním. 

Interdrill je dodáván s frézou, která je kompatibilní s dvojitými čepy Interdent.

VODICÍ ČEPY STŘEDNÍ A SLABÉ
Mosazné vodicí čepy se dodávají v provedení s trnem a bez trnu.

MOLDASTONE CN
Velmi tvrdá tixotropní syntetická 
sádra v barvách slonová kost, šedá, 
světle hnědá, světle zelená, růžová, 
světle růžová. Tvrdost 220 N/mm2 
po 1 hodině.

439 Kč
Moldastone CN 4,5 kg 

různé barvy

1.699 Kč
Moldastone CN 18 kg 

(4 × 4,5 kg) různé barvy

GIROFORM
Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 
expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý 
vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

53.990 KčGiroform

1.879 Kč
Giroform destičky Classic L 

100 ks bílé nebo modré

2.489 Kč
Giroform destičky 

Premium+ L 100 ks

Giroform

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci 

Giroform

799 Kč
Giroform čepy 

1000 ks

ZDARMA+ Giroform
Starter Kit 

(Cenu přístroje nelze 
kombinovat 

s dalšími slevami)

799 Kč

DOPRODEJ STARŠÍHO MODELU PŘÍSTROJE GIROFORM 

ZA CENU 49.990 Kč + STARTER KIT ZDARMA

189 Kč
Vodicí čepy bez trnu 

100 ks střední nebo slabé

229 Kč
Vodicí čepy s trnem 

100 ks střední nebo slabé

999 Kč
Vodicí čepy bez trnu 

1000 ks střední nebo slabé

1.299 Kč
Vodicí čepy s trnem 

1000 ks střední nebo slabé

G2 CONCEPT
Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem 
a laserovým zaměřováním, které zajišťuje pohodlné 
polohování a přesné určení místa řezu. Přístroj má měkký 
start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. Velká výhoda je 
rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body 
kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

72.990 KčG2 Concept

23.990 KčInterDrill

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupyVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy

http://www.interdent.cz/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Pracovn%C3%AD
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DUBLOVACÍ KYVETA WIROSIL
Systém dublovací kyvety Wirosil pro silikony zajišťuje přesnou reprodukci modelu 

a úsporu materiálu. Dodává se ve dvou velikostech.

INTERDUPLICAST
Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. Vysoká elasticita 
zaručuje snadné vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost kresby detailů.

8.899 Kč
Interduplicast 

5+5 kg

1.099 Kč
Wirosil 

malá kyveta 1.199 Kč
Wirosil 

velká kyveta 

INTERTRAY, INTERLUX
Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 

individuálních otiskovacích lžic.
Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.

4.449 KčInterlux

1.249 KčIntertray 50 ks

 PATTERN RESIN LS
Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi 
nízkou kontrakcí. Snadno se opracovává 
a velmi dobře reprodukuje detaily. Je tvrdá, 
pevná a velmi stabilní i v tenké vrstvě. Shoří 
beze zbytků, takže povrch odlitků je velmi 
čistý. Používá se pro attachmenty, fi xace, 
v implantologii a pro galvanoforming.

MODELHART, MODELHART SPRAY
Modelhart – roztok pro vytvrzování modelu ze zatmelovací hmoty dublovaného 
v agarové dublovací hmotě. Dobře penetruje, rychle se suší a povrch modelu je 
po aplikaci velmi tvrdý a hladký.
Modelhart Spray – pro vytvrzování modelů ze zatmelovací hmoty pro dublování 
v silikonových dublovacích hmotách. Sprejem docílíme tenké souvislé vrstvy, sušit je 
třeba pouze krátkou dobu.

2.199 Kč
 Pattern Resin LS 

sada

ZDARMA+ digitální váha

259 Kč
Modelhart Spray

200 ml 569 Kč
Modelhart

1 l

1.799 Kč
Interduplicast 

1+1 kg
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 KONSTRUKCE PRO KERAMIKU – BLOKY
Sada obsahuje 6 tvarů ve třech velikostech (A, B, C) po 5 kusech od každého, tj. celkem 90 

bloků. Doplňkové balení jednoho typu je po 10 blocích.

