
Making People Smile

 Důvěřujte 
zkušenostem

Únor - červenec 2023

Speciální nabídky 
pro zubní techniky



Platnost únor - červenec 2023

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG. ** Výjimka tepelná mufle: záruční doba je 1500 hodin pálení NEBO záruční doba pece.

ivoclar.com

       Běžná cena           Akční cena balíčku 
 362 715 Kč              320 169 Kč  

       Běžná cena           Akční cena balíčku 
 466 125 Kč            423 579 Kč  

až 

12%
UŠETŘÍTE

76067

  1 x      Programat EP 3010 G2 
 2 roky záruka **

      747831  (běžná cena 320 169 Kč)

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 roky záruka

  666308  (běžná cena  42 546 Kč)

76066

  1 x      Programat EP 5010 G2 
 3 roky záruka **

      747833  (běžná cena  423 579 Kč)

  1 x      Vacuum pump VP5 * 
 2 roky záruka

  666308  (běžná cena 42 546 Kč)

Programat® G2 
Zvýhodněné balíčky



Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG. ** Výjimka tepelná mufle: záruční doba je 1500 hodin pálení NEBO záruční doba pece.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Běžná cena 
188 110 Kč

Akční cena balíčku
160 165 Kč

Běžná cena 
257 221 Kč

Akční cena balíčku
214 675 Kč

až 

17%
UŠETŘÍTE

76070 76069

  1 x      Programat  
P 310 G2 
 2 roky záruka **

           747825  (běžná cena 160 165 Kč)

  1 x      Vacuum pump  
VP3 easy * 
 2 roky záruka 

594554  (běžná cena  27 945 Kč)

  1 x      Programat  
P 510 G2 
 3 roky záruka **

           747827  (běžná cena  214 675 Kč)

  1 x      Vacuum pump  
VP5 * 
 2 roky záruka 

666308  (běžná cena  42 546 Kč)

Programat® G2 
Zvýhodněné balíčky



Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

14%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
40 112 Kč

Akční cena balíčku
34 300 Kč

75113

76150

10 x     IPS e.max Press  Refill,  balení 5 ks,  jakýkoliv odstín
           (běžná cena  3 430 Kč/bal.)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2.5 kg *

          685585  (běžná cena  4 819 Kč)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *

          685587  (běžná cena  993 Kč)

IPS e.max® Press  
Zvýhodněný balíček



Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

9%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
274 939 Kč

Akční cena balíčku
249 097 Kč

76071

1 x       IvoBase Injector,   100 – 240 V
        628518  (běžná cena  241 289 Kč)

1 x       IvoBase  
High Impact  Kit,  jakýkoliv odstín  
20 x  30 g Polymer,  20 x  20 ml Monomer,  
60 ml  Separating fluid,  příslušenství

        628889-628893 nebo 640933 (běžná cena 7 808 Kč)

2 x       IvoBase Flask Set *

        639959  (běžná cena  12 921 Kč/set)

IvoBase®   

Systém balíček



Platnost únor - červenec 2023

** Kompletní akci obdržíte od Vašeho distributora.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Běžná cena 
161 413 Kč

Akční cena balíčku
134 673 Kč

76170

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
včetně příslušenství

        704458  (běžná cena 134 673 Kč)

1 x       SR Nexco Paste  
Starter Kit A–D**

        640399  (běžná cena 26 740 Kč)

Objednejte si balíček obsahující 
světlem tuhnoucí kompozita

a získejte 10% slevu na světelnou pícku a 
50% cenové zvýhodnění na Starter Kit.**

PrograPrint Cure &  
SR Nexco Paste balíček



Platnost únor - červenec 2023

** Kompletní akci obdržíte od Vašeho distributora.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

76171

Objednejte si balíček obsahující 
světlem tuhnoucí kompozita

a získejte 10% slevu na světelnou pícku a 
25% cenové zvýhodnění na SR Nexco.**

Běžná cena 
154 013 Kč

Akční cena balíčku
134 673 Kč

Vzorová nabídka s  
20x  SR Nexco Paste Gingiva 

1 x       PrograPrint Cure,   100 – 240 V 
včetně příslušenství

        704458  (běžná cena 134 673 Kč)

20 x       SR Nexco 
dle vašeho výběru** 
 
–  SR Nexco  Opaquer,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Liner,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Paste Dentin,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Paste Incisal,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Paste Gingiva,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Paste Intensive Gingiva,  jakýkoliv odstín 
–  SR Nexco  Paste Basic Gingiva,  jakýkoliv odstín

PrograPrint Cure &  
SR Nexco balíček



Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.

