
Otrzymasz Occlufast Rock 2 x 50 ml  
+ kamerka samochodowa 

z szerokokątnym obiektywem

*Zhermapol Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.

Regionalni menadżerowie sprzedaży:
Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Robert Zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

Przedstawiciele regionalni:
Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
Ryszard Radoń 600 877 211
Województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Mateusz Wilkos 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Acrytemp, 1 nabój 50 ml 
+ 15 końcówek mieszających

279,00 zł
Acrytemp: prosty i skuteczny jak uśmiech

Dwuskładnikowy kompozyt przeznaczony do wykonywania  
tymczasowych koron i mostów

Charakterystyka
•	 Wysoka odporność na złamania
•	 Wolny od metakrylanu metylu
•	 Niski wzrost temperatury podczas wiązania materiału
•	 Odcienie zbliżone do naturalnych kolorów zębów
•	 System automatycznego mieszania pozwala na optymalne 

dozowanie (proporcje mieszania 4: 1)
•	 Dostępny w 3 odcieniach (A2, A3, A3.5)

Obowiązuje od 04.09.2017 do 20.12.2017 r. lub do wyczerpania zapasów

PrOmOcjA stomatologiczna

Dokonaj jeDnorazowych 

zakupów na kwotę *

750
zł

Dokonaj jeDnorazowych 

zakupów na kwotę *

1500
zł

+

Zetaplus
Zestaw precyzyjnych silikonów typu C polecanych 
w technice wycisków dwuwarstwowych.

Indurent gel 60 ml

43,00 zł
Oranwash L, VL 140 ml

45,00 zł
Thixoflex M  140 ml

45,00 zł

Oferta speCjalna 
Kup 3 dowolne drugie warstwy  

(Oranwash L/VL , Thixoflex) a otrzymasz Indurent za 1zł

Gengigel
Żel przyspieszający gojenie po zabiegach chirurgicznych, działający przeciwzapalnie 
i przeciwobrzękowo. Uniwersalny: leczy zapalenia dziąseł, przyspiesza gojenie, zapobiega 
nawrotom, zwalnia progresję choroby prowadzącej do zapalenia tkanek przyzębia. Całkowicie 
naturalny i bezpieczny - zawiera 0,2% kwasu hialuronowego! Bezpieczny dla dzieci, dorosłych, 
diabetyków, kobiet w ciąży! 

Gengigel 2 x 20 ml 
(w zestawie drugie opakowanie Za 50% CenY) 

19,00 zł 38,00 zł 57,00 zł

+
-50%

ceny
ZAPROPONUJ GENGIGEL SWOJEMU PACJENTOWI!

10 x (Zmack Comp 4 g  
lub Zmack Flow 1,3 g) 
+ 2 x Zmack Comp A2 za 1 zł 
+ kubek W CenIe

382,00 zł

Stojak na kompozyty

59,00 zł

Zmack system
estetyczny i uniwersalny  
widoczny w RTG  
kompozyt światłoutwardzalny  
do uzupełniania  
ubytków w zębach przednich i bocznych.

x10

+ x2

Otrzymasz Zeta 3 Wipes POP-UP 
 + Zeta 7 Spray 750 ml 

Elite Soft relining
Addycyjna masa silikonowa przeznaczona 
do wykonywania całkowitego bądź 
częściowego miękkiego podścielenia protezy,  
do zastosowania zarówno w gabinecie jak 
i pracowni protetycznej.

89,00 zł
Zetaplus 1,53 kg

156,00 zł
Zetaplus Intro Kit 
+ Tropicalgin 453 g za 1zł

Za 1 Zł

Hurrimix2

4499,00 zł
W CenIe urządzenia 12 
opakowań alginatów *

2699,00 zł
W CenIe do wyboru silikony addycyjne Hydrorise 

 lub Elite HD+ (2 x 380 ml) 
 + II warstwa Light/Regular (2 x 50 ml)

1645,00 zł
Alghamix II + 6 dowolnych opakowań alginatów  

W CenIe (do wyboru: Hydrogum 5, Tropicalgin, Orthoprint)

Łatwy w użyciu, zapewnia szybkie 
i jednorodne wymieszanie masy pozbawionej 
pęcherzyków powietrza i grudek. 

Mechaniczny mieszalnik
do alginatowych i silikonowych
mas wyciskowych oraz gipsów.

Urządzenie bez którego już 
nie będziesz mógł się obejść.

*do wyboru Hydrogum-5, Tropicalgin, Orthoprint mieszanie w mieszalniku  
Hurrimix 2

W CenIe W CenIe

Elite Soft Relining Kit  
(50 ml+primer+akcesoria)  
+ kubek W CenIe

540,00 zł
Elite Soft Relining  
(50 ml + 6 końcówek  
mieszających)
+ kubek W CenIe

257,00 zł

Zapytaj o aktualną ofertę 
 i nOWe, lepsZe CenY na produkty  
do dezynfekcji linii Zeta Hygiene!