 FÓLIOVÝ  LICÍ  VOSK
Fóliový licí vosk zelené barvy se dodává v různých sílách a dvou formách – hladký 
nebo rastrovaný. Hladký fóliový licí vosk se snadno adaptuje, pevně drží a spaluje 

se beze zbytku. Rastrovaný fóliový licí vosk je určený pro modelaci bází horních 
částečných náhrad. Rastrování dává povrchu přirozený vzhled.

INTERWAXIT
Odmašťuje voskový model a snižuje povrchové napětí 
na voskové konstrukci. Dodává se ve 200 ml nádobce 
s mechanickým rozprašovačem a 1 l lahvi pro doplnění.

NOFLAME PLUS
Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání modelovacích nástrojů na principu 

elektromagnetické indukce nahrazuje v laboratoři plynový kahan.

VOSKOVÝ DRÁT V ROLI
Velmi dobře se tvaruje, je odolný vůči deformacím při tvarování, je 
beze zbytku spalitelný. Dodává se ve dvou tvrdostech a v průměrech 
2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 mm.

479 Kč
Voskový drát 250 g

zelený tvrdý / modrý střední

139 Kč
Interwaxit

200 ml

589 Kč
Interwaxit

1 l

CERADENT
Plotýnkový vosk pro registraci skusu, 
tvárný již při mírně zvýšené teplotě. 449 KčCeradent 1000 g

Sada obsahuje 6 tvarů ve třech velikostech (A, B, C) po 5 kusech od každého, tj. celkem 90 

8.499 KčNofl ame plus

329 Kč
 Fóliový  vosk hladký 

15 destiček 479 Kč
 Fóliový  vosk rastrovaný 

15 destiček

2.899 Kč
 Konstrukce pro keramiku

sada 329 Kč
 Konstrukce pro keramiku

jednotlivý tvar 10 ks

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 
materiály, neobsahuje berylium.

2.699 Kč
Wiron 99 

250 g

9.799 Kč
Wiron 99 

1000 g

WIROBOND C, WIROBOND 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napa lování keramických hmot 

a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

9.999 Kč
Wirobond C / 280

1000 g2.749 Kč
Wirobond C / 280

250 g

I-BOND 02 / I-BOND LO
Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. 

I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-MG / I-MG HE
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. 

I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, 
berylium ani galium.

3.799 Kč
I-GW 

1000 g 1.049 Kč
I-GW 
250 g

6.999 Kč
I-Bond NF 

1000 g 1.999 Kč
I-Bond NF 

250 g

4.999 Kč
I-Bond 02 / LO 

1000 g 1.499 Kč
I-Bond 02 / LO 

250 g

4.999 Kč
I-MG 

1000 g 4.999 Kč
 I-MG HE

1000 g

ČESTNÉ 
UZNÁNÍ

Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. 

NOVINKA

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. 

NOVINKA
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MODELCAST, MODELCAST S
Fosfátové zatmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá 
pro dublování silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dublování 
silikonovými hmotami, je možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den 
po zatmelení. Mísicí tekutina: Expasol.

 INTERFINE K+B SPEED
Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro 

presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. 
Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu. Mísicí tekutina: Expasol.

INTERVEST K+B SPEED
Velmi přesná univerzální fosfátová zatmelovací 
hmota pro zhotovení korunek a můstků 
z drahokovových i náhradních slitin. 
Je určena pro konvenční i rychlé vypalování. 
Mísicí tekutina: Expasol.

1.249 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41×160 g)

359 Kč
Expasol 

1 litr

1.499 Kč
Modelcast 12 kg 

(30×400 g)

1.799 Kč
Modelcast S 

12 kg (30×400 g)

  SMARTMIX X2
Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které zajišťuje 

naprosto homogenní horizontální i vertikální promíchání materiálu. 
Všechny parametry míchání – čas, rychlost, smysl otáček, interval, 

předmíchání, prevakuum, postvakuum a název programu – lze 
zadat velmi jednoduše. Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo 
postavit na stůl za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní 

příslušenství. S míchačkou se dodává nádobka o objemu 500 ml.

LOLIPOT
Přípravek na ošetření keramických kelímků pro licí přístroje. Jeho 
použitím se prodlužuje životnost kelímků, které po odlití zůstávají 

čisté. Dodává se v nádobce s rozprašovačem.

