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LABORATOØ



Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.
*U takto oznaèených akcí jsou zdarma výrobky zasílány pøímo spoleèností Ivoclar Vivadent.

è. akce
T2/10 SR Triplex

 1×  SR Triplex Hot Polymer 2× 500 g pink nebo pink-V
 a
 1×  Separating Fluid 500 ml (530348)

+ 1×  SR Triplex Hot Monomer 500 ml  ZDARMA   (541428) v cenì 617 Kè

  

 2 155 Kè / 1 538 Kè

ZAKOUPE
NÍM

-28%

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

CENA AKCE

1 538 Kè

Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.

SR Nexco®

 3×  SR Nexco Paste Dentin / Incisal 2,5 g v odstínech dle vašeho výbìru           

+ 1×  SR Nexco Paste Dentin* A2 2,5 g  ZDARMA   (640407) v hodnotì 582 Kè

 
  
 2 328 Kè / 1 746 Kè

è. akce
T2/2

*

-25%

CENA AKCE

1 746 Kè

ZAKOUPE
NÍM

SR Nexco je èistì svìtlem tuhnoucí laboratorní kompozitum s 
mikro-opálovými plnidly na náhrady s nebo bez základní kon-
strukce. Vzhledem k nabídce odstínù, které lze pøiøadit široké 
škále síly vrstvy, je s jeho pomocí možné docílit fi xních i sníma-
telných náhrad se skuteènì pøirozeným vzhledem, a to vèetnì 
gingiválních tkání. Flexibilní výbìr polymerátorù.



IvoBase® Injector 

 1×  IvoBase Injector (628518) se slevou 30%

+ 1×  IvoBase Flask Set*  ZDARMA   (639959) v cenì 9 999 Kè

+ 1×  IvoBase Hybrid Kit 20 Pink-V*  ZDARMA   (628884) v cenì 5 208 Kè

+ 1×  IvoBase HI Kit 20 Pink-V*  ZDARMA   (628890) v cenì 5 890 Kè

  
  
 265 003 Kè / 170 734 Kè

-34%è. akce
T2/4

*

CENA AKCE

170 734 Kè

ZAKOUPE
NÍM

Injektor IvoBase umožòuje plnì automatizovanou, øízenou 
injektáž a polymeraci speciálních PMMA pryskyøic, které jsou 
upraveny pro tento systém. Chemické smršťování pryskyøic je 
bìhem polymerace plnì kompenzováno, a to díky patentované-
mu øízení teploty v kyvetì a prùbìhu 
ohøevu. Je tak možná 
výroba bazí snímatelných 
náhrad disponujících 
vysokou pøesností dosednutí 
i celkovou pøesností.

IPS InLine®

 4×  IPS InLine Deep Dentin 20 g v cenì 887 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Margin 20 g v cenì 928 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Dentin 20 g v cenì 844 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Transpa Incisal 20 g v cenì 844 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Gingiva 20 g v cenì 957 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Dentin 100 g v cenì 3 827 Kè / ks

nebo 4×  IPS InLine Incisal / Transpa Incisal 100 g v cenì 3 827 Kè / ks

+ 1×  balení  ZDARMA   v odstínu dle výbìru stejné velikosti a ceny*

ZAKOUPE
NÍM

è. akce
T2/3

*

4+1

ZDARMA

IPS InLine je leucitová metalokeramika 
s barevnou stabilitou a uceleným sor-
timentem, jež plnì vyhovuje nárokùm 
moderní estetické stomatologie. Nabízí 
rychlé a nekomplikované zpracování 
jako i ideální vypalování a sintrování.

Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.
*U takto oznaèených akcí jsou zdarma výrobky zasílány pøímo spoleèností Ivoclar Vivadent.



Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.
*U takto oznaèených akcí jsou zdarma výrobky zasílány pøímo spoleèností Ivoclar Vivadent.

