
Řešení kvality vzduchu 
ve Vaší dentální praxi

Vysokonapěťová plazmová čistička vzduchu

WOODPECKER

• Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry,  
 bakterie a roztoče přítomné ve vzduchu.
• Účinně odstraňuje aerosoly a čistí vzduch  
 od částič menších než 0,0146 µm. 
 Nový koronavir má velikost 0,1 µm.
• Sterilizuje vzduch ve Vaší ordinaci, čekárně,  
 domově a tím minimalizuje rizika pro zdravotnický  
 personál i pacienty.
• Filtry jsou omyvatelné pod vodou - nebudete nic  
 dokupovat, žádné další náklady pro provoz.
• Automaticky hlídá kvalitu vzduchu. 
• Vyniká tichým chodem a nadčasovým, 
 minimalistickým designem.
• Vhodná pro prostory až do 40 m2, vyčistí 350 m3  
 vzduchu za hodinu.

Obj. kód: 592624     22 990 Kč

Velikost částic,
které fi ltrují běžné čističky

(0,3 µm)

Velikost nového 
koronaviru
(0,1 µm)

Velikost částice,
kterou odfi ltruje Q3

(0,0146 µm)

Detailní informace najdete ve svém počítači 
nebo chytrém telefonu na internetu:   

bit.ly/cistickaQ3

10. 8. - 2. 10. 2020

ZUBNÍ LABORATOŘE

4Hu-Fa
Dental

Informační časopis pro stomatologickou praxi

Hu-Fa
úsměvy

bit.ly/cistickaQ3Hu-Fa linka Otrokovice
577 926 226 - 9
objednavky@hufa.cz

člen



910369   Plastvac P7   11.790 Kč

• Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.
• Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
• Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
• Umožňuje oboustranné nahřívání.
• Stolek pro model s možností tvarování na rovné ploše nebo ponoření.
• Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.

pro vakuové tvarování

Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. 
Díky výkonnému motor (1 400 W), jednoduchému použití 
a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším 
každodenním pomocníkem.

Technická specifi kace: 

Video a detailní informace o přístroji najdete na internetu ZDE:   bit.ly/plastvac

• výkon: 1 400 W
• automatická aktivace vakua;
• hmotnost: 5,4 kg;
• rozměry (ŠxVxH): 24 x 27 x 19 cm.

12.500,-

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

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

Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fl uoridaci aj.



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

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 

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

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 18. září 2020   12:30 - 19:00 hod. 

PRAHA Hotel Trója, Trojská 1/2232

Detailní informace a přihlášky najdete na internetu ZDE:   bit.ly/36tUGLu

Řezací disky
vyztužené 
ČERVENÉ
Efektivní řezací disky 
Ø 22 mm vyztužené mřížkou 
ze skelných vláken pro ře-
zání oceli, drahokovových i 
náhradních slitin a plastu, 
nezpůsobují zahřívání opra-
covávaného materiálu a ma-
ximálně elimininují prašnost.

• Disk 22/0,20 mm je vysoce  
 účinný, silný a ohebný.
• Disk 22/0,15 mm je ultra  
 tenký diamantový kotouč   
 ideální pro velmi tenké   
 zářezy a separaci zubů.

Řezací disky 
vyztužené
ORANŽOVÉ
Vysoce účinné, skelnou mříž-
kou vyztužené, silné a oheb-
né brusné kotouče pro řezání 
oceli, slitin, zlata, stříbra a 
plastu. Díky tloušťce 0,25 
mm zpracují zlato a stříbro, 
aniž by způsobily značné ma-
teriálové ztráty.

Řezací disky 
vyztužené
MODRÉ
Vysoce účinné a silné brusné 
kotouče pro řezání a leštění 
oceli a slitin jsou zesílené 
na obou stranách mřížkou 
skelných vláken. Nezpůsobu-
jí zahřívání opracovávaného 
materiálu ani nadměrné na-
máhání Vašeho mikromotoru.

22 x 0,15   9122015 
10 ks 450 Kč  490,-

22 x 0,20   9122020
10 ks 450 Kč  490,-

22 x 0,2+   912202P 
10 ks 395 Kč  430,-

26 x 0,2+   912602P 
10 ks 495 Kč  540,-

26 x 1     912610 
10 ks 495 Kč  540,-

40 x 1     912400
10 ks 700 Kč  760,-

Vysoce účinné a silné brusné 
kotouče pro řezání a opraco-
vání titanu a plastu, po obou 
stranách zesíleny mřížkou ze 
skelného vlákna.

