
Press
Hét originele lithiumdisilicaat 
perskeramiek

All ceramic,  
all you need.

AANBIEDINGEN VOOR
TANDTECHNISCHE LABORATORIA
1 maart t/m 31 juli 2020



IPS e.max Press 
PAKKETVOORDEEL

Inhoud pakket:
4 x verpakkingen IPS e.max Press (5 stuks),
van hetzelfde type en translucentie, kleur naar keuze
  (Adviesprijs € 90,25)

+ 1 x verpakking van hetzelfde product* 
  
  

5=4
5 VOOR DE 
PRIJS VAN 4

*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 31/07/2020, 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.

Geldig van 1 maart t/m 31 juli 2020

www.ivoclarvivadent.nl



IPS PressVest Premium
Powder & Liquid 
PAKKETVOORDEEL

-30%
Adviesprijs 

€ 246,15
Pakketprijs
 € 172,31  

       
Inhoud pakket:
1 x IPS PressVest Premium Powder (1x5kg)
   Art.nr.: 685586 (Adviesprijs € 206,00)

inclusief 1 x IPS PressVest Premium Liquid (1x1L)
   Art.nr.: 685588 (Adviesprijs € 40,15)

         
   
 

**

** Orderverwerking via distributeur

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 31/07/2020, 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.

Geldig van 1 maart t/m 31 juli 2020

www.ivoclarvivadent.nl



Perstechniek     
EXPERT BUNDELS

Programat IPS e.max LIMITED EDITION333 stuks wereldwijd!

Inhoud pakket
1 x Programat EP5010 IPS e.max
  Art.nr.: 739919 (Adviesprijs € 11.370,00)

inclusief 1 x Vacuümpomp VP5*
  Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.030,00)

inclusief 12 x verpakkingen IPS e.max Press 
(5 stuks), van hetzelfde type en translucentie, 
kleur naar keuze*
  (Adviesprijs € 90,25)

-16%
Adviesprijs 
€ 13.483,00
Pakketprijs

 € 11.370,00  

Inhoud pakket:
1 x Programat EP3010 IPS e.max
  Art.nr.: 739918 (Adviesprijs € 8.320,00)

inclusief 1 x Vacuümpomp VP5*
  Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.030,00)

inclusief 6 x verpakkingen IPS e.max Press 
(5 stuks), van hetzelfde type en translucentie, 
kleur naar keuze*
  (Adviesprijs per stuk € 90,25)

  
  *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 31/07/2020, 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.

Geldig van 1 maart t/m 31 juli 2020

-16%
Adviesprijs
€ 9.891,50
Pakketprijs
 € 8.320,00  

www.ivoclarvivadent.nl



-30%
Adviesprijs
 € 5.900,00  

Blijvend in prijs verlaagd

45%
Cumulatieve kortingen tot wel

                 

bij aankoop van een IvoBase® Injector

Extra inruilkorting per
injectiesysteem**:
1 injectiesysteem: 5% korting

2 injectiesysteem: 10% korting

3 injectiesysteem 15% korting

  

Loyaliteit loont!

Retourneer uw Ivocap®-injectiesysteem en 

profiteer van extra kortingen bij aankoop van een 

IvoBase®-injector.

SR Ivocap® 
INRUILACTIE

** Inruilmateriaal retourneren aan Ivoclar Vivadent Benelux Hoofddorp, waarna crediteuring volgt via distributeur

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 31/07/2020, 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.

Geldig van 1 maart t/m 31 juli 2020

www.ivoclarvivadent.nl
Representative Office Benelux
Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp 
The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

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

Volg ons via                  
Ivoclar Vivadent Benelux