IPS Style®

 1×  IPS Style Ceram  Starter Kit  A – D (679925), bìžná cena 31 095 Kè

 a volitelnì:

 1×  IPS Style Ceram  Impulse Kit (679923), bìžná cena 23 026 Kè

a/nebo 1×  IPS Style Ceram Gingiva Kit (679922), bìžná cena 13 094 Kè

a/nebo 1×  IPS Style Ceram Bleach Kit BL (679926), bìžná cena 10 315 Kè

a/nebo 1×  IPS Style Ceram Re� lls

získáte SLEVU 30 %, 

výmìnou za odpovídající výrobky jiného výrobce

IPS Ivocolor

 1×  IPS Ivocolor Starter Kit A-D (667649) bìžná cena 13 410 Kè

 a volitelnì:

 1×  IPS Ivocolor Essence Kit (667650) bìžná cena 15 589 Kè

a/nebo 1×  IPS Ivocolor Shade Kit (667651) bìžná cena 18 368 Kè

a/nebo 1×  IPS Ivocolor Re� lls

získáte SLEVU 30 %, 

výmìnou za odpovídající výrobky jiného výrobce

ZAKOUPE
NÍM

ZAKOUPE
NÍM

-30%

Patentovaný metalokeramický materiál IPS Style nabízí zubním 
laboratoøím maximální efektivitu, snadné zpracování a pøiroze-
nou estetiku. Je to první materiál v historii dentální keramiky, 
který obsahuje krystaly oxyapatitu. Tyto krystaly odráží velké 
množství dopadajícího svìtla a dodávají proto náhradám pøiro-
zenì vypadající hloubku. IPS Style obsahuje komponenty 
pro techniky jedné i více vrstev. Materiály jsou sladìny 
s barvivy a glazurami z univerzálního sortimentu IPS Ivocolor.

VÝMÌNA POUZE 

PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKYè. akce
T2/5

IPS Ivocolor je univerzální øada barev a glazovacích materiálù 
pro presovanou, CAD a vrstvenou keramiku od Ivoclar Vivadent. 
Zubní technici nyní potøebují pro individualizaci a glazování 
svých náhrad pouze jednu øadu.

è. akce
T2/6 -30%VÝMÌNA POUZE 

PRO NOVÉ ZÁKAZNÍKY



Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.
*U takto oznaèených akcí jsou zdarma výrobky zasílány pøímo spoleèností Ivoclar Vivadent.

IPS e.max® CAD 

 3×  IPS e.max CAD HT C14 / LT C14  5 ks ( CEREC/inLab, KaVo ARCTICA )

+ 1×  IPS e.max CAD MT C14*  5 ks  ZDARMA   v cenì 3 793 Kè

+ 1×  Variolink Esthetic  Test Pack*  ZDARMA   (666066AN) v cenì 2 621 Kè

+ 1×  Monobond Etch & Prime  Test Pack*  ZDARMA   (673027) v cenì 743 Kè

  
  
 18 586 Kè / 11 379 Kè

Programat® CS4 

 1×  Programat CS4 (688316) bìžná cena 329 423 Kè

 a vrátíte-li

 1×  Programat CS2
 získáte slevu ve výši 33 275 Kè

 nebo

 1×  Programat CS3
 získáte slevu ve výši 49 912 Kè

ZAKOUPE
NÍM

ZAKOUPE
NÍM

è. akce
T2/1

*

-39%

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, odstínù 
a velikostí bloèkù poskytuje velkou fl exibilitu. 
Systém doplòují osvìdèené, ozkoušené a sladìné 
materiály pro cementování.

CENA AKCE

11 379 Kè

Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.

VÝMÌNA 

NOVÝ ZA STARÝ
è. akce
T2/12

Nová Programat® CS4 je multifunkèní pec pro zubní ordina-
ce. Sintruje ZrO2 materiály, jako je IPS e.max® ZirCAD. Díky 
rychlému procesu sintrování je možné náhrady z ZrO2 vyrobit a 
umístit bìhem jediného sezení v zubní ordinaci. Pec Programat 
CS4 je navíc možné používat ke glazování a krystalizaci náhrad z 
IPS e.max CAD a IPS Empress® CAD. Kromì pøedem nainstalova-
ných programù má pec také individuální programy pro materiá-
ly od jiných výrobcù. Pøístroj má tedy univerzální využití.