Obj. kód: 912604T
10 ks  495 Kč  540,-

Obj. kód: 912606T
10 ks  495 Kč  540,-

Obj. kód: 914006T
10 ks  700 Kč  760,-

Řezací disky 
vyztužené 
na titan a plast
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Elite Double 22 Fast
• Vysoce zatékavá oranžová silikonová dublovací hmota s absolutní přesností  

v reprodukci detailů.
• Ideální pro dublování modelů s minimem podsekřivin  

a pevnými zatmelovacími hmotami.
• Sejmutí modelu již 10 minut  

po namíchání (doba tuhnutí 1 min.).

Elite Model Fast
• Rychle tuhnoucí bílá sádra (15 minut)  

III. třídy s univerzálním užitím.
• Optimálně tvrdá (65 MPa/48 hod.), thixotropní.
• Nízká expanze (0,1%).
• K dispozici v bílém odstínu.

Rocky Mountain
• Vynikající super tvrdá sádra IV. třídy v pískovém odstínu – sahara.
• Rychlejší – za 25 minut můžete vybavit  

hotový model z kyvety.
• Přesnější – minimální expanze 0,06% po 2  

i 24 hodinách umožňuje vysokou přesnost modelů.
• Pevnější – díky vysoké pevnosti v ohybu (o 25% vyšší 

než u konkurence) nedochází k odlamování pahýlů.
• Pevnost po 24 hodinách 

je 310 N/mm2.

HD Sil - A-silikon
• Speciálně vyvinutý laboratorní A-silikon se širokým využitím.
• Vhodný pro výrobu silikonových klíčů (matric) pro částečné i totální náhrady, při opra-

vách snímacích náhrad, při výrobě fixních pryskyřičných korunek, na vykrytí podsekřivin.
• Vyniká výbornou zpracovatelností, je odolný teplu a tlaku.
• Po použití se jednoduše sloupne a zanechává extra hladký a lesklý povrch.
• Dostupný ve dvou tvrdostech:
• Modrý (shore A 80) – univerzální pro většinu indikací, díky  

své pružnosti je vhodný pro rozsáhlé silikonové klíče.
• Hnědý (shore A 90) – zvlášť  

vhodný pro menší silikonové  
klíče, lze jej použít i pro  
registraci skusu.

TIP
• snadné míchání v poměru 1:1

• nejlepší objemová stabilita
• jemná, přesná kresba

 

Fujirock EP Classic / Premium Line
• Classic Line
• Léty prověřená prvotřídní a oblíbená sádra IV. třídy s vynikajícími 

fyzikální vlastnostmi a prodlouženou dobou zpracování.
• Barva: zlatohnědá.

• Premium Line
• Sádra IV. třídy pro velmi náročné a citlivé technologie, jako jsou 

rozsáhlé práce s implantáty a komplexní celokeramické práce.
• Barvy: pastelově žlutá a polární bílá.

Dreibettmasse+
• Fosfátová zatmelovací hmota pro vytvoření přesně sedících  

odlitků s tím nejhladším povrchem.
• Expanzní faktor je přesně kontrolovatelný, čímž je směs  

vhodná pro všechny typy slitin i presovací keramiku.
• Vhodná pro lití jak v kroužkových,  

tak bezkroužkových systémech.
• Univerzální – pro rychlé  

vypalování v předehřáté peci  
(už po 20-ti minutách od  
smíchání) i klasické ve studené  
peci.

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.

 

MODELY

1 + 1 kg | 3 049,- | obj. č. 850138 2 799,-

3 kg | 239,- 215,-

5 kg | 1 300,- | obj. č. 850061S 1 149,-

SH 80 - 5 + 5 kg | 4 690,- | obj. č. 883023 3 795,-
SH 80 1,5 + 1,5 kg | 1 590,- | obj. č. 883025 1 290,-

Premium - 11 kg - pouze pastelově žlutá | 3 030,- | obj. č. 8500161

Classic - 5 kg - zlatohnědá | 1 510,- | obj. č. 850013 1 120,-
Classic - 12 kg - zlatohnědá | 2 910,- | obj. č. 8500160

Premium - 4 kg | 1 440,- 

2 090,-

990,-

2 190,-

prášek - 30 x 160 g (4,8 kg) | 2 770,- | obj. č. 850148 2 490,-
tekutina - 1 l | 770,- | obj. č. 850150 695,-

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

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic 
čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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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

TIP

15%

Přehled všech tvarů 
zubů a nadlimitní skladové 

zásoby najdete na webu -  

bit.ly/zubyvyprodej

Triplex Hot balíček
• Kvalitní teplem polymerující pryskyřice na bázi metylmetakrylátu.
• Pro výrobu celých i částečných protéz, hybridních protéz a rebaze.
• Případné opravy lze provádět pomocí Triplex Cold pryskyřice.
• Separating fluid je alginátový  

roztok se separačními vlastnostmi  
k izolaci sádry vůči pryskyřici při  
výrobě bází snímatelných náhrad.

