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16. 3. - 7. 5. 2020

ZUBNÍ LABORATOŘE

2Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy

Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

člen

ELITE MODEL je sádra 3. třídy na výrobu pracovních mode-
lů a protiskusů. Je vhodná také při zhotovování snímacích 
náhrad.

• Extrémně všestraná díky svým vlastnostem - thixotropní,  
 minimální expanze, optimální síla. 
• Velmi dobré mechanické vlastnosti.
• Optimální pevnost v tlaku - po 48 hodinách 62-65 MPa.

Elite Model s dobou tuhnutí 45 minut je dodáván v barvách: 
kovově modrá a slonovinová.
Elite Model FAST tuhne za pouhých 15 minut, 
i když stále zachovává dostatečný pracovní čas. 
Dodáván v barvách: nebesky modrá, světle krémová a bílá.

occlufast+

také termochromatický

Occlufast + je nová řada A-silikonů pro 
přesnou a precizní registraci skusu.

Your key to a restoration that fits!

Více informací
najdete na straně 19

Více informací na straně 5
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světový lídr ve výrobě kulových attachmentů

 

 
 

 

světový lídr ve výrobě kulových attachmentů

OT Equator ve finální pozici. 
Voskování je dokončeno.

Pro dosažení nejlepších 
výsledků, vytvořte odlitek ze 
slitiny, která má tvrdost 220 
Vickers nebo vyšší.

Pro dosažení nejlepších 
výsledků, vytvořte odlitek ze 

OT Equator ve finální pozici. 
Voskování je dokončeno.
OT Equator ve finální pozici. 
Voskování je dokončeno.

Pro dosažení nejlepších 
výsledků, vytvořte odlitek ze 

Umístěte čepy a zakončete 
okraje kompozitním materiálem. 
Jakmile pryskyřice ztuhne, 
zkraťte čepy na požadovanou 
délku do úrovně kořene.

Použijte delší spalitelné čepy 
do kořenových kanálků 
pro snadné vyjmutí. Naneste 
spalitelnou pryskyřici pro vyšší 
přesnost.

Použijte separační materiál 
na sádrovém modelu (IV. tř.)  
na ploše pro přípravu 
spa-litelných čepů.

Umístěte OT Equator k okluzální 
ploše paralelním klíčem 
a pokračujte v technice 
voskování.

rozměry 2,1 x 4,4 mm
Sada OT Equator spalitelný (2x patrice, 2x nerez pouzdro, 
4x retenční matrice
Obj. kód: 993092ECQ  1 870 Kč

Detailní informace v češtině o všech modelech najdete ZDE:   bit.ly/BioArtArtikulatory

Artikulátory Vám rádi přijedeme ukázat a předvést! Požádejte svého obchodního zástupce.

A7 Plus-E
Atikulátor: 6 700 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 11 100 Kč

A7 Plus
Artikulátor: 4 600 Kč

Artikulátor s obličejovým 
obloukem Elite: 9 400 Kč

A7 Fix
Artikulátor: 2 800 Kč

Elite
Obličejový oblouk: 5 400 Kč

Bio-Art artikulátory byly vyvinuty na základě výzkumů na významných brazilských 
a mezinárodních dentálních školách a snoubí základní vlastnosti požadované před-
ními profesionály. Zajišťují rychlost a vysokou kvalitu okluzálních, rehabilitačních, 
estetických a funkčních prací. Inovativní design, rozevření na 180 ° a magnetický 
systém upínání činí práci rychlejší a praktičtější.

svetového formátuŠpičkové artikulátory 

Novodobý systém pro jednostranně nebo oboustranně zkrácený zubní oblouk, který nabízí možnost lineárního ukotvení můstku a hybridní náhrady. Jedinečný 
design zásuvného spoje 2-v-1 umožňuje kombinaci vertikálního a horizontálního ukotvení (kuličky 1,8 mm s využitím OT Cap a OT Strategy mikro matric), 
čímž zabraňuje nepříznivým pohybům v ústech pacienta. Kombinované retenční atačmenty pro multifunkční protetiku jsou specifi cky určeny pro jednostranně
a oboustranně zkrácené zubní oblouky. Uni-Box zásuvný komponent je jednolité licí šasi, které zakrývá celou zásuvnou sekci a dodává vynikající pevnost pryskyřicí.
S použitím systému OT Unilateral dosáhnete nejvyšší účinnosti a estetiky zubní náhrady.