32.990 KčSmartmix X2

1.199 KčLolipot 200 ml

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

FORNAX T
Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního 
indukčního licího přístroje. Použitelný pro všechny druhy 
dentálních slitin (mimo titan) s licí teplotou do 1 550  °C. 
Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a přepínačem 
pro lití v keramickém nebo grafi tovém kelímku.

229.990 KčFornax T

Výrobku byla uděle na cena Top of Pragod
en

t 
20

12
Vý yla udě

a
cena

agod
e

01
2 Top of 

PRAGODENT

ČESTNÉ 

UZNÁNÍ 1.299 Kč
Expasol 

5 litrů1.599 Kč
Interfi ne K+B Speed 
6,5 kg (41 × 160 g) 

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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VITA VMK MASTER
Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu 
a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální smrštění, 
vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koefi cient teplotní roztažnosti (WAK) 
pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle 
vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

1.249 KčVita VMK Master 50 g

30 % SLEVAVita VMK Master 
Standard Sety

359 Kč
Vita VMK Master 12 g

WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

99.990 KčVacumat 6000 MP

VACUMAT 6000
Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech 
dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožnuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování 
fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládání (vPad comfort 
– pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání 
podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládáních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům 
Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použítí v zubní ordinaci.

69.990 KčVacumat 6000 M

34.990 KčvPad comfort

21.990 KčVakuová pumpa

47.990 KčvPad excellence

V60 I-LINE
Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování 
keramiky s integrovaným dotykovým displejem 

s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Pec 
je vybavena ochranou před výpadkem proudu, 

kontrolovaným rychlým ochlazováním a automatickým 
čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika 

zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné 
odkládání prací slouží dva integrované stolky. 

 Kč

119.990 Kč
V60 i-Line 

včetně vakuové pumpy

UNITED COLORS OF D. VINCI 
Intenzivní fl uo barvy na obarvení keramických hmot při vrstvení. Velmi malé množství 

United Colors rozzáří vybranou hmotu a výrazně ji při vrstvení odliší od ostatních hmot. 
Barvy jsou beze zbytku spalitelné a neovliňují výsledný barevný tón vypálené keramiky. 

Dodává se v odstínech modrá, červená, zelená, oranžová, růžová, žlutá, purpurová.

Intenzivní fl uo barvy na obarvení keramických hmot při vrstvení. Velmi malé množství 
United Colors rozzáří vybranou hmotu a výrazně ji při vrstvení odliší od ostatních hmot. 
Barvy jsou beze zbytku spalitelné a neovliňují výsledný barevný tón vypálené keramiky. 

Dodává se v odstínech modrá, červená, zelená, oranžová, růžová, žlutá, purpurová.

NOVINKA

2.999 Kč
United Colors of D. Vinci sada

7×10 ml všech odstínů

569 Kč
United Colors 

of D. Vinci 10 ml
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HILITE POWER
HiLite power je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem 

tuhnoucí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, 
materiály pro vykrývání a individuální otiskovací lžíce. Čas polymerace je velmi krátký.

 MÍCHACÍ  DESTIČKA PRO LC KOMPOZITY
Černá porcelánová míchací destička Vita s několika prohlubněmi většího a menšího 
průměru je vhodná pro práci se světlem polymerujicími kompozity. Víčko dodávané 
s míchací destičkou prodlužuje 
dobu zpracování LC kompozit. 
Rozměry 85 × 110 mm. 1.099 KčMíchací destička

 INSULATING GEL
Gel pro fi nální polymeraci kompozitních materiálů. 
Po jeho použití je eliminována povrchová disperzní 
vrstva a povrch je tak hladší a snadněji se leští.

SIGNUM, SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. 
Je indikován na fazetové fi xní korunky a můstky, atraumatické korunky, 
fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty 
a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý 
rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. 
Používá se pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci 
umělých zubů. 

59.990 KčHiLite power
12.990 Kč

+ Signum Ceramis 
sada

14.990 Kč
+ Signum Composite 

sada

 CONNECTOR
Světlem polymerizovaný bond pro spojení světlem 
vytvrzovaných kompozitů a dentálních akrylových 

pryskyřic, např. při jejich individualizaci.

