
All ceramic,  
all you need.
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overtreft  
verwachtingen



Ontdek dé 
kracht van
IPS e.max®

Esthetische en duurzame restauraties, die 
voldoen aan de eisen van de tandartsen, 
tandtechnici en de patiënten - dat is wat 
IPS e.max® de afgelopen tien jaar heeft 
bewezen. 

Het IPS e.max-systeem omvat zowel 
zirkoniumoxide- als lithiumdisilicaat 
materialen en biedt daarom een geschikte 
oplossing voor elke klinische situatie.  

Een volledig keramieksysteem 
dat alles biedt wat u zich 
maar kunt wensen.

Voor meer informatie
bezoek: ipsemax.com

sss

“IPS e.max heeft mijn 
werk als tandtechnieker
naar een hoger 
niveau getild“
 Oliver Brix 
 Duitsland



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. * Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 30/04/2019, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 

De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. 
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in 

een databank, die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.
nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking 

bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. De 
speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 30/04/2019, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. De 
bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in 
een databank, die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.
nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking 
bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

Koop 1 x IPS e.max Press Multi Intro Kit  
     Art.nr.: 672834 (Adviesprijs € 412,50)

-20%
PAKKETVOORDEEL

     Koop 4  x IPS e.max Press, 5 stuks, 
     kleur naar keuze, van hetzelfde type en translucentie 
  (Adviesprijs per verpakking € 88,50)

     en 1 x IPS e.max Press, 5 stuks, 
     van hetzelfde product*

IPS e.max® Press IPS® PressVest

Koop 1 x IPS PressVest Premium Poeder, 5kg 
  Art.nr.: 685586 (Adviesprijs € 202,00)

en 1 x IPS PressVest Premium Liquid, 1L* 
  Art.nr.: 685588 (Adviesprijs € 39,35)

PRIJSVOORDEEL

-20%
Adviesprijs

€ 412,50  
Pakketprijs 
 € 330,00 

-16%
Adviesprijs

€ 241,35
Pakketprijs 
 € 202,00   



SR Phonares® II

 Koop 50 x setjes SR Phonares II tanden, 6 tanden per set,                      
     van hetzelfde type, kleur en vorm naar keuze
  (Adviesprijs per set € 35,25)

          en 10 x setjes tanden van hetzelfde product*
 -17%

PAKKETVOORDEEL

Koop 50 x setjes SR Phonares II Lingual/Typ tanden, 8 tanden per set,
van hetzelfde type, kleur en vorm naar keuze 
  (Adviesprijs per set € 27,75)

en 10 x setjes tanden van hetzelfde product*
 

-17%
PAKKETVOORDEEL

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 30/04/2019, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 

De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. 
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in 

een databank, die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.
nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking 

bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 



Probeer nu :

U heeft 4 weken na aankoop om de 

inhoud van de Starter Kit te testen.

Als u niet geheel tevreden bent, 

heeft u recht op restitutie. 

Na ontvangst van de Starter Kit op 

locatie Ivoclar Vivadent B.V. Hoofddorp. 

     Koop 1 x IPS Style Ceram Starter Kit A-D,
   één per laboratorium
  Art.nr.: 679925 (Adviesprijs € 972,00)

Risicovrij testen

€ 972,00 
Risicovrij testen

€ 419,00 

100% tevreden

of geld terug!

 Koop 1 x IPS Ivocolor Starter Kit,
  één per laboratorium
  Art.nr.: 667649 (Adviesprijs € 419,00)

IPS® Style

 of

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. De speciale 
aanbiedingen zijn geldig t/m 30/04/2019, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. De bestelling wordt 
doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden. De speciale aanbiedingen
zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank, die door Ivoclar 
Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien 
van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u 
uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.



Programat®

Koop 1 x Programat EP5010 
  Art.nr.: 645991 (Adviesprijs € 11.145,00)

en 1 x Vacuümpomp VP5* 
  Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.010,00)

en 27 x IPS e.max Press, 5 stuks, 
kleur naar keuze*
  (Adviesprijs per verpakking € 88,50)

en 1 x IPS PressVest Premium Poeder, 5kg* 
  Art.nr.: 685586 (Adviesprijs € 202,00)

en 1 x IPS PressVest Premium Liquid, 1L* 
  Art.nr.: 685588 (Adviesprijs € 39,35)

Koop 1 x Programat EP3010 
  Art.nr.: 645990 (Adviesprijs € 8.155,00)

en 1 x Vacuümpomp VP5* 
  Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.010,00)

en 17 x IPS e.max Press, 5 stuks, 
kleur naar keuze*
  (Adviesprijs per verpakking € 88,50)

en 1 x IPS PressVest Premium Poeder, 5kg* 
  Art.nr.: 685586 (Adviesprijs € 202,00)

en 1 x IPS PressVest Premium Liquid, 1L* 
  Art.nr.: 685588 (Adviesprijs € 39,35)

-25%
Adviesprijs
€ 14.785,85
Pakketprijs

 € 11.145,00  

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent. 

-25%
Adviesprijs 
€ 10.910,85
Pakketprijs
 € 8.155,00  

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden. 
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 30/04/2019, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd. 

De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.      
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in 

een databank, die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.
nl/nl/groepsstructuur), om u te voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking 

bovengenoemde toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com.



Volg ons via                  

www.ivoclarvivadent.nl  
Representative Office Benelux
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | The Netherlands| Tel. +31 23 529 39 91| Fax +31 23 555 45 04

The 
original

All ceramic,  
all you need.

www.ivoclarvivadent.com 
Manufacturer, Sales & Distribution
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Ivoclar Vivadent Benelux


