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SR Vivodent S PE | S DCL
®

1a

Koop 90 x SR Vivodent S PE of S DCL tanden
van hetzelfde type, kleur en vorm naar keuze
Art.nr.: 656552;683394

en 30 x SR Vivodent S PE of S DCL tanden*

-25%
PAKKETVOORDEEL

Aanbiedingsprijs € 2.034,00 (i.p.v. € 2.712,00)
Tandenbestelling dient minimaal 90 tandenvormkaarten te bevatten of een veelvoud daarvan (180-270...).
De gewenste tandenbestelling moet per order worden ingediend op één apart bestelformulier, op te vragen via info.nl@ivoclarvivadent.com.
Aankoop van het voordeelpakket kan niet worden geaccumuleerd, maar moet in 1 order geplaatst worden.

SR Orthotyp S PE | S DCL
®

Koop 90 x SR Orthotyp S PE of S DCL tanden
van hetzelfde type, kleur en vorm naar keuze
Art.nr.: 657193;683795

en 30 x SR Orthotyp S PE of S DCL tanden*
Aanbiedingsprijs € 1.471,50 (i.p.v. € 1.962,00)

-25%
PAKKETVOORDEEL

Tandenbestelling dient minimaal 90 tandenvormkaarten te bevatten of een veelvoud daarvan (180-270...).
De gewenste tandenbestelling moet per order worden ingediend op één apart bestelformulier, op te vragen via info.nl@ivoclarvivadent.com.
Aankoop van het voordeelpakket kan niet worden geaccumuleerd, maar moet in 1 order geplaatst worden.

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

SR Phonares II
®

1b

-25%
PAKKETVOORDEEL

Koop 90 x SR Phonares II anterior tanden
kleur en vorm naar keuze
Art.nr.: 639350

en 30 x SR Phonares II tanden*
Aanbiedingsprijs € 3.109,50 (i.p.v. € 4.146,00)
Tandenbestelling dient minimaal 90 tandenvormkaarten te bevatten of een veelvoud daarvan (180-270...).
De gewenste tandenbestelling moet per order worden ingediend op één apart bestelformulier, op te vragen via info.nl@ivoclarvivadent.com.
Aankoop van het voordeelpakket kan niet worden geaccumuleerd, maar moet in 1 order geplaatst worden.

SR Phonares II Typ | Lingual
®

Koop 90 x SR Phonares II Typ of Lingual tanden
van hetzelfde type, kleur en vorm naar keuze
Art.nr.: 639352;639351

en 30 x SR Phonares II tanden*
Aanbiedingsprijs € 2.448,00 (i.p.v. € 3.264,00)

-25%
PAKKETVOORDEEL

Tandenbestelling dient minimaal 90 tandenvormkaarten te bevatten of een veelvoud daarvan (180-270...).
De gewenste tandenbestelling moet per order worden ingediend op één apart bestelformulier, op te vragen via info.nl@ivoclarvivadent.com.
Aankoop van het voordeelpakket kan niet worden geaccumuleerd, maar moet in 1 order geplaatst worden.

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

IPS e.max Press
®

2a

Koop 20 x verpakkingen IPS e.max Press refills (5 stuks)
kleur naar keuze
en 5 x verpakkingen van hetzelfde product*

-20%
PAKKETVOORDEEL

Aanbiedingsprijs € 1.735,00 (i.p.v. € 2.168,75)

-24%
PAKKETVOORDEEL

2b

Koop 5 x verpakkingen IPS e.max Press refills (5 stuks)
kleur naar keuze
en 1 x verpakking IPS e.max Press Multi refills (5 stuks)
kleur naar keuze*

Aanbiedingsprijs € 433,75 (i.p.v. € 567,75)

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

IPS e.max Press
®

2c

Koop 6 x verpakkingen IPS e.max Press refills (5 stuks)
kleur naar keuze
en 1 x IPS PressVEST Premium Powder, 5 kg*

-31%
PAKKETVOORDEEL

Art.nr.: 685586

en 1 x IPS PressVEST Premium Liquid, 1ltr*
Art.nr.: 685588

Aanbiedingsprijs € 520,50 (i.p.v. € 757,10)

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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