ZDARMAAKCE pro nové 
uživatele: 1+1 699 Kč

Signum 4 g 
D, M, EN, ET, OS

849 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN

539 Kč
Insulating gel

10 g

2.899 KčConnector 5 ml

599 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

SIGNUM FLOW
Rentgenokontrastní kompozit s mikrofi lním plnivem, který je určen k fazetování kovových 

konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní 
a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné 
jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem 

C&B Opaquer. Novinkou jsou CV hmoty, které zintenzivňují barvy v cervikální oblasti.

konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní 
a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné 
jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem 

konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní 
a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné 
jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem 

899 Kč
Signum essentia 

fl ow 4 g17.490 Kč
Signum essentia 

fl ow Set 

NOVINKA

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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STOJÁNKY NA KORUNKY
Stojánky pro bezpečné umístění korunek 
a můstků do keramické pece. Podpěrné drátky 
lze přizpůsobit velikosti jednotlivých prací.

VYPALOVACÍ PASTA
Pasta určená k podpěře a fi xaci celokeramických 
i metalokeramických prací v keramické peci. 
Po vypálení lze pastu snadno odstranit. Nově se dodává 
v kontrastní modré barvě s vylepšenou homogenitou. 779 KčVypalovací pasta 12 g

ŠTĚTCE INTERDENT – S PŘÍRODNÍM VLASEM 
Štětce jsou vyrobeny z jemné sobolí srsti. 

Díky tomu, že tento vlas dobře zadržuje vodu, 
je štětec při práci s keramikou ideálně navlhčen.

1.799 Kč
Stojánek na korunky 

molár 6 ks

 SKLO NA KERAMIKU JINOJAN
Otočná skleněná deska rozdělená na jednotlivá pole pro 
různé vrstvy a odstíny keramiky. Průhledné víko chrání 

materiál před prachem a vysycháním.

1.399 Kč
 Sklo na keramiku 

Jinojan

ŠTĚTCE INTERDENT – KOLINSKY
Štětce jsou zhotoveny z nejkvalitnější velmi elastické srsti 
sibiřské kuny. Špičky štětců jsou tenké jako jehly a mají výborné 
absorpční vlastnosti. Tvar násadky umožňuje pohodlné držení.

99 KčKolinsky 0

99 KčKolinsky 1

249 Kč
Štětec 

přírodní 4

439 Kč
Štětec 

přírodní 8

999 Kč
Štětec přírodní 
s kuličkami 8

289 Kč
Štětec 

přírodní 6

439 Kč
Štětec 

přírodní 9

999 Kč
Štětec přírodní 
s kuličkami 9

229 KčKolinsky 6

169 KčKolinsky 4

449 KčKolinsky 8

1.799 Kč
Stojánek na korunky 

premolár 8 ks
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ARTIKULAČNÍ FÓLIE
Pomocí jednostranné artikulační fólie o síle 8 µm je 
možné velice přesně upravit okluzní plochy. Dodává se 
ve čtyřech barvách (červená, zelená, modrá, černá), dvou 
šířkách a délkách.

179 Kč
Artikulační fólie

2 cm / 10 m 339 Kč
Artikulační fólie

7 cm / 10 m

389 Kč
Artikulační fólie

2 cm / 30 m 669 Kč
Artikulační fólie

7 cm / 30 m

OCCLUSPRAY
Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými výrobky a antagonisty nebo mezi 

protetickými výrobky a nosnými pilíři jak v ordinaci , tak v laboratoři.

KARAT
Diamantová pasta pro leštění všech keramických povrchů. Set obsahuje 

impregnované plstěné kotoučky.

269 Kč
Occluspray 75 ml 

zelený nebo červený

3.999 KčKarat sada

(5 g diamantové pasty, 20 ks plstěných 
kotoučků, mandrel)

3.499 KčKarat pasta 5 g

NÁSTROJE SMILE LINE
Nástroje na nanášení keramického opakeru.
4000-OP1 Nástroj s malou Al2O3 kuličkou
4000-OP2 Nástroj s velkou Al2O3 kuličkou

Měkké pinzety do korunek mají průhledné gumové koncovky, 
náhradní koncovky jsou součástí balení.
4000-SG1 Pinzeta jednoduchá
4000-SG2 Pinzeta zdvojená na moláry
4000-SG3 Pinzeta mini

789 Kč
Nástroje 

na opaker
4000-OP1 4000-OP2

4000-SG1 4000-SG2 4000-SG3

799 Kč
Pinzety 

do korunek

EASYSHADE V
Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření 
odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku Vitapan Classical 
a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu 
odstínu zirkonoxidových bloků. Easyshade V má nový barevný dotykový 
displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, která je ve srovnání 
s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí například 
funkce: baterie s ochranou proti samovybíjení, indukční nabíjení, 
spojení se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací 
o barvě mezi ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW.

