
Making People Smile

Maak uw lab
klaar voor
de toekomst 

1 maart 2021  
t/m 31 juli 2021

Aanbiedingen  
voor tandtechnische 
laboratoria



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

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 31/07/2021, 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. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR 
23%

Adviesprijs 
 601,10 EUR
Pakketprijs

460,25 EUR

5 x     IPS e.max Press  Refill,  5 stuks per verpakking, 
kleur naar keuze

         (Adviesprijs per verpakking  92,05 EUR)

1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2,5 kg*
        685585  (Adviesprijs  118,00 EUR)

1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  0,5 l *

        685587  (Adviesprijs 22,85 EUR)

IPS® PressVEST Premium   
Pakketvoordeel

30 jaar Perstechnologie



* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

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 31/07/2021, 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. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR 
20%

Adviesprijs 
 577,85 EUR
Pakketprijs

460,25 EUR

5 x     IPS e.max Press  Refill,  5 stuks per verpakking,  
kleur naar keuze

         (Adviesprijs per verpakking  92,05 EUR)

3 x     IPS Ivocolor  Glaze Paste / FLUO,   
3 g,  kleur naar keuze *

        (Adviesprijs per verpakking  39,20 EUR)

of

3 x     IPS Ivocolor  Shade Dentin / Incisal,   
3 g,  kleur naar keuze *

        (Adviesprijs per verpakking 39,20 EUR)

30 jaar  Perstechnologie

IPS e.max® Press
Pakketvoordeel



BESPAAR 
18%

Adviesprijs 
 140,00 EUR

Pakketprijs
115,00 EUR

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

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 31/07/2021, 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. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

BESPAAR 
11%

Adviesprijs 
217,50 EUR

Pakketprijs
 192,50 EUR

 1 x     ProBase Cold  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer  &  500 ml Monomer,  kleur naar keuze

          531492  (Adviesprijs 192,50 EUR)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (Adviesprijs 25,00 EUR)

 1 x     ProBase Hot  Standard Kit,   
2 x 500 g Polymer &  500 ml Monomer, kleur naar keuze

          531462  (Adviesprijs 115,00  EUR)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (Adviesprijs 25,00 EUR)

ProBase®

Pakketvoordeel



*** Afhandeling van retourzendingen enkel via vertegenwoordigers van Ivoclar Vivadent of officiële depots

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021

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 31/07/2021, 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. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, 
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

Bestel nu 
zonder risico:

100%  
tevreden
of geld terug!

1 x     IPS e.max Ceram  Intro Kit,   
A2 of A3

    (Adviesprijs 259,50 EUR)

4 weken uitproberen!
Indien u niet tevreden bent met de 
producten in de kit, ontvangt u uw 
geld terug. Na ontvangst van de 
kit bij uw dentale depot binnen de 
proefperiode. *** 

IPS e.max® Ceram
Intro Kit 



Volg ons via
Ivoclar Vivadent Benelux

Manufacturer, Sales & Distribution

Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan 
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

ivoclarvivadent.nl

Marketing & Sales Support Office

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