• Balíček obsahuje: 1 kg prášku  
v růžovém nebo růžovém  
žilkovaném odstínu,  
500 ml tekutiny  
a 500 ml Separating fluid.

SLEVA
43%

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.

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

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,

*nabídka platí pouze do vyprodání skladových zásob

SLEVA
56%

Solar LED B
• Praktická stolní lampa s 60ti LED diodami a dvěma čočkami pro pohled ostrý jako břitva.
• Kulatá trojnásobně zvětšující čočka (o prů-

měru 95 mm) má v sobě integrovanou 
menší lupu s 12ti násobným zvětšením.

• Emitované LED světlo má bílou barvu  
o teplotě 6400 °K, je zcela srovnatelné  
s přirozeným světlem.

• Struktura nohy lampy je dokonale nastavitelná.
• Optimální pracovní vzdálenost je 80 cm.

SLEVA
40%

LABORATOŘ

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,-

balíček HOT - růžový žilkovaný | 2 927,- | obj. č. 8820240 1 658,-
balíček HOT - růžový | 2 927,- | obj. č. 8820258 1 658,-

set | 3 090,- | obj. č. 530059 2 590,-  2 990,- | obj. č. 883046 2 590,-

lampa | 4 070,- | obj. č. 977001 1 799,-*  3 330,- | obj. č. 977008 1 990,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic 
čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.
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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.

 

IPS e.max Ceram
• Vysoce estetická keramika pro postupné vrstvení vhodná pro sklo-keramiku (LS2)  

a zirkonovou (ZrO2) keramiku.
• Poskytuje přirozené, vysoce estetické výsledky s přirozeným rozptylem světla  

a vyváženým poměrem mezi barvou a jasem.
• Je k dostání v odstínech Vita (A–D).

**balení zdarma obdržíte od Ivoclar Vivadent, Lichtenštejnsko - akce platí jen do 31/8!

AKCE
4 + 1

Podrobné informace o systému na 

bit.ly/2KWViDM

IPS Empress CAD for CEREC
• Luecitem vyztužené sklokeramické bločky pro CAD/CAM technologii.
• Vynikají estetické a optické vlastností i vysoká pevnost v ohybu (160 MPa).
• Indikace: fazety, inleje, onleje, frontální a distální korunky.
• K dispozici v různých úrovních translucence – HT, LT a polychromatické Multi 

bločky) a odstínech A–D, Chromascop a Bleach.
• Kompletní informace o systému najdete na webu bit.ly/2VNJnMk

*akce platí jen do 31/8 a poté do vyprodání zásob

AKCE
3 + 1

Nexco PASTE
• Světlem tuhnoucí laboratorní kompozitum nabízí přirozený vzhled, toleranci vůči síle 

vrstvy a flexibilní polymeraci
• Mikro-opalescentní plniva poskytují stálost odstínů a dlouhodobý lesk.
• Indikace: na základních konstrukcích – částečné a celkové fazety, protetické části 

dásní u implantologických suprastruktur, bez základních konstrukcí – inleje / onleje / 
fazety, frontální korunky, individializace pryskyřičných prefabrikovaných zubů.

TIP
Aktuální akce Ivoclar Vivadent 

sledujte na bit.ly/hufaakce

Polistar Emulsion
• Leštící emulze s vysokým leštícím účinkem.
• Oproti pastám má jemnější konzistenci, jako krém.
• Má bílou barvu a velmi příjemně voní

SeptoDiamond Paste
• Diamantová lešticí pasta určená pro konečné leštění a získání nejvyšší kvality 

estetiky přímých a nepřímých rekonstrukcí.
• Poskytuje bezkonkurenční lesk skloviny, keramiky, kompozitů,  

amalgámů a kovových povrchů.
• Snadné odstranění zbytků – pasta je vodou rozpustná.