NOVINKA

ZDARMA+ tablet Samsung Galaxy 7"46.990 KčEasyshade V

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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INTERACRYL CAST
Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, 
která je určena pro zhotovování sedel kovových 
snímacích náhrad, rebaze, doplňo vání parciálních 
náhrad a zhotovení náhrad licí technikou. 
Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový 
žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10), světle 
růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

INTERACRYL HOT
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou 

polymerace, bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. 
Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), 

růžový žilkovaný (10N), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

INTERLABOSIL
Extra pevná kondenzační silikonová hmota 
pro přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 
po 24 hod.).

529 Kč
Interlabosil 

1,5 kg

1.199 Kč
Interlabosil 

4 kg

219 Kč
Katalyzátor 

40 g

1.099 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 
(1 kg prášku + 500 ml tekutiny) 

ZUBY CROSS LINKED 2
Síťované pryskyřičné zuby 

s vynikající odolností vůči abrazi.

879 Kč
Interacryl Cast

500 ml tekutina

1.099 Kč
Interacryl Cast sada různé odstíny 

350 g prášku + 250 ml tekutiny

1.599 Kč
Interacryl Cast různé odstíny 

1000 g prášek

1.169 Kč
Cross Linked 2 

kombinace 4 × 28

ZUBY SPOFADENT PLUS
Síťované třívrstvé zuby s přísadou fl uorescenční látky. 
Odstíny blízké vzorníku Vita.

269 Kč
Spofadent Plus frontální zuby 
6×6 ks různé tvary a odstíny

239 Kč
Spofadent Plus diatorické zuby 

4×8 ks různé tvary a odstíny
399 Kč

Spofadent Plus kombinace 
2×28 ks různé tvary a odstíny
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PRECI VERTIX P, PRECI HORIX
PRECI VERTIX P – zásuvný spoj typu patrice-matrice se 
používá pro snímatelné sedlové náhrady i snímatelné 
můstky.
PRECI HORIX – jednoduchý zásuvný spoj typu třmene 
s plastovými jezdci – matricemi. Používá se pro zhotovení 
hybridních náhrad i pro skeletové náhrady.

VITAFOL H
Dvousložkový silikonový materiál pro izolaci 
pryskyřičných a keramických zubů při 
zhotovování snímacích náhrad.

Průměr 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
Délka 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m
Cena 109 Kč 109 Kč 109 Kč 109 Kč 119 Kč 119 Kč 119 Kč

Délka 40 m 30 m 20 m 10 m 10 m 10 m 10 m
Cena 489 Kč 389 Kč 389 Kč 289 Kč 289 Kč 299 Kč 319 Kč

DRÁT KULATÝ TVRDÝ
Kulatý sponový drát je vyroben 

z nerezavějícího materiálu. 
Je určen pro ortodoncii a snímací 

náhrady, dobře drží tvar 
a nepraská. Dodává se v sílách 

a délkách podle tabulky.

MOSAZNÉ KYVETY A TŘMENY
Čtyřdílná mosazná kyveta má dostatečně velký vnitřní 

prostor, takže je možné ji použít i pro větší modely. Hladký 
vnitřní povrch umožňuje snadné odstranění sádry.

Třmeny se dodávají v provedení na jednu nebo dvě kyvety. 
Kyvety se vkládají do lisu společně se třmenem.

1.199 KčVitafol H sada

(70 ml pasta, 15 ml vytvrzovací roztok, 
80 g retenční krystaly)

2.999 Kč
Vitafol H 

trojitá sada

1.449 KčPreci Horix sada1.149 KčPreci Vertix P sada

1.699 Kč
Třmen

pro jednu kyvetu 1.899 Kč
Třmen

pro dvě kyvety

1.949 Kč
Mosazná 

kyveta
Kyvety se vkládají do lisu společně se třmenem.