IPS Style

®

-23%
PAKKETVOORDEEL

3a

Koop 15 x IPS Style Ceram refills de 20g
dentine of incisal, kleur naar keuze
en 2 x IPS Ivocolor Essence, 1,8g, kleur naar keuze*
en 2 x IPS Ivocolor Shade dentine, 3g, kleur naar keuze*
en 1 x IPS Ivocolor Glaze paste, 3g*
Art.nr.: 667690

Aanbiedingsprijs € 450,75 (i.p.v. € 589,15)

3b

Koop 15 x IPS Style Ceram refills de 100g
kleur naar keuze
en 6 x IPS Ivocolor Essence, 1,8g, kleur naar keuze*
en 6 x IPS Ivocolor Shade dentine, 3g, kleur naar keuze*
en 3 x IPS Ivocolor Glaze paste, 3g*

-17%
PAKKETVOORDEEL

Art.nr.: 667690

Aanbiedingsprijs € 1.965,00 (i.p.v. € 2.380,20)

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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

IPS Style

®

3c		

Bij inruil van dezelfde hoeveelheid
concurrerend metaalkeramiek, ontvangt u
30% inruilkorting op IPS Style Ceram kits en refills:
1 x IPS Style Ceram Starterkit A-D
Art.nr.: 679925

Aanbiedingsprijs€ 667,10

			 (i.p.v.€ 953,00)

en/of 1 x IPS Style Ceram Gingiva Kit
Art.nr.: 679922

Aanbiedingsprijs € 281,05

INRUILACTIE*

-30%
STARTERKIT

			 (i.p.v. € 401,50)

en/of 1 x IPS Style Ceram Impulse Kit
Art.nr.: 679923

Aanbiedingsprijs € 494,20

* 30% korting geldt alleen bij de aankoop van één of meerdere kits én bij inruil van dezelfde hoeveelheid kits en/of
concurrende keramiek op locatie in Hoofddorp. Complete gegevens zijn nodig: naam, het adres van het lab en een kopie
van de factuur van het depot. Elk laboratorium kan slechts 1 keer gebruik maken van deze aanbieding.
Voor de exacte inhoud van een kit raadpleegt u uw sales vertegenwoordiger.

			 (i.p.v. € 706,00)

en/on 1 x IPS Style Ceram Bleach Kit BL
Art.nr.: 679926

Aanbiedingsprijs € 221,20

(i.p.v. € 316,00)

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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

Programat

®

-16%
PAKKETVOORDEEL

4a

Koop 1 x Programat EP3010 Art.nr.: 645990 (Adviesprijs € 7.995,00)
en ontvang 16% korting op totale pakketprijs:
1 x Vacuümpomp VP5 Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 991,50)
1 x IPS e.max Press Basic Kit A-D Art.nr.: 626300 (Adviesprijs € 1.315,00)
1 x IPS e.max Press Multi Intro Kit A-D Art.nr.: 672834 (Adviesprijs € 404,50)
1 x IPS e.max Ceram Starter Kit A-D Art.nr.: 681625 (Adviesprijs € 570,50)
1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Intro Kit Art.nr.: 681629 (Adviesprijs € 253,50)
1 x IPS PressVest PREMIUM Powder, 2.5kg Art.nr.: 685585 (Adviesprijs € 111,00)
1 x IPS PressVest PREMIUM Liquid, 0.5kg Art.nr.: 685587 (Adviesprijs € 21,50)
1 x IPS e.max Press Invex Liquid, 1l Art.nr.: 597064 (Adviesprijs € 56,05)
Aanbiedingsprijs € 9.856,75 (i.p.v. € 11.718,55)

4b

Koop 1 x Programat EP5010 Art.nr.: 645991(Adviesprijs € 10.925,00)
plus 1 x Vacuümpomp VP5 Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 991,50)
en ontvang 20% korting op totale pakketprijs, inclusief:
1 x IPS e.max Press Basic Kit A-D* Art.nr.: 626300 (Adviesprijs € 1.315,00)
1 x IPS e.max Press Multi Intro Kit A-D* Art.nr.: 672834 (Adviesprijs € 404,50)
1 x IPS e.max Ceram Starter Kit A-D* Art.nr.: 681625 (Adviesprijs € 570,50)
1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Intro Kit* Art.nr.: 681629 (Adviesprijs € 253,50)
2 x IPS PressVest PREMIUM Powder, 2.5kg* Art.nr.: 685585 (Adviesprijs € 111,00)
2 x IPS PressVest PREMIUM Liquid, 0.5kg* Art.nr.: 685587 (Adviesprijs € 21,50)
2 x IPS e.max Press Invex Liquid, 1l* Art.nr.: 597064 (Adviesprijs € 56,05)

