
Obowiązuje od 2.01.2020 r. do 6.03.2020 r.  lub do wyczerpania zapasów

Promocja TECHNICZNA POLSKA

149,90 zł 169,90 zł
Gingifast  2 × 50 ml Gingifast CAD  2 × 50 ml

Gingifast Elastic/Rigid      
A-silikon na maski dziąsłowe

Gingifast CAD
Skanowalny a-silikon 
na maski dziąsłowe 

205,00 zł 279,90 zł
Platinum Zetalabor 85/95 2 ×1 kg

Platinum Zetalabor 85/95
Silikon typu A na przedlewy

Platinum 85 Touch
A-silikon na przedlewy o gładkiej i aksamitnej 
powierzchni.

Polimeryzator
Garnek ciśnieniowy do polimeryzacji 
żywic akrylowych

4:1

Acrytemp (1 nabój 76 g (50 ml) 
+ 15 końcówek mieszających)

Acrytemp
Żywica bis-akrylowa do uzupełnień tymczasowych
Dostępne kolory: A1, A2, A3, A3.5, B1

×15

1150,00 zł
Polimeryzator  7 l 

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72
www.zhermapol.pl
zhermack.com/pl/

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

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

2× Acrytemp 
+ pistolet 4:1 

180,00 zł

Platinum 85 Touch
5 x (200 g + 200 g)

Villacryl Thermo Press 
odpowiedź na potrzeby techników

30 w Polsce

lat

Zapytaj Przedstawiciela 
o ofertę z pistoletem 4:1



149,00 zł
Villacryl H Plus 750 g + 400 ml

Villacryl H Plus      
Tworzywo akrylowe gorącej polimeryzacji 
do tradycyjnej metody puszkowania

Villacryl  Thermo to owoc wieloletniej współpracy działu R&D oraz polskich 
techników dentystycznych. Najwyższej jakości mikrokrystaliczne 

tworzywo na bazie poliamidu zapewnia idealne 
dopasowanie protez, stabilność barw oraz łatwą 

obróbkę gwarantującą idealnie gładką i błyszczącą 
powierzchnię. Uzupełnieniem lini jest wydajny 

i niezawodny, odporny na wysoką temperaturę 
izolator światłoutwardzalny, gwarantujący 
sukces już przy jednej warstwie. Linia Villacryl 
Thermopress dedykowana jest do wszystkich 

protez osiadających takich jak: protezy 
całkowite, częściowe, elementy retencyjne 

w protezach szkieletowych, mikroprotezy, szyny 
retencyjne i utrzymywacze przestrzeni.

Villacryl Thermo

Villacryl Thermo Press

villacryl thermo iso-clear Flexi-J prImer 

499,00 zł
Villacryl H Plus 4 kg (proszek)

Villacryl Ortho      
Tworzywo chłodnej polimeryzacji do 
wykonywania ruchomych aparatów 
ortodontycznych.

Villacryl SP
Tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji 
do techniki wlewowej

189,00 zł
Villacryl SP 500 g + 300 ml

Form Plast 30g + 2x12 ml

200,00 zł 718,00 zł

Villacryl Ortho 500 g 
+ 250 ml + 3x12 ml Villacryl Ortho 4 kg

239,90 zł 529,00 zł
Zetalabor 5 kg + 2 Indurentgel Zetalabor 10 kg + 6 Indurentgel

Zetalabor
Silikon typu C na przedlewy

Już wkrótce szukaj w najlepszych sklepach z zaopatrzeniem 
dla techników dentystycznych

×2

199,00 zł

Elite double 22 Normal/Fast  2 × 1 kg
Elite Double 16 Fast  2 ×1 kg
 

Elite Double 22 lub 16  
Silikony typu A do powielania modeli

159,90 zł49,00 zł
50 szt. w kolorach: białym, różowym

Elite LC Tray ROUND
Światłoutwardzalny materiał na łyżki 
indywidualne

Form Plast
Samopolimeryzująca spalająca się 
bezresztkowo żywica akrylowa do

modelowania

Materiał termoplastyczny w postaci granulatu do wykonywania 
protez zębowych metodą wtrysku ciśnieniowego. 
Nie zawiera metakrylanu metylu.
Pojemność 250 g
0   – transparentny
T2 – mlecznoróżowy
T3 – ciemnoróżowy
T4 – różowy

Odporny na wysoką temperaturę izolator światłoutwardzalny. 
Doskonale nadaje się do wszystkich typów tworzyw 
termoplastycznych.

Pojemność 30ml 

Primer łączący materiały termopastyczne na 
bazie poliamidów. Przydatny w przypadku 
wykonywania dotrysków klamer, napraw lub 
podścieleń.

Pojemność 10ml 