 VYZTUŽOVACÍ  MŘÍŽKA
Pozlacená mřížka síly 0,4 mm pro zpevnění 
a vyztužení báze snímacích náhrad.

229 Kč
 Vyztužovací 

mřížka

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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CERAPRO
Speciální keramické kameny s diamantovým plnivem 
pro opracování keramiky. Velmi vhodné pro opracování 
ZrO2. Dlouhá životnost, při práci se vyvíjí minimum tepla. 
Doporučené otáčky 15 000 ot./min.

STARGLOSS
Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové 

keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré 
nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

 ED8001  ED8002 ED8003 ED8004 ED8005 ED8006 ED8007
       ED8001G        ED8002G

Označení:
standard
hrubé

499 Kč
CeraPro
tvar 3, 4

399 Kč
CeraPro

tvar 1, 2, 5, 6, 7Výrobku byla udělena cena Top of Pragod
en

t 
20

12

Vý yla

udě
a

cenaagod
e

01
2 Top of 

PRAGODENT
ČESTNÉ 
UZNÁNÍ

EDR1020 EDR1030 EDR1040 EDR1520 EDR1530 EDR1540 EDR2020 EDR2030 EDR2040

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

639 KčStarGloss EDR10xx 219 KčStarGloss EDR20xx829 KčStarGloss EDR15xx

FRÉZY EDENTA

ED0725.023

8,0

ED0825.023

8,0

ED1225.016

8,0
023 023 016

ED1325.008

4,0
008

ED1425.014

3,5
014

ED1725.023

8,0
023

ED6925.040

13,5
040

ED7225.060

14,0
060

 Obj. číslo

 L mm 
 Průměr ∅ 1/10 mm

Typ břitu 25
Spirálový břit 
extrajemný

 Dřík 104 HP ∅ 2,35 mm
330,- 330,- 330,- 192,- 330,- 330,- 434,- 434,-Cena Kč

ZDARMA5 + 1 ks

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

ED0631 ED0632 ED0634 ED0636 ED0641 ED0642 ED0644 ED0646

ACRYLIC
Lešticí nástroje s dlouhou životností pro úpravu povrchu snímacích náhrad bez 

použití tvrdokovových fréz. Tmavě modré jsou určeny pro úpravu tvaru pryskyřice, 
světle modré pro vyhlazení povrchu. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

59 Kč
Acrylic různé 

tvary a hrubosti
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BT1130.1 BT1131.1 BT1132.1 BT1133.1 BT1134.1
velmi hrubý hrubý střední jemný velmi jemný

SCOTCH BRITE
Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů 

na individuální otiskovací lžíce a měkkých podkladových 
materiálů. Doporučené otáčky: 5 000 – 15 000 ot./min.

Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním 

a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.
Q Profi  – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním 

a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 
1 000–40 000 ot./min., u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

49 Kč
Scotch Brite 

různé hrubosti

LABORATORNÍ TURBÍNKY
Turbínky pro opracování keramiky, náhradních 
i drahokovových slitin při vysokých otáčkách. 
Hydro-Air Carver umožňuje chlazení vodním 
aerosolem, LED Carver je navíc vybaven výkonným 
světlem. Kompaktní Air-Carver je bez chlazení.

25.990 KčAir-Carver 33.990 Kč
Hydro-Air 

Carver

39.990 KčLED Carver

1 000–40 000 ot./min., u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním 
a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.

Q Profi  – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním 
a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 

1 000–40 000 ot./min., u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.1 000–40 000 ot./min., u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

29.990 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní

34.990 Kč
Q Profi  kolenní 

nebo nožní

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním 

NOVINKA

SEPARAČNÍ DISKY
Disky 7006, 7007 a 7008 jsou velmi fl exibilní vyztužené řezací disky a mají vysokou řezací schopnost. Dlouhou životnost 
umožnuje nový vazebný matrix, který též redukuje riziko prasknutí disku. Disky lze použít pro řezání a disk tloušťky 1 mm 
i pro broušení. Vyztužený disk 7005 je 
určen pro řezání vtokových kanálů.