-20%
PAKKETVOORDEEL

Aanbiedingsprijs € 11.916,50 (i.p.v. € 14.837,10)

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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

Programat

®

-20%
PAKKETVOORDEEL

4c

Koop 1 x Programat CS4
Art.nr.: 688316

en 21 x IPS e.max CAD for Cerec/InLab (5 stuks)
(HT,MT,LT of MO) C14/I12*
Aanbiedingsprijs € 9.900,00 (i.p.v. € 12.346,50)

-13%
PAKKETVOORDEEL

4d

Koop 1 x Programat P710
Art.nr.: 645989

en 1 x Vacuümpomp VP5*
Art.nr.: 666308

Aanbiedingsprijs € 6.765,00 (i.p.v. € 7.756,50)

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers

IPS e.max CAD
®

-39%
PAKKETVOORDEEL

C1

Koop 3 x IPS e.max CAD CER/inLab C14 (5 stuks)
of I12 (5 stuks), kleur naar keuze
en 1 x IPS e.max CAD MT C14 (5 stuks), kleur naar keuze*
Art.nr.: 680028-34

en 1 x testpack Variolink Esthetic*
Art.nr.: 666066

en 1 x testpack Monobond E&P*

Art.nr.: 673027

Aanbiedingsprijs € 349,50 (i.p.v. € 574,95)

-14%
PAKKETVOORDEEL

C2

Koop 6 x IPS e.max CAD CER/inLab (5 stuks)
van hetzelfde type en prijs
en 1 x IPS e.max CAD (5 stuks), kleur naar keuze*
Aanbiedingsprijs € 699,00 (i.p.v. € 815,50)

IPS Empress CAD
®

-14%
PAKKETVOORDEEL

C3

Koop 6 x IPS Empress CAD CER/inLab (5 stuks)
van hetzelfde type en prijs
en 1 x IPS e.max CAD (5 stuks), kleur naar keuze*
Aanbiedingsprijs € 389,10 (i.p.v. € 453,95)

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

IPS e.max ZirCAD
®

-24%
PAKKETVOORDEEL

C4

Koop 3 IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT C17 (5 stuks)
kleur naar keuze
en 1 SpeedCEM Plus refill 1x9g*, kleur naar keuze**
Art.nr.: 681710- 681711- 681712

Aanbiedingsprijs € 322,50 (i.p.v. € 427,00)
** Transparant, opaak, geel

*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.
Actiefolder is geldig t/m 31.08.2018, tenzij anders vermeld - zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgegeven 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 aanbieding is alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers.

Educatief aanbod
Bent u geïnteresseerd in het volgen van een workshop, training of cursus?
Kijk dan op onze website voor het huidige educatieve aanbod en meldt u nu aan!
Bezoek: http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/opleiding of scan de QR code.

Samenwerking met dentale depots
Om gebruik te kunnen maken van de speciale aanbiedingen van Ivoclar Vivadent dient u te
bestellen bij officiële dealers van Ivoclar Vivadent. U kunt een up-to-date overzicht vinden
op onze website: www.ivoclarvivadent.nl/nl/distributeurs

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en
vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
Actiefolder is geldig tot en met 31.08.2018, tenzij anders vermeld.

Heeft u aanvullende informatie nodig
of wilt u een productdemonstratie op locatie?
Neem contact op met uw regionale sales vertegenwoordiger!
Via email: info.nl@ivoclarvivadent.com
of telefoon: +31 (0)23 52 93 791

Volg ons via

Facebook
www.ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.nl

Benderstrasse 2 | 9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. : +423 235 35 35 | Fax : +423 235 33 60

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

Manufacturer, Sales & Distribution
Ivoclar Vivadent AG

Representative Office Benelux
Ivoclar Vivadent B.V.