Mnohonásobné výhody:
• Laterální stabilita
• Vynikající retence
• Kontrolovaná pružnost
• Celková funkčnost - OT Unilateral má v sobě retenční a stabilizační rameno
• Estetičnost - retenční nebo stabilizační rameno nejsou vidět
• Žádné dublování
• Vše v jednom kroku (jak modelace, konstrukce na zuby, tak modelace kontejneru do protézy)
• Ekonomické řešení

 

 

OT UnilateralOT UnilateralOT Unilateral

nový způsobstarý způsob1 310 Kč
obj. kód: 993098UNL

OT Unilateral je možné zakoupit samostatně nebo jako součást 
základní sady laboratorní, která mimo OT Unilateral obsahuje 
také zásuvné spoje OT Cap a OT Box, OT Stragegy, OT Bar,
OT Vertical a OT Equator. 

Informujte se u svého obchodního 
zástupce ješte dnes anebo kontaktujte našeho 

specialistu: Monika Lenochová, 
mobil: +420 777 003 363, 

mail: lenochova@hufa.cz

Hu-Fa
Dental

Sada OT Unilateral 
(1x spalitelný attachment, 1x spalitelný UniBox, 
1x růžová matrice mikro, 1x žlutá matrice strategy, 
1x matrice laboratorní mikro, 
1x matrice laboratorní strategy, 1x konektor)

6 290 Kč
Obj. kód: 993005SKLBUSObj. kód: 993005SKLBUSOT Unilateral je možné zakoupit samostatně nebo jako součást OT Unilateral je možné zakoupit samostatně nebo jako součást 

Technical Manual - PREFABRICATED CASTABLE ATTACHMENTS AND IMPLANT COMPONENTS6 

OT EQUATOR 
CASTABLE MALE  ATTACHMENT

STAINLESS STEEL HOUSING

VIOLET CAP
RIGID RETENTION (2 .7Kg)

CLEAR CAP
STANDARD RETENTION (1 .8Kg)

PINK CAP
SOFT RETENTION (1 .2Kg)

YELLOW CAP
ExTRA-SOFT RETENTION (0 .6Kg)

BLACK CAP
PROCESSING

RETENTIVE CAPS
OT EQUATOR

IMPRESSION
TRANSFER

individual tray

STAINLESS STEEL 
ANALOG FOR 

PLASTER MODEL

PARALLELOMETER
MANDREL

IMPRESSION
TRANSFER

pick-up impression

TITANIUM HOUSING

SEVERE DIVERGENCY MAY REQUI-
RE THE OT EQUATOR IN COMBINA-
TION WITH A CASTABLE UCLA

3,3mm

2,1mm

4,4mm

2,1mm

4,4mm

2,1mm2,1mm

If additional retention is needed to secure the prosthesis, OT Cap Normal retentive 
caps and metal housings can be placed over any OT Equator Profile spheres . The 
prosthesis will be retained in the same way and the connection will be more rigid . 
Only the dimension of the attachment will be changed .

OT EQUATOR CAPS 
INSERTER/ExTRACTOR TOOL

for the insertion/removal of the caps
into/from the metal housing

OT EQUATOR CASTABLE
Single Attachment for Overdentures

SPALITELNÝ - NEJNIŽŠÍ PROFIL NA TRHU 

Využití obličejového oblouku a semi-adaptabilního 
artikulátoru v ordinaci zubního lékaře

Přednášející
MDDr. Petr Jirásek
Odborný asistent Kliniky zubního lékařství LF UPOL a FNOL.
Vedoucí výuky oddělení protetické stomatologie.

Bc. Libor Orava
Zubní technik, FNOL

pátek 20. března 2020   13:30 - 19:00 hod. 

BRNO Hotel Vista, Hudcova 72

Detailní informace a přihlášky najdete na internetu ZDE:    bit.ly/2mkVv8a
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Řezací disky vyztužené pro titan a plast
• Vysoce účinné a silné brusné kotouče pro řezání a opracování titanu a plastu.
• Jsou po obou stranách zesíleny mřížkou ze skelného vlákna.
• Nezpůsobují zahřívání materiálu nebo nechtěný tlak na pracovní nástroje, díky 

tloušťce 0,4 mm nebo 0,6 mm produkují jen naprosté minimum prachových částic.
• Doporučená pracovní rychlost 10 - 15 000 ot./min., max. 50 000 ot./min.  

pro Ø 26 mm a 38 000 ot./min. pro Ø 40 mm.

MPF Zirco Texturizer
• Drátěný kartáč z nerezové oceli, 

který vám umožňuje vytvářet 
měkké textury v ještě  
nesintrované zirkonové hmotě.

