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ZirCAD

Prime

All ceramic,
all you need.

“IPS e.max ZirCAD Prime is
gewoonweg geweldig. Het
materiaal combineert esthetiek
met functionaliteit op de meest
indrukwekkende manier.
Het biedt onbeperkte
mogelijkheden.”

“Uitstekende esthetiek en
een zeer hoge sterkte
gecombineerd in één
product. Dat is wat
ik innovatie noem.“
H. Kuday
Turkije

M. Temperani
Italië

Vraag naar IPS e.max ZirCAD Prime
zircadprime.ipsemax.com

Hoogwaardige
esthetiek
Vergelijkbaar met
lithiumdisilicaat glaskeramiek

Gradient
Technology
De nieuw, unieke
vervaardigingstechniek

1
2

Typische gemiddelde waarde van biaxiale buigsterkte (dentine), R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein
Meting van de breukweerstand volgens de Vickers hardheidstest (dentine), R&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein (2018)

Alle
indicaties
Van kronen tot
14 delige bruggen.
Biaxiale buigsterkte 1: 1200 MPa
Breukweerstand 2: > 5 MPa · m1/2

Alle verwerkingstechnieken
Maximale mogelijkheden:
cut-back-, laag-, veneer-, en
infiltratietechniek.

IPS Ivocolor

Tanden

®

-27%
Adviesprijs
€ 575,50
Pakketprijs
€ 419,00

Koop 1 x IPS Ivocolor Starter Kit
Art.nr.: 667649xx (Adviesprijs € 419,00)
		
en 10 x IPS Ivocolor Essence, 1x1,8g,
		 kleur naar keuze*
(Adviesprijs per verpakking € 15,65)
		

-10%
PRIJSVOORDEEL

Koop 40 x setjes SR Vivodent S PE tanden,
		
6 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze
		 (Adviesprijs per verpakking € 23,05)
of 40 x setjes SR Vivodent S DCL tanden,
		
6 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze		
(Adviesprijs per verpakking € 23,05)

of 40 x setjes SR Ortholingual S DCL tanden,
		
8 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze
		 (Adviesprijs per verpakking € 16,70)
of 40 x setjes SR Orthotyp S PE tanden,
		
8 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze
		 (Adviesprijs per verpakking € 16,70)
of 40 x setjes SR Orthotyp S DCL tanden,
		
8 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze
		 (Adviesprijs per verpakking € 16,70)
of 40 x setjes SR Orthosit S PE tanden,
8 tanden per set, van hetzelfde type,
kleur en vorm naar keuze
		 (Adviesprijs per verpakking € 19,65)
		

*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 31/07/2019, 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 31/07/2019, 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.

IPS Style

IPS e.max Ceram

®

®

INRUILACTIE
alleen geldig voor nieuwe klanten

-30%
OP ALLE KITS EN REFILLS

		

Kits
Koop 1 x IPS Style Ceram Starter Kit A-D
			
Art.nr.: 679925 (Adviesprijs € 972,00)
en / of 1 x IPS Style Ceram Impulse Kit
Art.nr.: 679923 (Adviesprijs € 720,00)
			
en / of 1 x IPS Style Ceram Gingiva Kit
Art.nr.: 679922 (Adviesprijs € 409,50)
			
en / of 1 x IPS Style Ceram Bleach Kit
Art.nr.: 679926 (Adviesprijs € 322,50)
			
		
Refills
		
		

Koop 1 x IPS Style Ceram Refill, 1x20g,
Dentin of Incisal, kleur naar keuze
(Adviesprijs € 30,65)
			
en / of 1 x IPS Style Ceram Refill, 1x100g,
			 kleur naar keuze			
(Adviesprijs € 133,50)
			
Bij inruil van dezelfde hoeveelheid
concurrerend materiaal ontvangt u
30% inruilkorting.

Koop 3 x IPS Style Ceram Refill, 1x20g,
		 Dentin of Incisal, kleur naar keuze
(Adviesprijs per verpakking € 30,65)
		
en 1 x IPS Style Ceram Powder Opaquer,
		 1x18g, kleur naar keuze*
(Adviesprijs € 32,15)
		

-26%
Adviesprijs
€ 124,10
Pakketprijs
€ 91,95

Kits

INRUILACTIE

Koop 1 x IPS e.max Ceram Starter Kit A-D alleen geldig voor nieuwe klanten
			
Art.nr.: 681625 (Adviesprijs € 582,00)
en / of 1 x IPS e.max Ceram Intro Kit (A2)
Art.nr.: 681628 (Adviesprijs € 249,50)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Bleach Kit BL
Art.nr.: 602450 (Adviesprijs € 442,00)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram ZirLiner Kit
Art.nr.: 596830 (Adviesprijs € 295,50)
			
OP ALLE KITS EN REFILLS
en / of 1 x IPS e.max Ceram Margin Kit A-D
Art.nr.: 596832 (Adviesprijs € 664,00)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Deep Dentin Kit A-D
Art.nr.: 596834 (Adviesprijs € 398,50)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Intro Kit
Art.nr.: 681629 (Adviesprijs € 258,50)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Power Dentin Kit A-D
Art.nr.: 681627 (Adviesprijs € 394,50)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Impulse Kit
Art.nr.: 596835 (Adviesprijs € 970,00)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Selection Kit
Art.nr.: 684732 (Adviesprijs € 201,00)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Gingiva Kit
Art.nr.: 602316 (Adviesprijs € 549,50)
			

-30%

			
Refills
Koop 1 x IPS e.max Ceram Refill, 1x20g, Margin of Deep Dentin,
kleur naar keuze
			
(Adviesprijs € 43,30)
en / of 1 x IPS e.max Ceram Refill, 1x20g, Dentin, Power Dentin, Incisal of
			 Transpa Incisal, kleur naar keuze
(Adviesprijs € 39,25)
			
en / of 1 x IPS e.max Ceram Refill, 1x100g, kleur naar keuze
(Adviesprijs € 171,00)
			
Bij inruil van dezelfde hoeveelheid
concurrerend materiaal ontvangt u
30% inruilkorting.