Síla mm 0,20 0,50 1,00 1,00
Průměr ∅  mm 22 40 40 40
Obj. č. ED7006 ED7007 ED7008 ED7005
Doporučené otáčky ot./min 20 000 10 000 10 000 10 000
Cena Kč 549,- 639,- 779,- 599,-

Separační disky

Balení 10 ks

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

DOPRODEJ Q-PROFI S KR. MOMENTEM 

7,5 Ncm OTÁČKAMI AŽ 40 000 ot./min 

ZA CENU 32.990 Kč

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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  EASYBLAST
Pískovač pro jemné pískování s možností rozšíření až na čtyři moduly pro různé písky, 
s pískovačem se standardně dodávají moduly dva. V násadkách trysek je integrováno 
LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. Celá komora je 
rovněž osvětlena LED, jehož životnost je oproti klasickým žárovkám až desetinásobná. 
LED technologie navíc umožňuje detekovat během 
pískování praskliny v keramice, a tak předejít 
případným pozdějším reklamacím. Přístroj je možné 
napojit k centrálnímu nebo mobilnímu odsávání.

INTERALOX
Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se 

na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. 
Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 µm.

DUOSTAR
Kombinovaný pískovač pro hrubé pískovaní v komoře s oběhem 
písku a jemné pískovaní pomoci dvou trysek s pískem na jedno 
použití. V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní 
pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. V pevné trysce 
je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit 
a pískovaní je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc 
umožňuje detekovat během pískovaní praskliny v keramice, 
a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Duostar Plus se 
dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. 
Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.

84.990 Kč
Duostar 

Plus

59.990 KčDuostar Z

639 KčInteralox 7 kg

2.199 KčInteralox 28 kg

  KOROSTAR
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. 
Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED 

osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje 
optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání 

s vícestupňovou fi ltrací Filter Module H. Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez 
odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

37.990 KčEasyBlast

 ODSÁVÁNÍ  SMARTAIR EVO
SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy 
laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální 
odsávání pro použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 
výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, 
fi ltr z aktivního uhlí pohlcuje pachy a výpary vzniklé například 
při opracování pryskyřic.

34.990 KčSMARTair EVO 34.990 Kč
SMARTair EVO 

mobilní

74.990 KčKorostar Plus39.990 KčKorostar Z
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KLEŠTĚ NA ODDĚLENÍ MODELU OD FÓLIE 
Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 

Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

LISKO, LISKOID 
Lisko-B – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií. 
Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.
Lisko-S – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko. 
Pro všechny druhy prací se používá jedna hrubost. Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.
Liskoid – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem 
tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/ErkodentVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent

ERKOFORM-3D
Inovovaný typ osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Mezi přednosti přístroje 
patří: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní 
čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení 
se zapnutou vakuovou pumpou, akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie, 
možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm.

41.990 KčErkoform-3D+

47.990 KčErkoform-3D Motion

12.490 KčOccluform-3

ISOLAC
Izolační prostředek pro izolaci sádra/plast. 
Je bezbarvý, proto se výborně hodí ke zhotovení 
zcela transparentních dlah z fólií Erkoloc a Erkofl ex. 919 KčIsolac 1 000 ml

499 KčIsolac 500 ml

739 KčLisko-B

(10× disky, 4 podpůrné 
kotoučky, 1 mandrel)

699 KčLisko-S

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

669 KčLiskoid

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, 
páska smirkového papíru)

Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 
Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. 
Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

1.099 KčKleště

ERKOFLEX BLEACH
Transparentní fólie o síle 1 mm pro zhotovení nosičů na bělení a fl uoridaci. Flexibilní 
materiál s vysokým stupněm elasticity se velmi dobře adaptuje. Nový typ je opatřen 

izolační fólií UZF plus, která zajistí dokonalou průhlednost fólie i po tepelném tvarování. 
Fólie se dodávají v průměrech 120 cm a 125 cm, čtvercové 125 × 125 cm.

699 Kč
Erkofl ex Bleach 20 ks 

různé rozměry 2.799 Kč
Erkofl ex Bleach 100 ks 

různé rozměry

NOVINKA

http://www.interdent.cz/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD/Pracovn%C3%AD
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STEAMER X3
Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena 

z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7 l je 
nerezová, vnější plášť přístroje je vyroben z nekorodujícího 

hliníku. Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. 
Čistička je vybavena vodoznakem.