Uvedené ceny jsou již akèní nebo po slevì a vèetnì DPH. Zmìna vyhrazena, za tiskové chyby neruèíme.
*U takto oznaèených akcí jsou zdarma výrobky zasílány pøímo spoleèností Ivoclar Vivadent.

Programat® P310 / P510 / P710

 1× Programat P310 (645987), bìžná cena 132 934 Kè            

nebo 1× Programat P510 (645988), bìžná cena 174 860 Kè

nebo 1× Programat P710 (645989), bìžná cena 220 613 Kè

+ 1× Vakuová pumpa VP 3 (594554), bìžná cena 21 063 Kè

nebo 1× Vakuová pumpa VP 5 (666308), bìžná cena 32 343 Kè

+ 1× IPS Ivocolor  Starter Kit (667649) bìžná cena 13 410 Kè

a/nebo 1× IPS Ivocolor  Essence Kit (667650) bìžná cena 15 589 Kè

a/nebo 1× IPS Ivocolor  Shade Kit (667651) bìžná cena 18 368 Kè

+ 1× IPS e.max Ceram Selection Kit (684732), bìžná cena 6 422 Kè

získáte SLEVU 15 %, 

na pec a vakuovou pumpu

získáte SLEVU 20 %, 

na sety IPS Ivocolor a IPS e.max Ceram Selection Kit

 (684732), bìžná cena 6 422 Kè (684732), bìžná cena 6 422 Kè

ZAKOUPE
NÍM

Programat P310 je uživatelsky pøívìtivá pec. Mezi hlavní výhody 
patøí: barevná dotyková obrazovka a osvìdèená klávesnice krytá 
membránou,snadný provoz díky velkým ikonám. Technologie 
topného tìlesa QTK2 se spodní parabolou z SiC. Technologie 
šetøící energii . OSD displej. Dálková diagnostika poruch skrze 
internet, e-mail a datové soubory. Výbìr ze tøí rùzných provoz-
ních režimù (normální, chránìný, z výroby).Integrovaný držák 
kleští.300 individuálních programù pálení.Technologie dvou 
ventilù pro vakuum. Ovládání v èeštinì.

Programat P510 - inteligentní pec s infraèervenou technologií 
urychluje proces pálení až o 25 procent a zlepšuje výsledky pá-
lení. Velikost nebo poèet náhrad v komoøe pro pálení je pøitom 
vedlejší. Nová kamera zaznamenávající teplo automaticky øídí 
proces pøedsoušení a uzavírání. Programat P510 se ovládá pro-
støednictvím velké 7 palcové dotykové obrazovky a osvìdèené 
klávesnice kryté membránou. 500 individuálních programù. Dal-
ší inovaci pøedstavuje technologie topného tìlesa OTK2. Je od-
povìdná za homogenní rozklad tepla a delší životnost topného 
tìlesa. A v neposlední øadì, nový øídicí systém vakuové pumpy s 
technologií dvou ventilù zajišťuje nehluèný a energeticky úspor-
ný provoz. Pøístroje Programat® P510 se softwarem V5.0 budou 
nyní vybavené funkcí DSA, která umožòuje digitálnì urèit barvu 
zubu. Ovládání v èeštinì.