LABORATOŘ

1 000 g | 3 999,- | obj. č. 963521 3 599,-

20 g - Dentin, Incisal, Power Dentin, Power Incisal, Transpa Incisal 1 359,-**
20 g - Deep Dentine, Add-On

100 g - Dentine, Transpa Incisal

1 499,-**

5 890,-**

HT/LT - 5 bločků 2 279,-*
Multi - 5 bločků 2 959,-*

dentin / effect / incisal - 2,5 g 629,-
opaquery - 2 ml

liner / margin - 2 ml

739,-

699,-

125 ml | 289,- | obj. č. 950018 259,- 2 g | 680,- | obj. č. 530228 660,-

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Pohodlná dámská a pánská trička. 
Při objednávce nad 6 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic 
čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.
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IPS InLine Deep Dentin C2
• Fazetovací keramika  

s obsahem leucitu pro techniku  
konvenčního fazetování.

• Odstín C2 dle vzorníku A-D.

SLEVA
42%

Isolant
• Izolační prostředek vhodný 

pro výrobu a opravy 
protéz.

• Izoluje sádra-sádra, sádra-
-pryskyřice a sádra-vosk.

SLEVA
41%

Signum Ceramis
• Signum Ceramis je zvlášť 

vhodný pro estetické bez-
kovové protetické náhrady, 
inleje a onleje.

SLEVA
43%

Elite Double 16 Fast
• Ideální pro dublování modelů a pahýlů při 

fazetování s minimem podsekřivin a pevnými 
zatmelovacími hmotami.

• Univerzální použití díky  
své finální tvrdosti  
(Shore-A16)  
a fialové barvě.

*nabídka platí pouze do vyprodání

SLEVA
35%

SLEVA
30%

Elmasonic 30 příslušenství
• Nerezový košík a krycí víko pro ultrazvukovou 

čističku Elmasonic 30.
• Košík je vyrobený z nerezové ocelí  

a má perforované dno –  
rozměry:  
198 x 55 x 110 mm.

• Plastové víko v modré  
barvě - 300 x 170 x 10 mm.

SLEVA
50%

Přepravní box
• Přepravní boxy na modely s pěnovkou ochrání 

vaše práce před  
nárazy.

SLEVA
50%

CROMCOR - 500 my
• Velmi tvrdý, rezistentní a agresivní  

hnědočervený korund.
• Speciálně určený pro odstranění  

zbytků zatmelovací hmoty  
a oxidací z chrom- 
-kobaltových  
a ocelových prací.

• Vhodná tryska: 3,5 mm;  
Tlak: 4-5 bar;  
Pískovač: oběhový.

SLEVA
35%

MaxFlex Diamant
• Hrubé flexibilní disky pro opracování povrchu 

povrstvené diamanty.
• Disky jsou nemontováné a mají průměr 22 mm.

SLEVA
72%

Fréza laboratorní 
TC 3240
• Kvalitní fréza z produkce 

společnosti Medin.
• Fréza laboratorní N 

500.104.144.175.023

SLEVA
50%

TC 3240

Voskové předtvary faset 
• Od firmy Mensa

Preci post vrták modry 2004B
• Kalibrovaný vrták pro systém Precipost.

SLEVA
36%

VÝPRODEJ

SLEVA
45%

955367955370

Kartáče
• Kartáč aluminiumoxid – pro 

úpravu povrchu keramiky  
a kompozitů.

• Kartáč siliciumkarbid – pro 
předleštění dentálních slitin.

• Zadávejte 4 ks!

C2 A-D Deep Dentine - 20 g - exp. 30.10.2020 | 
959,- | obj. č. 89411C2 549,-* 1 l - exp. 28.2.2021 | 1 870,- | obj. č. 910400 1 099,-*

A2 - Ceramis Dentin - 4 g - exp. 30.3.2021 | 
970,- | obj. č. 882CDA2 549,-*
D3 - Ceramis Dentin - 4 g - exp. 30.3.2021 | 
970,- | obj. č. 882CDD3 499,-*

Fialový - 1+1 kg - exp. 30.05.2021 | 3 049,- | 
obj. č. 850161 1 990,-*

aluminiumoxid jemný - 19 mm- 1 ks | 253,- | 
obj. č. 955367 179,-*
Siliciumkarbidový střední - 22 mm - 1 ks 
| 253,- | obj. č. 955370 179,-*

košík - 1 ks | 1 900,- | obj. č. 920180 890,-*
kryt - 1 ks | 879,- | obj. č. 920187 449,-*