BECHTOFIX PLUS
Dezinfekční čisticí ubrousky pro rychlé ošetření menších ploch. Během 1 minuty hubí 

bakterie a houby a inaktivují viry HBV/HCV/HIV/BVDV/vaccinia. Jsou šetrné vůči 
pokožce a všem alkoholu odolným plochám, mají příjemnou vůni.

PARNÍ ČISTIČKA EV1
Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 
4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l se 
plní manuálně. Pokles vody je indikován 
varovnou LED diodou.

32.990 KčSteamer X3

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

   OCHRANNÉ MASKY
Ochranné roušky kónického tvaru z mikrovlákna. Mají kovový pásek 
pro adaptaci na nos, upevňují se pomocí gumičky. 

LATEXOVÉ RUKAVICE
Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se 
lehce pudrované kukuřičným škrobem nebo nepudrované. Velikosti XS, S, M, L nebo XL.
Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se Rukavice ze 100% přírodního latexu. Jsou hypoalergenní, velmi odolné a elastické. Dodávají se 

139 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks 169 Kč

Latexové rukavice 
nepudrované 100 ks

179 Kč
Bechtofi x Plus 

dóza 120 ks 119 Kč
Bechtofi x Plus 

náhradní balení 120 ks

ROUŠKY
Barevné roušky s vloženým drátkem 

pro snadné tvarování a fi xaci.119 Kč
Roušky s gumičkou 50 ks
(zelené, modré nebo bílé)

119 Kč
Roušky s úvazky 50 ks

(zelené, modré nebo bílé)

129 KčOchranné masky 50 ks

26.990 KčParní čistička EV1



19

15. 12. 2015 PLATÍ DO 

interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI
Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5 l.

Emmi 12HC / 20HC / 30HC – čističky s nerezovou 
vanou s vyhříváním, objem 1,2 / 2,0 / 3,0 l. 

Všechny čističky se dodávají s víčkem, 
košíkem a univerzálním čisticím roztokem.

2.899 KčEmmi 5P

5.999 KčEmmi 12HC

6.999 KčEmmi 20HC

10.999 KčEmmi 30HC

AQUADIST
Přístroj pro efektivní a rychlou výrobu destilované vody. 
Voda je v přístroji zahřívána na 100 °C a tím jsou ničeny 
veškeré viry a bakterie. Čistá pára kondenzuje v chladicím 
potrubí, do sběrné nádoby pak vytéká přes filtrační nádobku 
destilovaná voda. Případné pachy eliminuje uhlíkový filtr.

ELTROPOL 300
Nový typ galvanické leštičky pro dva skelety s možností nastavení času leštění pro 
různě velké práce. Ovládací panel s přehledným displejem, bezpečné a snadné 
vypouštění nádrže. Leštička se dodává s katodou pro hluboké patro.

DENTASUN
Dentasun GR Classic – plnospektrální závěsné svítidlo. 
Dentasun MD – plnospektrální svítidlo zaručující světlo vysoké intenzity 
a mimořádné kvality. Na objednávku je možno dodat svítidla s vyšším 
výkonem, případně včetně stmívání a dálkového ovládání.

6.499 KčAquadist

výkonem, případně včetně stmívání a dálkového ovládání.

13.990 Kč
Dentasun MD

4 × 54 W

25.990 Kč
Dentasun MD

6 × 54 W

11.990 Kč
Dentasun GR Classic 

2 × 54 W

20.990 Kč
Dentasun GR Classic 

4 × 80 W

64.990 KčEltropol 300

 ODKALOVAČ SÁDRY
Odkalovač sádry k fi ltraci odpadní vody s kruhovým 

půdorysem. Ve čtyřkomorovém systému s různě 
vysokými přepážkami dochází k bezpečnému 
zachycení pevných částic. Průměr odkalovače 

v nejširším místě je 34 cm, výška 30 cm, spodní 
hrana odtoku je ve výšce 21 cm a vnější průměr 

odtokové trubky je 5 cm. Odkalovač se dodává s pevně 
uzavíratelným víkem a hadicemi pro přítok a odtok.

odtokové trubky je 5 cm. Odkalovač se dodává s pevně 

9.499 Kč
 Odkalovač 

sádry

mailto:interdent@interdent.cz
http://www.interdent.cz/
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