• Požívá se k vytvoření  
asymetrických linií, které po 
sintrování působí velmi  
přirozeným dojmem.

• Pomáhá taktéž odstranit veškerý 
jemný zirkonový prášek, který 
zůstává  
na povrchu práce a předchází tak 
potencionálnímu znehodnocení 
práce.

CeraFirm
• Univerzální mísící systém pro keramiku pro extrémně pevné  

a přesné keramické směsi.
• Pro všechny typy vysoko i nízko tavitelných keramik.
• Šetří čas - není nutné sušit mezi vrstvami.
• Nejnižší možná kontrakce (max. 5%, ostatní tekutiny  

10 - 20 %), korunku modelujete v poměru 1:1.
• Add je tekutina s vysokou koncentrací dodá keramice pevnost 

(hutnost, hustotu) a proto je vhodný zejména pro dentinové 
struktury zubu.

• Více na: bit.ly/cerafirm

HILITE power 3D
• Stroboskopická polymerační 

lampa pro všechny dentální 
světlem tuhnoucí materiály  
s nejkraší dobou polymerace.

• Vytvrzuje např. fazetovací 
kompozity, kompozity se 
skelným plnivem, materiály 
pro vykrývání a individuální 
otiskovací lžíce.

• Umožňuje finální vytvrzení 
materiálů z 3D tiskáren.

• Rozměry:  
22,5 × 33 × 22 cm;  
Hmotnost 9,5 kg.

**zboží ZDARMA Vám bude zasláno přímo firmou Ivoclar Vivadent z Lichtenštejnska

FAZETOVÁNÍ

*nabídka platí pouze při koupi materiálů Signum

IPS e.max Press
• Všestranná a osvědčená, vysoce pevná 

(400 MPa) lithium disilikátová sklokeramika 
pro použití s presovací techúnikou.

• Pět úrovní translucence pro přirozenou 
estetiku bez ohledu na odstín  
preparovaného zubu.

• Indikace: tenké fazety, okluzální fazety 
(Table Tops), minimálně invazivní  
inleje/onleje (1 mm), korunky a částečné 
korunky, můstky ve frontálním úseku  
a v oblasti premolárů, superstruktury na 
implantáty, hybridní abutmenty a hybridní 
abutmentové korunky.

AKCE 4+1
Kupte 4 balení á 5 ks ingotů  
v translucenci dle Vašeho výběru  

(HT, MT, LT, MO, HO)  
a páté balení získáte ZDARMA!

Kompletní informace o systému  
a přehled translucencí zde  

- bit.ly/2Dk7aK2
5 ks 2 861,-**

26/0,4 Ti - 10 ks | 540,- | obj. č. 912604T 490,-
26/0,6 Ti - 10 ks | 540,- | obj. č. 912606T

40/0,6 Ti - 10 ks | 760,- | obj. č. 914006T

490,-

690,-

1 ks | obj. č. 961005 530,-

tekutina - 250 ml | 1 610,- | obj. č. 967190 1 499,-
add - 2 x 3,5 ml | 970,- | obj. č. 967191 899,-

 | 103 437,- | obj. č. 882104 59 990,-*

Světlem polymerující 
fazetovací C+B mikrofi lní 
materiál
k fazetování korunek 
a můstků, ke zhotovování inlejí, 
onlejí, fazet, korunek a můstků, 
i bez kovové konstrukce.
onlejí, fazet, korunek a můstků, onlejí, fazet, korunek a můstků, 

.
ZDARMA

štětec 
Signum Stain Brush 

při zakoupení
4 stříkaček Signum

Kompletní nabídku Signum 
najdete na našem eshopu:   bit.ly/hfsignum

SL
EV

A 42% při nákupu společně  

s materiály Signum  
v hodnotě 19 990 Kč*
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GC Pattern Resil LS
• Chemicky tuhnoucí modelovací pryskyřice s mimořádně nízkou kontrakcí.
• Vynikající pro zhotovení kořenových nástaveb.
• Díky možnosti využít štětečkovou metodu je zpracování velmi komfortní.
• Set obsahuje: 100 g prášku a 105 ml tekutiny, míchací kelímky, štěteček.

AcryRock
• Dvouvrstvé velmi estetické pryskyřičné zuby italské výroby  

s povrchem napodobujícím živý zub.
• Garantujeme Vám minimálně 2 letou stabilitu barvy a skvělou odolnost  

proti plaku a odolnost proti abrazi.
• Pomocí použitých fluorescenčních pigmentů jsou zuby přirozeně luminescentní.