Stratos®  – 
důvěra ve zkušenost

76153

76152

76154

1 x     Stratos 200,  Basic Model
        536381  (běžná cena  31 632 Kč)

1 x     Assortment of Joint Inserts *
        536384  (běžná cena  3 953 Kč)

1 x     Stratos 100,  Basic Model
        576820  (běžná cena  16 225 Kč)

1 x     Retentive Base Blocks, 10 ks*

        536405  (běžná cena  1 598 Kč)

1 x     Stratos 300,  Basic Model
        576821  (běžná cena 39 921 Kč)

1 x     Stratos case *
        583673  (běžná cena 5 799 Kč)

Běžná cena 
35 585 Kč

Akční cena balíčku
31 632 Kč

Běžná cena 
17 823 Kč

Akční cena balíčku
16 225 Kč

Běžná cena 
45 720 Kč

Akční cena balíčku
39 921 Kč

11%
UŠETŘÍTE

9%
UŠETŘÍTE

12%
UŠETŘÍTE
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Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

20%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
8 150 Kč

Akční cena balíčku
6 520 Kč

28/2023

 4 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3g
           667675, 667685 nebo 667813 (běžná cena 1 630 Kč/ks)

  1 x     Ivocolor Glaze/Glaze Fluo,  3 g *

          667690 nebo 667691  (běžná cena 1 630 Kč)

IPS Ivocolor 
Zvýhodněný balíček

 5 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3 g
           667675 - 667685, 667813 (běžná cena 1 630 Kč/ks)

  1 x     Ivocolor Mix Liquid allround,  15 ml*

          667694  (běžná cena 1 152 Kč)

12%
UŠETŘÍTE

Běžná cena 
9 302 Kč

Akční cena balíčku
8 150 Kč

09/2023

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.



Běžná cena 
od 9 792 Kč

Akční cena balíčku
od 8 714 Kč

Běžná cena 
13 530 Kč

Akční cena balíčku
11 900 Kč

07/2023

 7 x     IPS e.max Ceram Dentin/Incisal, 20 g, jakýkoliv odstín
           596958 - 596973, 602456 - 602459 (běžná cena 1 700 Kč/ks) 

 1 x     IPS Ivocolor Shade Dentin/Shade Incisal, 3 g*

           667675 - 667685, 667813 (běžná cena 1 630 Kč)

IPS e.max Ceram 
Zvýhodněný balíček

12%
UŠETŘÍTE

11%
UŠETŘÍTE

33/2023

3 x     IPS InLine System Opaquer, 3 g, jakýkoliv odstín 
( běžná cena 1 108 Kč/1 152 Kč/ks)

3 x     IPS InLine Dentin, 20 g, jakýkoliv odstín
        (běžná cena 1 078 Kč/1 121 Kč/ks)

2 x     IPS InLine Incisal, 20 g, jakýkoliv odstín 
(běžná cena 1 078 Kč/1 320 Kč/ks)

1 x     IPS InLine Dentin, 20 g*, jakýkoliv odstín
   (běžná cena 1 078 Kč/1 121 Kč)

IPS InLine®

Zvýhodněný balíček

Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.



Běžná cena 
25 643 Kč

Akční cena balíčku
22 678 Kč

Běžná cena 
27 741 Kč

Akční cena balíčku
24 776 Kč

12%
UŠETŘÍTE

35/2023

3 x     IPS e.max Press, balení 5 ks 
jakýkoliv odstín a translucence (HT, MT, LT, MO, HO)

        (běžná cena 3 430 Kč/bal.)

2 x     Multilink Hybrid Abutment Refill HO 0
        647182 (běžná cena 6 194 Kč/ks)

1 x     Monobond Plus Refill, 5g* 
        626221 (běžná cena 2 965 Kč)

Multilink & Monobond Plus
Akční balíčky

11%
UŠETŘÍTE

30/2023

4 x     Multilink Hybrid Abutment Refill HO 0 
          647182 (běžná cena 6 194 Kč/ks)

1 x    Monobond Plus Refill, 5g* 
        626221 (běžná cena 2 965 Kč)

Platnost únor - červenec 2023

Zboží označené * je zasíláno přímo firmou Ivoclar Vivadent AG.

ivoclar.com

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Právo na změny a možné chyby vyhrazeno. Nabídky jsou platné do 31/07/2023 nebo do vyprodání zásob. Nelze 
kombinovat s jinými akčními nabídkami. Vaše objednávka včetně vašich údajů bude podstoupena prodejci a po uzavření smlouvy mezi vámi a prodejcem 
ohledně cen a podmínek bude považována za závaznou. Speciální nabídka je k dispozici pouze u spolupracujících prodejců (dentálních distributorů).

Společnost Ivoclar Vivadent zpracovává vaše osobní údaje pro účely péče o zákazníka, zpracování objednávek a marketingové účely v rámci vlastních běžných 
obchodních aktivit,případně ve spolupráci s přidruženými společnostmi (seznam je k dispozici na http://www.ivoclarvivadent.com/group). Máte právo vznést 
proti tomuto zpracování kdykolinámitky kontaktováním dataprotection.vienna@ivoclarvivadent.com. V případě námitky budou vaše osobní údaje smazány, 
není-li zákonem stanoveno tyto údaje ukládat déle.



ivoclar.com
Making People Smile

Marathon of  
Esthetic Dentistry

Be part of the biggest event for dentists  
and dental technicians in the region!

– 12 international lecturers
– 15 hours of lectures
– FACE Club Exuberant Joy Party

Bucharest FACE Club 
21–22 April 2023

9th 
edition

INFORMATION & REGISTRATION: 
ivoclar.com/de_at/marathon2023
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ivoclar.com

INFORMACE & KONTAKTY:

Michaela Krátká
Country Manager Česká republika
Tel.: +420 608 719 979
E-mail: michaela.kratka@ivoclar.com

Kateřina Marková
Technical & Digital Instructor
Tel.: +420 777 829 838
E-mail: katerina.markova@ivoclar.com