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 31/07/2019, 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 31/07/2019, 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.

SR Nexco

IPS e.max Press

®

INRUILACTIE

®

Kit

INRUILACTIE

alleen geldig voor nieuwe klanten

-30%
OP ALLE KITS EN REFILLS

Koop 1 x SR Nexco Paste Starter Kit A-D
			
Art.nr.: 640399 (Adviesprijs € 629,50)
			
Refills

alleen geldig voor nieuwe klanten

-30%

			 Koop 1 x SR Nexco Paste Margin,
			 1x2,5g, kleur naar keuze
(Adviesprijs € 20,25)
			
en / of 1 x SR Nexco Paste Dentin of
Incisal, 1x2,5g, kleur naar keuze
			 (Adviesprijs € 18,20)
en / of 1 x SR Nexco Paste Gingiva,
			 1x2,5g, kleur naar keuze 			
(Adviesprijs € 22,75)
			

OP ALLE KITS EN REFILLS

Bij inruil van dezelfde hoeveelheid
concurrerend materiaal ontvangt u
30% inruilkorting.
		

Kits

Koop 1 x IPS e.max Press Basic Kit A-D
			
Art.nr.: 626300 (Adviesprijs € 1.340,00)
en / of 1 x IPS e.max Press Multi Intro Kit A-D
Art.nr.: 672834 (Adviesprijs € 412,50)
			
en / of 1 x IPS e.max Press Multi Basic Kit A-D
Art.nr.: 638035 (Adviesprijs € 954,00)
			

-30%
Adviesprijs
€ 902,50
Pakketprijs
€ 629,50

			
Refills
Koop 1 x IPS e.max Press, 5 stuks, kleur naar keuze
		 (Adviesprijs € 88,50)

Koop 1 x SR Nexco Paste Starter Kit A-D
Art.nr.: 640399 (Adviesprijs € 629,50)
		
en 6 x SR Nexco Paste Gingiva, 1x2,5g, kleur naar keuze*
(Adviesprijs per verpakking € 22,75)
		
en 6 x SR Nexco Paste Intensive Gingiva,
		 1x2,5g, kleur naar keuze*
(Adviesprijs per verpakking € 22,75)
		

		

Bij inruil van dezelfde hoeveelheid
concurrerend materiaal ontvangt u
30% inruilkorting.

*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 31/07/2019, 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 31/07/2019, 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 + IPS Ivocolor
®

-26%
Adviesprijs
€ 5.584,00
Prijspakket
€ 4.155,00

Volkeramiek opnieuw gedefinieerd:

IPS e.max ZirCAD Prime –
Koop 1 x Programat P310
		 Art.nr.: 645987 (Adviesprijs € 4.155,00)
en 1 x Vacuümpomp VP5*
		 Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.010,00)
en 1 x IPS Ivocolor Starter Kit*
		 Art.nr.: 667649 (Adviesprijs € 419,00)

het fascinerende tandtechnische materiaal
Carola Wohlgenannt laat u zien hoe u
IPS e.max ZirCAD Prime kunt verwerken
met verschillende technieken (veneer-,
cut-back-, laag-, en infiltratietechniek).
Lees meer over haar tips en trucs en laat u
inspireren!

-21%

Koop 1 x Programat P510
		 Art.nr.: 645988 (Adviesprijs € 5.465,00)
en 1 x Vacuümpomp VP5*
		 Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.010,00)
en 1 x IPS Ivocolor Starter Kit*
		 Art.nr.: 667649 (Adviesprijs € 419,00)

-17%
Adviesprijs
€ 8.329,00
Pakketprijs
€ 6.900,00

Adviesprijs
€ 6.894,00
Pakketprijs
€ 5.465,00

Prime

ZirCAD

Wohlg
h Carola
Step wit
Step by

Koop 1 x Programat P710
		 Art.nr.: 645989 (Adviesprijs € 6.900,00)
en 1 x Vacuümpomp VP5*
		 Art.nr.: 666308 (Adviesprijs € 1.010,00)
en 1 x IPS Ivocolor Starter Kit*
		 Art.nr.: 667649 (Adviesprijs € 419,00)

enannt

ic,
All ceram
need.
all you

“Ik geef de voorkeur aan
materialen, die een breed
scala aan mogelijkheden
bieden. IPS e.max® ZirCAD
Prime biedt mij de vrijheid
die ik nodig heb in mijn
dagelijkse werk.”
Carola Wohlgenannt
Oostenrijk

*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 31/07/2019, 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.

Download de Step-By-Step documentatie
over IPS e.max ZirCAD Prime.
blog.ivoclarvivadent.com/en/spe-carola-wohlgenannt

Overtref
verwachtingen
All ceramic,
all you need.

Volg ons via
Ivoclar Vivadent Benelux

www.ivoclarvivadent.com

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

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

