
Making People Smile

Geldig van 1 februari 2023
t/m 31 juli 2023

Aanbiedingen
voor tandtechnische
laboratoria

Vertrouwen 
op ervaring



ivoclar.com

14%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 1.227,90

Pakketpijs
EUR 1.050,00

75113

76150

10 x     IPS e.max Press  Refill,  per 5 stuks,  kleur naar keuze
           (adviesprijs per verpakking:  EUR 105,00)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Powder,  2,5 kg *

          685585  (adviesprijs per verpakking:  EUR 147,50)

  1 x     IPS PressVEST  Premium Liquid,  500 ml *

          685587  (adviesprijs per verpakking:  EUR 30,40)

IPS e.max® Press  

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.



* Wordt rechtstreeks door Ivoclar Vivadent AG geleverd. ** Uitzondering moffel: garantietermijn is 1.500 branduren OF de garantietermijn van de oven.

ivoclar.com

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

Adviesprijs 
EUR 5.866,50

Pakketpijs
EUR 4.995,00

Adviesprijs 
EUR 8.025,00

Pakketpijs
EUR 6.695,00

Adviesprijs 
EUR 9.940,00

Pakketpijs
EUR 8.610,00

BESPAAR tot

17%

76070 76069 76068

  1 x      Programat  
P 310 G2 
 2 jaar garantie **

           747825  (adviesprijs:  EUR 4.995,00)

  1 x      Vacuümpomp  
VP3 easy * 
 2 jaar garantie 

594554  (adviesprijs:  EUR 871,50)

  1 x      Programat  
P 510 G2 
 3 jaar garantie **

           747827  (adviesprijs:  EUR 6.695,00)

  1 x      Vacuümpomp  
VP5 * 
 2 jaar garantie 

666308  (adviesprijs:  EUR 1.330,00)

  1 x      Programat  
P 710 G2 
 3 jaar garantie **

           747829  (adviesprijs:  EUR 8.610,00)

  1 x      Vacuümpomp  
VP5 * 
 2 jaar garantie 

666308  (adviesprijs:  EUR 1.330,00)

Programat® G2 
Pakketvoordeel



ivoclar.com

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

* Wordt rechtstreeks door Ivoclar Vivadent AG geleverd. ** Uitzondering moffel: garantietermijn is 1.500 branduren OF de garantietermijn van de oven.

  Adviesprijs                          Pakketpijs 
 EUR 11.315,00               EUR 9.985,00     

     Adviesprijs                          Pakketpijs 
 EUR 14.540,00             EUR 13.210,00     

BESPAAR tot

12%

76067

  1 x      Programat EP 3010 G2 
 2 jaar garantie **

      747831  (adviesprijs:   EUR 9.985,00)

  1 x      Vacuümpomp VP5 * 
 2 jaar garantie

  66308  (adviesprijs:  EUR 1.330,00)

76066

  1 x      Programat EP 5010 G2 
 3 jaar garantie**

      747833  (adviesprijs:  EUR 13.210,00)

  1 x      Vacuümpomp  VP5 * 
 2 jaar garantie

  66308  (adviesprijs:   EUR 1.330,00)

Programat® G2 
Pakketvoordeel



ivoclar.com

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

Adviesprijs 
EUR 8.371,00

Pakketpijs
EUR 7.610,00

Adviesprijs 
EUR 5.186,00

Pakketpijs
EUR 4.715,00

Adviesprijs 
EUR 3.470,50

Pakketpijs
EUR 3.155,00

9%
BESPAAR

9%
BESPAAR

9%
BESPAAR

75673

75674

75675

 100 x     SR Phonares II Anterior,   sets van 6
            639350  (adviesprijs per verpakking:  EUR 42,55)

 100 x     SR Phonares II Posterior,   sets van 8
           639351 of 639352  (adviesprijs per verpakking:  EUR 33,55)

   10 x     SR Phonares II Anterior,   sets van 6 *
            639350  (adviesprijs per verpakking:  EUR 42,55)

   10 x     SR Phonares II Posterior,   sets van 8 *    
  639351 of 639352  (adviesprijs per verpakking:  EUR 33,55)

 100 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   sets van 6
            656552 of 683394  (adviesprijs per verpakking:  EUR 27,30)

 100 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   sets van 8
           657193 of 683795  (adviesprijs per verpakking:  EUR 19,85)

   10 x     SR Vivodent S PE / S DCL,   sets van 6 *
            656552 of 683394  (adviesprijs per verpakking:  EUR 27,30)

   10 x     SR Orthotyp S PE / S DCL,   sets van 8 *    
  657193 of 683795  (adviesprijs per verpakking:  EUR 19,85)

 100 x     SR Vivodent,   sets van 6
            540260 of 747446  (adviesprijs per verpakking:  EUR 15,70)

 100 x     SR Orthotyp,   sets van 8
           540050 of 747447  (adviesprijs per verpakking:  EUR 15,85)

   10 x     SR Vivodent,   sets van 6 *
            540260 of 747446  (adviesprijs per verpakking:  EUR 15,70)

   10 x     SR Orthotyp,   sets van 8 *    
  540050 of 747447  (adviesprijs per verpakking:  EUR 15,85)

Tanden en kiezenlijn



ivoclar.com

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

11%
BESPAAR

Adviesprijs
EUR 281,25

Pakketpijs
EUR 250,00

12%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 263,25

Pakketpijs
EUR 232,00

75135

76149

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

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 232,00)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (adviesprijs per verpakking: EUR 31,25)

 1 x     ProBase Hot  Lab Kit,   
5 x 500 g Polymer  &  1,000 ml Monomer,  kleur naar keuze

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 250,00)

 1 x     Separating Fluid,  500 ml *

          530348  (adviesprijs per verpakking:  EUR 31,25)

ProBase®



ivoclar.com

Geldig van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent AG.

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 31/07/2023, 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. Promoties die met credit nota‘s verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar. De 
speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde 
databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk 
verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

9%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 8.555,00

Pakketpijs
EUR 7.764,00

76151

1 x       IvoBase Injector,   100 – 240 V
        628518  (adviesprijs per verpakking: EUR 7.525,00)

1 x       IvoBase  
High Impact  Kit,  kleur naar keuze * 
20 x  30 g Polymer,  20 x  20 ml Monomer,  
Funnels,  Wax components,  Spatula, 
60 ml  Separating fluid,  Aeration filters

        (adviesprijs per verpakking:  EUR 239,00)

2 x       IvoBase Flask Set  *

        639959  (adviesprijs per verpakking:  EUR 395,50)

IvoBase®  System  
Pakketvoordeel


