Promocja techniczna
Oferta obowiązuje od 16.01.2017 do 31.03.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Dokonaj jednorazowego zakupu na kwotę 500 zł*
a otrzymasz 2 opakowania wosku modelowego
2 x 500 g lub zestaw Denture Cleaner
(proszek 150 g , płyn 500 ml) za 1zł

Dokonaj jednorazowego zakupu na kwotę 1000 zł*
a otrzymasz Zetalabor 900 g
+ Indurent gel 60 ml lub opakowanie
Elite LC Tray Round 50 szt za 1 zł

* wielokrotność kwoty na fakturze nie upoważnia do wielokrotnego otrzymania gadżetu lub produktów za 1 zł

Dokonaj jednorazowego zakupu na kwotę 1300 zł*
a otrzymasz Zetalabor 900 g (w zestawie
z Indurentem) lub opakowanie
Elite LC Tray Round 50 szt za 1 zł
oraz smartwatch ZeFit2 za 1 zł

Nowe
naj

Gingifast Elastic/Rigid

Tworzywo akrylowe
polimeryzowane na gorąco,
przeznaczone do wykonywania płyt
podstawowych protez zębowych,
osiadających całkowitych
i częściowych.

Masa silikonowa typu A do imitacji dziąsła na modelu (tzw. maski dziąsłowej) przy wykonywaniu protez stałych.

151,00 zł

+
W CENIE

+

165,00 zł

Villacryl H Plus (750 g + 400 ml)
+ gips Stodent III
żółty 1 kg za 1 zł W CENIE

Villacryl H Plus
Tworzywo akrylowe
polimeryzowane na gorąco,
przeznaczone do wykonywania
płyt podstawowych protez
zębowych, osiadających
całkowitych i częściowych.

e

Villacryl H Plus

329,00 zł

+

Villacryl H Plus 2 kg
+ Villacryl płyn 1 litr
+ silikonowy zegarek
W CENIE

W CENIE
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Gingifast Elastic/Rigid
(2 x 50 ml)

Platinum 85 Touch

Gładka i aksamitna powierzchnia, duża precyzja odwzorowania szczegółów, pachnąca wanilią, konsystencja putty – odkryj cechy, które sprawiają, 		
że Platinum 85 TOUCH to idealny wybór dla wszystkich zastosowań, wymagających jakości i niezawodności w pracowni techniczno-dentystycznej.

x5

W CENIE

Villacryl S
Samopolimeryzujące tworzywo
akrylowe przeznaczone 		
do reperacji protez zębowych.

+

Platinum 85 Touch (4,3 kg + 4,3 kg)
+ Villacryl SP za 1 zł
+ zegarek silikonowy W CENIE

55,00 zł

Villacryl SP
Tworzywo akrylowe przeznaczone 		
do wykonywania części akrylowych 		
w protezach szkieletowych, jak również
do wykonywania protez całkowitych
metodą wlewową, do napraw protez
lub wykonania protez czasowych 		
lub natychmiastowych.

techniczno-dentystycznych.

Silikon addycyjny do powielania modeli 		
przy wykonywaniu protez szkieletowych 		
i innych prac laboratoryjnych.

x2

+

389,00 zł
2 x Elite Double 16/22 Normal/Fast
(1kg +1kg) + Stodent IV 3 kg za 1zł

VAP 8A z pedałem
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(cena 1 opakowania
to tylko 35,00 zł)

Elite Double

Villacryl SP 500 g + 300 ml

e

specjalnie dla pracowni

635,00 zł

169,00 zł

Wytwornica pary
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e, akość! z
j

Masa silikonowa typu C przeznaczona

5x Platinum 85 Touch
(200 g + 200 g)
krem 100 ml z mocznikiem za 1 zł

Villacryl S 100 g
+ płyn 50 ml

Villacryl S 1 kg
+ płyn 500 ml

370,00 zł

Zetalabor

175,00 zł

W CENIE

Zetalabor 2,6 kg
+ Indurent Gel 60 ml

Zetalabor 5 kg
+ 2 x Indurent 60 ml
Zetalabor 10 kg
+ 4 x Indurent 60 ml

179,00 zł
299,00 zł
499,00 zł

Moc, niezawodność, bezpieczeństwo – to wynik
20-to letniego doświadczenia Zhermacka w produkcji
wytwornic pary. Pistolet o ciśnieniu do 8 barów,
automatyczne napełnianie wodą z sieci, sterowanie
wodą i parą, stała dysza do suchej pary, elektroniczne
zabezpieczenie grzałki, dobór materiałów takich jak
stal nierdzewna i stop Incoloy 800 dla ochrony grzałki
oraz wiele innych wyjątkowych cech to gwarancja
długotrwałego użytkowania i najwyższej jakości.

6999,00 zł
8879,00 zł
W CENIE

VAP 8A z pedałem
+ W CENIE AD8
urządzenie do uzdatniania wody

Musisz to mieć !

Izo-sol 1 litr

27,00 zł

Izo-sol 250 ml

10,00 zł

Pasta polerska 150 g

Dissol 1 kg

39,00 zł

24,00 zł

Elite LC Tray ROUND

Pasta polerska w kamieniu
biała / zielona

21,00 zł

143,00 zł
Jednoskładnikowy materiał do wykonywania
światłoutwardzalnych łyżek indywidualnych.
Opakowania 50 szt. w kolorach: biały, różowy, niebieski.

Wosk modelowy

x2

Wosk modelowy miękki/twardy 2 x 500 g

56,00 zł
Nowy wosk modelowy do wykonywania wzorników
zwarciowych oraz prototypu protezy zębowej.
Występuje w dwóch wariantach: wosk twardy i wosk miękki.

Denture Cleaner
płyn:
• Usuwa kamień nazębny
• Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• Eliminuje osady i naloty

Kup proszek 150 g
+ płyn 500 ml
w zestawie tylko 45 zł !!!

proszek:
• Usuwa przebarwienia powstałe w wyniku spożywanych
pokarmów oraz palenia nikotyny
• Oczyszcza protezę

Denture Cleaner płyn 500 ml

31,00 zł

Denture Cleaner proszek 150 g

26,00 zł

*Zhermapol Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.
Regionalni menadżerowie sprzedaży:

Przedstawiciele regionalni:

Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Robert Zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
Ryszard Radoń 600 877 211
Województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna Ziółkowska 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel. +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