è. akce
T2/9



Programat® EP 3010 / EP 5010

 1× Programat EP 3010 (645990) bìžná cena 260 876 Kè   

nebo  1× Programat EP 5010 (645991) bìžná cena 356 375 Kè

+ 1× Vakuová pumpa VP 5 (666308) bìžná cena 32 343 Kè

+ 1× IPS Ivocolor Starter Kit (667649) bìžná cena 13 410 Kè

a/nebo 1× IPS Ivocolor Essence Kit (667650) bìžná cena 15 589 Kè

a/nebo 1× IPS Ivocolor Shade Kit (667651) bìžná cena 18 368 Kè

+ 12× IPS e.max Press  Re� lls  5 ks v cenì 2 830 Kè / ks

získáte SLEVU 15 %, 

na pec a vakuovou pumpu

získáte SLEVU 30 %, 

na sety IPS Ivocolor a IPS e.max Ceram Selection Kit

získáte SLEVU 20 %, 

na sety IPS e.max Press ingoty

ZAKOUPE
NÍM

Ve srovnání s pøedešlým modelem EP 3000, byla u pece Progra-
mat EP 3010 ještì více zjednodušena obsluha, a to díky novému 
barevnému dotykovému displeji, moderním ikonám, intuitivní 
navigaci v hlavní nabídce a osvìdèené fóliové klávesnici. Nová 
QTK2 topná mufl e spolu se spodní SiC parabolou zajišťuje 
homogenní rozklad tepla v komoøe pro pálení. Výsledkem je to, 
že se zatmelovací kroužek pøedehøeje rovnomìrnìji a spolehli-
vìji. Tyto schopnosti navíc umožòují uživateli presovat i obtížnì 
presovatelné objekty, napø. náhrady s velmi tenkými okraji, a 
dosahovat ještì kvalitnìjších výsledkù. Možnost navolení èeské-
ho jazyka.

Pec Programat EP 5010 kombinuje nejmodernìjší technologie a moderní design ve velmi efektivní 
a uživatelsky pøívìtivé peci. Je vybavena integrovanou infraèervenou technologií, která mìøí pøesnou teplotu 
na povrchu vypalovaného objektu nebo zatmelovacího kroužku. Díky kontrole teploty pøedehøátého zatmelovacího kroužku je možné 
optimálnì vzájemnì sladit pøedehøívací a presovací funkce pece. Pokud je zatmelovací kroužek pøedehøátý nedostateènì, automaticky 
se zobrazí varování. Používá-li se pec v režimu pálení, termovize automaticky øídí proces uzavírání hlavy pece a proces pøedsoušení. 
Nová QTK2 topná mufl e spolu se spodní SiC parabolou zajišťuje homogenní rozklad tepla v komoøe pro pálení. lze intuitivnì obsluho-
vat prostøednictvím velké 7palcové barevné dotykové obrazovky a osvìdèené fóliové klávesnice. Možnost navolení èeského jazyka.

Keramické a presovací pece Programat® EP 3010 a EP 5010, které jsou vybavené softwarem V4.0, mají nyní také funkci plnì automatic-
kého presování (FPF).

è. akce
T2/8



Competence in Esthetics 2017
Zúčastněte se mezinárodního sympózia dentální estetiky

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

Kontaktujte nás:

Jsme rádi, že Vám mùžeme pøedstavit ICDE (International Center for 
Dental Education - Mezinárodní centrum pro stomatologické vzdìlávání). 

ICDE je moderním centrem pro poøádání kurzù a dalšího vzdìlávání se 
školícími místnostmi, laboratoøemi, ordinací a pøednáškovým sálem vyba-
vených nejmodernìjší pøenosovou technologií, které nabízí široké možnos-
ti workshopù, hands-on kurzù a live demonstrací pro zubní lékaøe i zubní 
techniky. V aktuálním programu naleznete širokou škálu: od všeobecných 
základnich praktických kurzù až po specifi cké workshopy.

Více informací o našem ICDE:
www.ivoclarvivadent.at/icde

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent GmbH
Tech Gate Vienna | Donau-City-Street 1 | 1220 Vienna | Austria | Tel.: +43 1 263 191 10 | Fax: +43 1 263 191 111
Email: office.wien@ivoclarvivadent.com

Country manager
Michaela Krátká
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclarvivadent.com
Web: www.ivoclarvivadent.cz

REGISTRUJTE SE

NYNÍ