SLEVA
15%

VýprodEj - 40 %
Přehled všech tvarů zubů  

a nadlimitní skladové zásoby  
najdete na webu -  

bit.ly/zubyvyprodej

LUKAChrom N
• Nedrahokovová slitina pro  

kovokeramiku na  
chrom-niklové bázi.

• Velmi dobrá síla keramického bondu  
a vynikající poměr cena/výkon.

• Certifikovaná biokompatibilita  
s velmi dobrou přívětivostí ke tkáni.

• Vynikající kvallta lití, nízká tvorba 
oxidu a snadná leštitelnost.

• Složení: Cr 25 %, Ni 62 %,  
Mo 10,6 %, Si 1,9 %.

• CTE = 13.9-14.4 µm/m·K.

 

Polistar Emulsion
• Leštící emulze s vysokým 

leštícím účinkem.
• Oproti pastám má jemnější 

konzistenci, jako krém
• Má bílou barvu a velmi 

příjemně voní

set | 2 870,- | obj. č. 530059 2 390,-

frontální - 18 x 6 ks | 1 plato = 62 Kč | 1 290,- 1 110,-
distální - 12 x 8 ks | 1 plato = 61 Kč | 860,-

kombinace - 4 x 28 ks | 1 plato = 246 Kč | 1 150,-

730,-

985,-

1 000 g | 3 999,- | obj. č. 963521 3 599,- 125 ml | 239,- | obj. č. 950018 199,-

BEZUHLÍKOVÝ LABORATORNÍ MIKROMOTOR
• Točivý moment: 6 a 8,7 Ncm (modely Compact a Torque)
• Otáčky: 1.000 až 50.000 ot./min.
• Velmi lehký, ergonomický design, minimální hlučnost a vibrace
• Patentovaný protiprachový mechanismus
• Automatické sledování rychlosti, zpětná vazba a kontrola motoru
• Autodiagnostika

ULTIMATE XL
Můžete si zvolit mezi 2 typy mikromotorů
(Torque a Compact) a 4 typy ovládání:
stolní, kolenní, věžové a nožní.

Kolenní ovládání Stolní ovládání Nožní ovládání Věžové ovládání

NÁSADEC
TORGUE

920251KT

43.900 Kč
920251GT

43.900 Kč
920251FT

43.900 Kč
920251DT

43.900 Kč

NÁSADEC
COMPACT

920251KC

39.900 Kč
920251GC

39.900 Kč
920251FC

39.900 Kč
920251DC

39.900 Kč

Násadec Torque
Točivý moment 8,7 Ncm

Násadec Compact
Točivý moment 6,0 Ncm

NEW
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Zetalabor
• Speciální, velmi oblíbená C-silikonová hmota se širokým použitím.
• Vhodná pro částečné i totální zubní náhrady, pro vykrytí podsekřivin,  

opravy protéz, pro licí techniku.
• Má velmi vysokou počáteční tekutost, ale vynikající konečnou pevnost.
• Vysoká reprodukce detailů, nedeformuje se v kyvetě, je odolná proti teplu.
• Používá se v kombinaci s Indurent gel katalyzátorem.

ZdArMA
Zeta 7 spray  

s rozprašovačem 750 ml  
v hodnotě 459 Kč!

Elite Double 22 Fast
• Vysoce zatékavá dublovací hmota s absolutní přesností v reprodukci detailů.
• Ideální pro dublování modelů s minimem podsekřivin a pevnými zatmelovacími hmotami.
• Rychlá - možnost sejmout model již 10 minut po namíchání, při teplotě 23 °C.
• Snadné míchání díky poměru 1:1 báze a katalyzátoru, doba tuhnutí 1 min.
• Rozměrová stabilita umožňuje několikanásobné dublování.
• Kompatibilní se všemi sádrami, pryskyřicemi a zatmelovacími hmotami.
• Oranžová barva.

ZdArMA
3 kg sádry  

Elite Model  
v bílém odstínu  

v hodnotě 229 Kč

Magnetický 
artikulátor malý
• Velmi praktický malý magnetický 

artikulátor.
• Nastavitelná výška, simulace 

žvýkacích pohybů.
• Možnost rozdělení pro horní  

a dolní čelisti pro modelaci.
• Dodáván se 4 podložkami.

 

Elite Model Fast
• Rychle tuhnoucí sádra (15 minut) III. třídy s univerzálním užitím.
• Optimálně tvrdá (65 MPa/48 hod.), thixotropní.
• Nízká expanze (0,1%).
• Odstíny: bílá, krémová a modrá.

TIp
Znáte z titulní 

stránky!