W CenIe

x12

mieszanie ręczne



hydrorise
Wygodne i precyzyjne, o zwiększonej hydrokompatybilności, silikony typu A linii Hydrorise  
przeznaczone do wszystkich technik pobierania wycisków w każdej sytuacji klinicznej.

naBOje MaXI sĄ KOMpatYBIlne  Z WIĘKsZOŚCIĄ 
aUtOMatYCZnYCH  MIesZalnIKÓW DO Mas 
sIlIKOnOWYCH DOstĘpnYCH na rYnKU*
*pentamix™ 2 i 3 (3M™ espe)    |   sympress dispenser (renfert™)     |     
Dynamix® speed  (Heraeus™ Kulzer)*

Hydrorise Putty  
 2 x 300 ml

Hydrorise Light/Regular Body  
2 x 50 ml

265,00 zł 155,00 zł

Hydrorise Maxi Putty  
2 x 380 ml 

459,00 zł
Hydrorise Maxi Heavy Body 
2 x 380 ml 

489,00 zł

Hydrorise Maxi Monophase 
2 x 380 ml 

499,00 zł
Elite HD+ Maxi Monophase  
2 x 380 ml 

459,00 zł

*Wymienione znaki towarowe nie są własnością firmy Zhermack SpA ani żadnych firm z nią związanych. Nie ma żadnych powiązań pomiędzy wybranymi markami a marką Zhermack.

Occlufast rock
Masa silikonowa typu A  
do rejestracji stosunków przestrzennych 
między żuchwą a szczęką.

Twardość 95 Shore’a.

3 x Occlufast Rock (2 x 50 ml
+ 12 końcówek mieszających) 
+ pistolet 1:1/ 2:1 W CenIe

459,00 zł

Elite Glass (2 x 50 ml) 
+ 12 końcówek 
mieszających 

139,00 zł
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Elite HD+
Silikonowe masy wyciskowe typu A o zwiększonej hydrofilności!
Efektywne, precyzyjne, preferowane przez elitę stomatologów!

Elite Glass
Przezroczysty silikon typu A do polimeryzacji  
materiałów światłoutwardzalnych. 
Twardość 70 Shore’A

Elite HD+ Putty 
2 x 250 ml

215,00 zł

Elite HD+ Light/Regular Body
2 x 50 ml 

145,00 zł
Elite HD+ Putty 2x (450ml + 450ml) 
+ Light/Regular 2x 50ml za 1 zł

675,,00 zł

380,00 zł
Hydrorise Putty 2 x 300 ml 
+ Hydrorise Light/Regular 2 x 50 ml 
+ Hydrogum 5 za 1 zł

Za 1 Zł

sUper 
prOMOCja

W ZestaWIe tanIej

Elite HD+ Putty 2 x 250 ml 
+ ELite HD+ Light/Regular 2 x 50 ml 
+ Hydrogum  5 za 1 zł

320,00 zł

Za 1 Zł

sUper 
prOMOCja

W ZestaWIe tanIej

Zdjęcia dzięki uprzejmości  
dr Francesca Vailati,  

metoda 3 kroków

1 2

3

15 KOńCÓWeK MIesZajĄCYCH DYnaMICZnO-statYCZnYCH DOłĄCZOnYCH DO KażDegO OpaKOWanIa 2 X 380 Ml

W CenIe

x3

W CenIe

HD+ MAXI Tray 
2 x 380 ml 

449,00 zł Kup dowolną masę 2 x 380 ml  
z linii Hydrorise lub Elite HD+ 
a otrzymasz II warstwę 2 x 50 ml
za 50% ceny + kubek w cenie

Elite HD+ MAXI Putty
2 x 380 ml 

449,00 zł

simply
accurate

hydrorise implant

Heavy Body Medium Body Light Body

Intro pack

Dokładny
 � wysoka twardość oraz konsystencja (Heavy oraz Medium Body)
 � duża zdolność odwzorowania szczegółów (Light Body)

Niezawodny
 � wysoka stabilność wymiarów
 � optymalny czas pracy, również w  odniesieniu do najbardziej 
skomplikowanych przypadków 

Bezpieczny
 � widoczność na zdjęciach RTG
 � biokompatybilność 
 � stabilność po dezynfekcji

Prosty w użyciu
 � możliwość skanowania bez konieczności użycia
płynów matujących
 � kompatybilny z wszelkimi typami łyżek wyciskowych

Wygodny dla pacjenta
 � o zapachu mięty 
 � łatwe usuwanie łyżki z ust pacjenta

New

Dodatkowe informacje dostępne na stronie
zhermapol.pl (zhermack.com)

Addycyjny silikon o dużej twardości, idealny do pobierania wycisków w implantologii. 
Oferuje wyjątkową skuteczność w tych przypadkach klinicznych, w których konieczne
jest założenie wielu implantów. Dostępny w wygodnych 50 ml (Light Body) oraz 
380 ml (Heavy i Medium Body) nabojach do automatycznego mieszania, może być 
stosowany z wykorzystaniem techniki jednowarstwowej (Medium Body) oraz z technikami 
wykorzystującymi dwie lepkości (Heavy i Light Body).

NABOJE MAXI 5:1 są kompatybilne
z większością automatycznych mieszalników

do mas silikonowych dostępnych na rynku

x12

x12x15x15 x2x2

Dostępny już wkrótce w najlepszych sklepach stomatologicznych.
O szczegóły zapytaj przedstawiciela.

Nie czekaj - wypróbuj!

Silikony linii Hydrorise i elite HD+ dostępne są w wersji normal i fast.

2x 380 ml 2x 50ml2x 380ml


