
Special Offers
Autumn & Winter 2014

 Prosthetics

Giving a hand to oral health.

podzim & zima 2015 Laboratoře

Speciální nabídka
platná do 31.1.2016



440
    KČ

2.045
KČ

1.920
KČ

2.850
KČ

1.300
KČ

(v této akci vychází 1ks 640,- Kč)

3ks

(v této akci vychází 1ks 950,- Kč)

3ks

Nejlepší volba pro odlévání nedrahokovových slitin 
na fixní náhrady!
Formu lze vyhřívat konvenční i rychlou metodou.

Pro vyšší expanzi lze pou�ít tekutinu BS Liquid 3

Moldavest  Exact    35x 160g +
Investment  BS liquid 1 (900ml)   

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra (220 N/mm2 po 1 hod.)
s vysokou mechanickou odolností, typ IV. 

Dostupné v barvách : 
zelená, rů�ová, světle hnědá, broskvová, šedá, �lutá

Moldastone  CN 4,5 kg 

Teplem polymerizující pryskyřice Meliodent nabízí kompletní ® 
a cenově příznivý systém pro výrobu zubních náhrad.
Velký výběr odstínů.
 

Meliodent  Heat Cure 
 tekutina 500ml  prášek 1000g+

Meliodent  Rapid Repair
 tekutina 500ml  prášek 1000g+

Pro případné opravy. 2.115,- Kč

HeraCeram  3ks á 20g   
v odstínech 
Dentine, Opaque, Incisal, Transpa, Gingiva a Pasteopaque 2ml 

Obraťte se na naše reprezentanty nebo Vaše obchodníky 
a my Vám uděláme výhodnou první nabídku – výměnná akce.

Rádi Vám zapůjčíme First Touch Set 
a mů�ete si práci s HeraCeram  vyzkoušet – zavolejte nám!

Rádi Vám zapůjčíme First Touch Set 
a mů�ete si práci s HC-Zirkonia  vyzkoušet – zavolejte nám!

HC-Zirkonia  3ks á 20g - všechny odstíny

Obraťte se na naše reprezentanty nebo Vaše obchodníky 
a my Vám uděláme výhodnou první nabídku – výměnná akce.

Technicky dokonalá keramika - se Stabilizovanou Leucitovou Strukturou (SLS).
SLS zaručuje vysokou odolnost vůči namáhání. 
Díky jednotné úrovni krystalů leucitu se odštípnutí keramiky 
stalo minulostí.

 (včetně MONO) 

Technicky dokonalá keramika - se Stabilizovanou Leucitovou Strukturou (SLS).
SLS zaručuje vysokou odolnost vůči namáhání. 
Díky jednotné úrovni krystalů leucitu se odštípnutí keramiky 
stalo minulostí.



2.160
KČ

2.555
KČ

2.835
KČ

1.845
KČ

(v této akci vychází 1ks 720 Kč)

(v této akci vychází 1ks 852 Kč)

(v této akci vychází 1ks 920 Kč)

(v této akci vychází 1ks 615 Kč)

3ks

3ks

3ks

3ks

Signum Composite je kompozit, který je ideálním ® 
řešením v kombinaci s kovovou konstrukcí.

Signum Ceramis je kompozit určený speciálně ® 
pro bezkovové náhrady především díky své pru�nosti.

Jediný radiokontrastní laboratorní kompozit na trhu!

Nanohybridní kompozit Matrix vytváří dynamickou interakci 
mezi fluorescencí, opalescencí a translucencí. 
Právě díky těmto vlastnostem mají náhrady naprosto 
přirozený vzhled.

S barevnými materiály Signum Cre-active lze dosáhnout ® 
ú�asných individuálních charakteristik náhrady, 
která dokonale zapadne mezi stávající vlastní zuby.

Signum  Composite 3ks á 4g 
nebo Signum  Matrix OS 3ks á 4g 

Signum  Ceramis 3ks á 4g

Signum  Matrix (OT, MD, SD, VL) 3ks á 4g

Signum  Cre-active 3ks á 3g 
nebo Signum  Opaque F 3ks á 3g 

Jediný radiokontrastní laboratorní kompozit na trhu!

Jediný radiokontrastní laboratorní kompozit na trhu!

- vazebný systém kov – kompozit 

Vazebné systémy 

Signum metal bond I+II 2x 4ml set®

- zirkon-kompozitvazebný systém  

Signum zirconia bond I+II 2x 4ml set®

- keramika- kompozitvazebný systém   

Signum ceramic bond I+II 2x 4ml set®

3.460,- Kč

3.810,- Kč

3.810,- Kč



O individuální nabídku po�ádejte prosím svého 
prodejce nebo reprezentanta Heraeus Kulzer

Chcete ušetřit? 

Kupte si nejvýkonnější laboratorní polymerizační 
přístroj s nejkratší dobou polymerizace.

- bli�ší informace naleznete na našich www.heraeus-kulzer.cz
Vzdělávací programy v 2. polovině roku 2015

 
www.heraeus-kulzer.com
www.heraeus-kulzer.cz

Více informací najdete na našem webu 

nebo u našich reprezentantů.

n  n�    Tato speciální nabídka platí do 31. ledna 2016.    Uvedené ceny jsou doporučené ceny pro konečného zákazníka včetně DPH. 

n n�Heraeus Kulzer si vyhrazuje právo na změnu cen.� �Obrázky produktů jsou ilustrativní.

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. All Rights Reserved. “Heraeus” is a registered trademark of Heraeus Holding GmbH used under a temporary license 
granted by Heraeus Holding GmbH. Neither Heraeus Holding GmbH nor any of its affiliates is responsible for the manufacturing of the product(s).

31.10.2015

hejnalubos@gmail.com