AKCE
4+1

Sabilex mikropájka horkovzduch
• Kompaktní pistolová páječka a hořák s nastavitelným teplotním rozsahem pro 

opravy protéz, bez nutnosti znovu zakyvetovat nebo odstřelit kapsli.
• Jako náplň využívá plyn do zapalovače - butan.
• Páječka je opakovatelně naplnitelná.
• Zabudovaný stojan pro bezpečné odložení.
• Teplota hrotu: 210 °C - 400 ºC; plamen : 1300 ºC
• Pracovní čas (na jedno naplnění): 100 min při středním nastavení.
• Délka: 25 cm; Hmotnost 115 g.
• Balení obsahuje dva hroty: tavící kužel a zahlazovací plochý nožík.

TIp
Ukázka práce s mikropájkou 

- bit.ly/sabilexpajka

Estetické spony Clasp-Eze
• Jednoduchá manipulace – stačí zapálit 

kahan a přizpůsobit.
• Šetří čas - není třeba vytvářet celé spony.
• Odsítny: růžová, čirá a v odstínech VITA 

A1, A2, A3, A3,5, A4, B4, C2, D4, D1.

MODELY A ZATMELOVÁNÍ

5 kg + 2 x 60 ml Indurent gel + Zeta 7 Sprey | 2 958,- | obj. č. 883001x 2 499,-

1 + 1 kg + 3 kg | 2 949,- | obj. č. 850138 2 799,-

5 ks | 1 ks = 399 Kč | 2 495,- 1 995,-
1 ks | 499,- | obj. č. 910376 449,-

5 x 3 kg | 1 ks = 183 Kč | 1 145,- 916,-
3 kg | 229,- 209,-

 | 2 990,- | obj. č. 883046 2 790,- 12 ks | 1 ks = 178 Kč | 2 399,- 1 999,-
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SheraPastenHärter
• Katalyzátor k Shera silikonům.

SLEVA
23%

Villacryl S
• Chemicky tuhnoucí akrylátová pryskyřice pro opravy protéz.
• Vhodné pro opravy protéz a rebazování nepřímou metodou.

SLEVA
40%

IPS InLine Deep Dentin C2
• Fazetovací keramika s obsahem leucitu pro 

techniku konvenčního fazetování.
• Odstín C2 dle vzorníku A-D. SLEVA

38%

Intercast LTS
• Bezgrafitová kristobalitová zatmelovací hmota 

na bázi sádry pro konvenční i rychlé vyhřívání.
• Pro drahokovové a stříbropaladiové slitiny.

SLEVA
28%

SR Triplex Cold
• Pryskyřice na opravy prací na bázi metylmetakrylátu.
• Pro opravu celých i částečných protéz, hybridních 

protéz a rebaze.

* nabídka platí jenom do vyprodání

SLEVA
38%

ProBase Hot Monomer 
• Tekutina pro pryskyřice na protézy polymerující teplem.
• Snadno se zpracovává a poskytuje stálost tvaru a barvy.

SLEVA
36%

Tryska 0,8 mm bílá pro 90 my
• Koncovka je vyrobena ze sintrovaného kovu.
• Používá se pro jemné pískování - zrno 90 my.

SLEVA
53%

Chromopol  
UM 0224
• Silně abrazivní nástroje 

pro opracování  
chrom-kobaltových slitin.

• Doporučené otáčky: 20 
000 ot/min.

SLEVA
50%

NE-Polierer
• Pryžové leštící 

nástroje vyvinuté 
speciálně pro 
leštění náhradních 
kovů. Jsou vysoce 
abrazivní a používají 
se na předleštění 
povrchu.

SLEVA
46%

Alphaflex
• Zelené pryžové nástroje 

pro doleštění zlata  
a amalgámu.

• Doporučené otáčky:  
10 000 ot/min.

SLEVA
40% / 60% 860123

Solar 3x LED Studio
• Stolní lampa s 3x zvětšení a lampou s teplotou 6400 K (přirozené bílé světlo).
• Pracovní vzdálenost 18 cm.
• Délka ramene 1100 mm, váha 5,5 kg,

SLEVA
47%

VÝPRODEJ

40 ml - exp. 30.3.2020 | 349,- | obj. č. 850209 269,-* set 100g + 50ml - T4 - exp. 30.7.2020 
| 360,- | obj. č. 883002ST4 219,-* C2 A-D Deep Dentine - 20 g - exp. 30.10.2020  

| 899,- | obj. č. 89411C2 559,-*

5 kg - exp. 30.9.2023 | 829,- | obj. č. 850093 599,-* sada Cold - 1 kg + 500 ml - růžový - exp. 
30.6.2021 | 3 219,- | obj. č. 882016 1 999,-* 1 l - exp. 30/06/2021 | 1 729,- | obj. č. 882765 1 099,-*