10 ks | 489,- | obj. č. 910194 249,-* 500 my - 5 kg | 1 000,- | obj. č. 970036 649,-* 22 mm - hrubý - 10 ks | 1 900,- | obj. č. 868025 539,-*

 TC 3240 - 1 ks | 334,- | obj. č. 143523240 169,-* 20 ks | 269,- | obj. č. 83M1260 149,-* 1 ks | 619,- | obj. č. 841021 399,-*

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Lahodná BIO organic 
čokoláda VIVAN. 
Při objednávce nad 3 500 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Listerine proužky pro svěží dech. 
Při objednávce nad 5 000 Kč.

VAŠE OBJEDNÁVKY ODMĚNÍME 
HODNOTNÝMI DÁRKY!

Hřejivá fl eecová unisex vesta AlexFox. 
Při objednávce nad 20 000 Kč.



TRAVELTRAVEL

Hu-Fa
Dental

Maďarsko - Hevíz
Relaxace a cykostezky

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: 14 190 Kč

*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. Čokolády Vivani budeme distribuovat s ohledem na počasí, aby nedošlo při přepravě k jejich znehodnocení.

Vaše 
objednávky 
ODMĚNÍME 
hodnotnými 

DÁRKY!

Listerine proužky pro 
svěží dech

nad 5 000 Kč
Obj. kód: 9998748

lahodná BIO organic 
čokoláda VIVANI
nad 3 500 Kč Martin Kovář

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

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

prodej Vysočina, Brno, 
J. Morava

Telemarketing Čechy

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

Jsme tady pro Vás

DÁRKY!DÁRKY!

lahodná BIO organic 

DÁRKY!

hřejivá fl eecová unisex 
vesta AlexFox

nad 20 000 Kč

pohodlná dámská 
a pánská trička
nad 6 000 Kč

Vážení přátelé cestování,

níže Vám přinášíme „restartovanou“ nabídku odborných zájezdů naší CK. Bylo mi velkým potěšením setkat se s některými z Vás v červenci 
v rakouských Korutanech. Pevně věřím, že vládní restrikce, které stále ještě pociťujeme budou ustupovat a společně opět získáme možnost vydat 
se za hranice všedních dní po Evropě i do celého světa. U nás se nic nemění, naše zájezdy jsou stále odborné a proto si cenu zájezdu můžete 
odečíst z daní.
Kompletní a co nejvíce aktuální nabídku zájezdů najdete na www.hufa.cz v odkazu Travel, kde se také na daný zájezd můžete on-line přihlásit.
Děkujeme, že nám i v těchto nelehkých časech zachováváte přízeň a těším se s Vámi brzy na shledanou!

Daniel Linnert

Schladming
Zalyžujte si 

před Vánocemi

Výhodou mimořádně oblíbeného střediska Schladming je severní orientace svahů 
a výjimečně výkonné zasněžování sjezdovek. Nabízí úctyhodných 122 kilometrů 
precizně upravených sjezdovek a 44 moderních vleků a lanovek. Většina tratí je 
přijatelné střední obtížnosti a v nabídce mají nespočet atrakcí pro děti. 
Využijte s námi možnost předvánočního lyžování … bez davů a za přijatelné ceny!

Termín: 8. - 13. prosince 2020 (6 dnů)
Doprava: vlastní
Ubytování: Chalet Coburg se snídaní
Nenechte si ujít: zaručené předvánoční lyžování

Cena: od 18 390 Kč (včetně 4 denního skipasu)

Termín: 6. - 13. března 2021 (8 dnů)
Ubytování: 
• Panorama Pension Suedhang (polopenze)
• Apartmány Römerhof (beze stravy)
Nenechte si ujít: jarní lyžování a osvěžení v lázeňských komplexech

Cena: od 10 290 Kč (včetně 6-ti denního skipasu)

Rakousko
Bad Kleinkirchheim

Lyžování  a relax 
Lázeňské a sportovní zimní středisko ležící ve výšce 1100 m. n. m. nabízející 
85 km sjezdovek. Největší atrakcí jsou kromě krásných sjezdovek také komplexy 
venkovních i vnitřních termálních bazénů s teplotami 36oC a množství dalšího 
sportovního a relaxačního využití. Co může být nádhernější než sedět v horké vodě 
a pozorovat lyžaře na svazích?

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

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

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