0,8 mm bílá pro 90 my | 1 810,- | obj. č. 9907664 859,-* UM 0224 - 1 ks | 16,- | obj. č. 860224 8,-* 1020 UM - 1 ks | 13,- | obj. č. 861020 7,-*

 0142 HP - 1 ks | 48,- | obj. č. 860142

 22/6 mm 0123 - 1 ks | 24,- | obj. č. 860123 10,-*
 22/1 mm 0105 - 1 ks | 24,- | obj. č. 860105

 0141 HP - 1 ks | 48,- | obj. č. 860141

10,-*

29,-*

29,-* lampa | 3 780,- | obj. č. 977001 1 999,-*

860105 860141 860142
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Špičkové materiály 
na výrobu bezkovových náhrad

ani monomery, ale také v ústech působí velmi přirozeně a je prakticky nezničitelná. Zároveň dokážeme menším laboratořím nabídnout řešení, jak se obejít bez nákladných 
CAD/CAM zařízení. Za podstatně nižší cenu Vám přinášíme možnost zpracovávat na jediném přístroji také termoplastický materiál postzirkonové éry – PEEK (zkratka 
látky polyetereterketon), což je materiál, který je moderní a svými vlastnostmi se velmi přibližuje lidským kostem. V zubní laboratoři je využíván k výrobě zubních ske-
letů, fazetovacích konstrukcí korunek a můstků, spojů, attachmentů a konstrukcí pro implantáty.

pro výrobu totálních a skeletových 
snímacích náhrad

• skvělá estetika
• žádný kov 
• velmi lehké a pohodlné 
• hypoalergenní 
• neporézní
• doživotní záruka v ústech

pro výrobu totálních a skeletových 

230 ºC  /  15 min

Sabilex

380 ºC  /  20 min

pro výrobu celkových a částečných 
protéz

• hustá a hladká s vynikající 
 mechanickou odolností 
• hypoalergenní – termoplast 
 je bez obsahu monomerů 280 ºC  /  25 min

280 ºC  /  25 min

380 ºC  /  20 min380 ºC  /  20 min

Sabilex 2AD 400 
s pracovní teplotou 400 oC 
pro zpracování všech 
materiálů Sabilex

*Detailní informace o akci, 
materiálech i přístroji najdete ZDE: 

bit.ly/Sabilex

V dnešní době sílí tlak na použití materiálů, které jsou bio – shodné s lidským organizmem, co nejpřiroze-
nější a nejpříjemnější pro pacienta. V případě snímacích protéz je logickým řešením nabídnout fl exibilní 
snímací náhradu, která nejenže dobře přilne k měkkým tkáním, nepoškozuje zubní sklovinu, neobsahuje kovy

AKCE*
Nakupte automatický přístroj 

Sabilex 2AD 400 
za akční cenu 74 990 Kč 

a ZDARMA ZÍSKÁTE 
20 kartuší FlexiFast 

a dalších typů,
kyvetu 

a čisticí sadu.

Flexibilní licí pryskyřice 

Termoplastická licí pryskyřice

(vyroben z PEEK) určený 
pro výrobu fazetovacích 
konstrukcí korunek a můstků,
attachmenty a teleskopické
konstrukce

• nízká hmotnost
• stabilní
• velmi estetický
• biovlastnosti podobné kostem 
• kombinovatelký s tradičními 
 fazetovacími kompozitními 
 materiály

Špičkový polykrystalický 
termoplastický polymer

319 Kč (S)
až 
479 Kč (XL)

399 Kč (S)
až 
579 Kč (XL)

74.990 Kč    100.900,-

995 Kč (S, 8 g)
až 
3.530 Kč (XL, 30 g)

8830371 FlexiFast Flex ø 22 mm, S - intenzivní růžová - exp. 30.3.2020;  199 Kč*    395 Kč
8830391 FlexiFast Flex ø 22 mm, L - intenzivní růžová - exp. 30.4.2020;   229 Kč*    499 Kč
8830299 FlexiAcryl      ø 22 mm,  L - tm.růžová AF4    - exp. 30.4.2020;  329 Kč*    620 Kč

*nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob 

Dovolujeme si Vás pozvat na praktické kurzy
Výroba fl exibilních litých snímacích náhrad
Naučte se efektivně pracovat s fl exibilními pryskyřicemi a to jak 
při tvorbě celkové tak skeletové snímací náhrady. Dozvíte se spoustu 
praktických tipů a triků a podíváme se také na rentabilitu a cenotvorbu.
Přednášející: Roman Šimjak, zubní technik
Kdy: 18. září 2020 Kde: Otrokovice

Další informace a přihlášky ZDE:    bit.ly/2wO5ipk

Praktický kurz zhotovování PEEK protetických náhrad
Naučte se zpracovávat materiál PEEK - moderní bio-materiál shodný 
s lidským organismem a vlastnostmi podobnými lidským kostem. 
Využijete jej nejen ve fi xní protetice, ale také pro výztuže a skelety 
snímacích náhrad a v implantologii.
Přednášející: Roman Šimjak, zubní technik
Kdy: 24. dubna 2020 Kde: Otrokovice

Další informace a přihlášky ZDE:    bit.ly/2mcQe2x
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Lázně Hevíz jsou jedny z největších a nejznámějších lázeňských středisek v 
Maďarsku. Leží v jihozápadním cípu Balatonu. Návštěvníci Hevízu jsou okouz-
leni jeho krásou, jedinečnou atmosférou a také přírodním divem - přírodním 
jezerem s termální vodou o rozloze 4,4 ha. Právě díky termálnímu jezeru patří 
Hevíz mezi nejvyhledávanější a největší lázeňská střediska nejen v Maďarsku, 
ale v celé Evropě!

Termín: 24. - 28. září 2020 (5 dnů)

Doprava: vlastní
Ubytování: Lotus Therme Hotel & Spa 5* (2 lůžkové pokoje s polopenzí)
Nenechte si ujít: koupání v termálních lázních a jezeře, maďarská vína 
a speciality

Cena: 13 490 Kč

TRAVEL

Chcete poznat zajímavý kout světa? Seznámit se stomatologií ve více či méně rozvinutých oblastech zeměkoule? Následně si díky 
tomu cenu zájezdu odečíst z daní? Pak Vám stačí vybrat si z nabídky našich odborných zájezdů! Naše destinace jsou velmi pečlivě 
vybírány, aby jste se s námi cítili bezpečně! 

Kompletní a stále aktuální nabídku zájezdů naleznete na www.hufa.cz v odkaze Travel (kde se také na daný zájezd můžete 
on-line přihlásit) nebo na telefonu 576 771 409, případně 777 779 702, anebo na známém emailu linnert@hufa.cz.TRAVEL

Hu-Fa
Dental

Proč cestovat s námi?Proč cestovat s námi?
Společnost Hu-Fa Dental a. s. již v roce 1996 
rozšířila pole své působnosti a založila Cestovní 
kancelář specializující se na mezinárodní sto-
matologické kongresy, semináře a organizaci 
odborných zájezdů pro stomatology a zubní 
techniky. Každý zájezd se pro Vás navíc snažíme 
naplnit exotikou a nevšedními zážitky!

Zájezdy jsou koncipovány jako dborné, tudíž 
jsou DAŇOVĚ ODEČITATELNOU 
POLOŽKOU!

• podklady k vyúčtování zájezdů jsou konzul- 
 továny vždy s daňovými poradci
• místo a tematické zaměření jednotlivých  
 odborných zájezdů vždy pečlivě vybíráno
• velký důraz klademe na volbu partnerů  
 v dané zemi
• odlety jsou možné zařídit z Prahy, Vídně,  
 Bratislavy či Budapešti, případně rádi
 zařídíme i návazné spoje
• po celou dobu zájezdu je Vám k dispozici  
 24 hod český průvodce

Společnost Hu-Fa Dental a.s. je jediná dentální 
fi rma v České republice s koncesovanou licencí 
cestovní kanceláře. Samozřejmostí je pojištění 
proti úpadku, jež máme sjednáno u Evropské 
cestovní pojišťovny a.s. Všichni účastníci zájez-
dů pořádaných fi rmou
Hu-Fa Dental a. s. jsou automaticky pojištěni 
u Evropské cestovní pojišťovny a. s. a jeho cena 
je zahrnuta do ceny zájezdu.

Rakousko 
Letní dovolená 

v Bad Kleinkirchheimu
Dovolená v Korutanech je jednoduše nesrovnatelná s žádným jiným mís-
tem! Vítejte v zemi jezer a hor! Během Vaší dovolené v Bad Kleinkirchheimu 
jsou lanovky stále v provozu a tím nejkomfortnějším a nejrychlejším způ-
sobem, jak se dostat do nejlepších výchozích pozic nespočtu turistických 
stezek a cyklotras v srdci Korutan, vhodných jak pro sváteční turisty a 
rodiny s dětmi, tak pro milovníky náročných tras, vyžadujících určitou zdat-
nost a zkušenosti.

Maďarsko - Hevíz
Relaxace a cykostezky

Termín: 19. - 25. července 2020 (7 dnů)
Ubytování: Panorama Pension Suedhang (polopenze)
Nenechte si ujít: mnoho turistických a cyklistických tras, 
relaxaci v lázních, golf, Alpine Wildpark, Granatium, Klagenfurt, 
hrad Landskron, středobod Korutan, vynikající korutanskou kuchyni.

Cena: 13 690 Kč (dospělý)

             ZDARMA  (dítě   0-4   let)

            8 390 Kč  (dítě   5-12 let)

      10 390 Kč  (dítě 13-15 let) 

*Hu-Fa Dental a. s. si vyhrazuje právo, kdykoliv v průběhu kampaně zrušit či změnit nabízené dárky bez předchozího
informování. V případu vyprodání vybraného dárku může zákazník obdržet dárek jiný, vždy v obdobné hodnotě 
k vybranému.

Odměny za Vaše objednávky 
na Vás už čekají:

Ing. Ivana Raschmannová
telefon: +420 576 771 402
mobil: +420 777 242 712
e-mail: ivana.raschmannova@hufa.cz
S ivana_raschmannova

Eva Šichnárková
mobil: +420 737 156 919
e-mail: eva.zuby@gmail.com

Lenka Svačinová
mobil: +420 732 736 904
e-mail: svacinova@hufa.cz
e-mail: zaklen@seznam.cz

Jana Kamel
mobil: +420 775 045 447 
e-mail: kamel@hufa.cz

Ing. Ladislav Rolenc
mobil: +420 723 312 221
e-mail: rolenc@hufa.cz

Markéta Petrů
mobil: +420 777 779 700
e-mail: petru@hufa.cz

Zuzana Dušková
mobil: +420 777 779 708
e-mail: duskova@hufa.cz

Renata Rolencová
telefon: + 420 576 771 418
mobil: + 420 776 779 232
e-mail: rolencova@hufa.cz
S  renata_rolencova

prodej Zlínský kraj a MSprodej JM, OL, VYS prodej Jihočeský krajprodej Brno, Vysočina a JMprodej PrahaTelemarketing prodej PrahaTelemarketing

U OBJEDNÁVEK Z HU-FA ÚSMĚVŮ NAD 2 500 KČ BEZ DPH NEBUDE ÚČTOVÁNO POŠTOVNÉ A BALNÉ. OBRÁZKY MAJÍ ILUSTRATIVNÍ CHARAKTER, ZMĚNA DESIGNU BEZ UPOZORNĚNÍ JE MOŽNÁ.

Martin Kovář
mobil: +420 606 545 800
e-mail: kovar@hufa.cz

Ivo Just
mobil: +420 602 443 882 
e-mail: ivo.just@hufa.cz

Ing. Ivan Linhart
e-mail: linhart@hufa.cz
mobil: +420 604 655 161

Pavel Harbich
mobil: +420 776 029 008
mobil: +420 777 779 707
e-mail: harbichova@hufa.cz

Jana Dalajková
mobil: +420 603 294 565 
e-mail: jana_dalajkova@hufa.cz

Petr Neoral
mobil: +420 724 096 076
e-mail: neoral@hufa.cz

Dana Slaná
mobil: +420 773 456 011
e-mail: slana@hufa.cz

prodej Karlovarský, 
Plzeňský kraj

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

prodej Olomoucký kraj prodej Moravskoslezský krajprodej Krkonoše 
a Liberecký kraj

prodej Zlínský kraj a MS prodej Praha, stř. Čechy Telemarketing Čechy

Marcela Rusová
mobil: +420 777 779 701 
e-mail: rusova@hufa.cz

Jsme tady pro Vás

Objednejte si nad 9 000 Kč 
a vyberte si sadu 3 ručníků nebo 3 utěrek 
s motivem kotviček 
nebo ve stylu Provence.

Objednejte si nad 5000 Kč a vyberte si některý 
z voňavých čajů značky Sonnentor v BIO kvalitě.

• Připravili jsme pro Vás Voňavý čaj Ovocný sen
• Bylinný čaj pro chladné dny Kuc-Kuc
• Bylinný čaj pro zahřátí 
 se zázvorem a citrónem

Objednejte si nad 5000 Kč


