
Trust the experience 

Trust the experience 

Obowiązuje od 06.04.2021 do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów

Oferta prOmOcyjna dla techników dentystycznych



Szanowni klienci, 
informujemy, że w najbliższych tygodniach zmianie ulegnie nazwa firmy 
Zhermapol. Nowa nazwa Everall7 stopniowo pojawiać się będzie na wszystkich 
opakowaniach i materiałach informacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą promocyjną i nowym, odświeżonym 
wizerunkiem opakowań naszych produktów.
30 lat na rynku - nowa nazwa, niezmienna jakość!

Villacryl Thermo Press

Tworzywo termoplastyczne na protezy zębowe. 

Stodent IV

Villacryl Thermo Press to najwyższej jakości mikrokrystaliczne tworzywo na bazie poliamidu, zapewniające idealne dopasowanie 
protez, stabilność barw, łatwą obróbkę oraz idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię protezy. Dostępne kolory: 0, T2, T3, T4.

Stodent IV to super twardy gips dentystyczny typ 4, zalecany do 
wykonywania modeli roboczych do protez stałych, protez szkieletowych 
oraz do wykonywania protez elastycznych (ostatnie 3 słowa pogrubione).

W zestawie Flexi-J za 50% ceny
(ważność Flexi-J do 02.2022 r.)

 Villacryl Thermo Press 250 g 

+ Villacryl Thermo Iso-clear 30 ml

Villacryl H Plus 4 kg

+ 2x Villacryl H Plus 1l

Stodent IV 6 kg    

Villacryl Thermo Press 250 g 

+ Villacryl Thermo Iso-clear 30 ml

+ Flexi-J Primer 10 ml

Uwaga! 
Zmiana naZwy firmy! wczoraj 

zhermapOl, 
dziś 

everall7

441 zł

643 zł

73 zł

500 zł



Villacryl zestaw powitalny

Villacryl Opaker    

Tworzywo akrylowe do maskowania elementów metalowych

Uwaga! 
(Oferta limitowana, dostępna od 19 
kwietnia do wyczerpania zapasów)

Villacryl Opaker 4 x 7 g + 2 x 12 ml 

+ wytrawiacz 12 ml

2x Villacryl H Plus 750 g + 400 ml 

+ Villacryl S 100 g + 50 ml za 1/2 ceny 
+ ręcznik bawełniany 
+ kubek ceramiczny

50 zł

355 zł

Form Plast 

Wosk modelowy

Samopolimeryzujące, spalające się bezresztkowo tworzywo akrylowe 
Form Plast przeznaczone jest w szczególności do modelowania 
uzupełnień protetycznych, takich jak: wkładów koronowo-
korzeniowych, koron, klamer, mostów adhezyjnych, a także do 
wszelkich prac pomocniczych w pracowni techniki dentystycznej.

Materiał pomocniczy do wykonywania prac 
w pracowniach techniczno-dentystycznych i 
gabinetach stomatologicznych.

Form Plast 30 g + 2x 12 ml    

Wosk modelowy twardy/miękki 500 g  

53,00 zł

42,00 zł
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Przedstawiciele regionalni

Stodent 
Szeroka gama gipsów dentystycznych

Stodent II Stodent III

Stodent III Ortho

Stodent IV

Stodent V

Stodent III Arti

Stodent IV Base

Gipsy klasy II, III, IV i V zostały opracowane i 
wyprodukowane przez firmę Everall7 (dawniej 
Zhermapol), która w celu zapewnienia 
najwyższej jakości kontroluje wszystkie 
fazy procesu produkcyjnego. Dbając o 
satysfakcję techników dentystycznych firma 
Everall7 oferuje szeroką gamę kolorów oraz 
różnorodność opakowań gipsów.

Gips modelowy do wypełniania puszek przy wykonywaniu protez 
ruchomych tworzywami akrylowymi polimeryzującymi na gorąco oraz 
do innych prac pomocniczych. 
Kolor: biały. Opakowania handlowe: 5 kg, 25 kg

Gips twardy na modele antagonistyczne i modele robocze przy wykonywaniu protez 
ruchomych. 
Kolor: żółty, niebieski. Opakowania handlowe (niebieski): 6 kg, 25 kg. 
Opakowania handlowe (żółty): 3 kg, 6 kg, 25 kg

Gips twardy, ortodontyczny na modele archiwalne, diagnostyczne 
i robocze przy wykonywaniu ruchomych aparatów ortodontycznych.
Kolor: biały. Opakowania handlowe: 6 kg, 25 kg

Gips super twardy do wysoceprecyzyjnych prac protetycznych 
wymagających wyrównania skurczu różnych materiałów.
Kolor: pomarańczowy. Opakowania handlowe: 3 kg, 6 kg, 25 kg

Janusz Kulwas  tel: 600 877 210
województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie

Ryszard Radoń  tel: 600 877 211
województwa: wielkopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie

Mateusz Wilkos  tel: 600 877 212
województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 
małopolskie

Gips zalecany do mocowania modeli w artykulatorach. 
Kolor: żółty. Opakowania handlowe: 6 kg, 25 kg

Gips typu 4, zalecany do wykonywania podstaw roboczych modeli 
dzielonych. Nie wymaga użycia stolika wibracyjnego.
Kolor: ceglasty. Opakowania handlowe: 3 kg, 6 kg, 25 kg

Gips super twardy do wykonywania modeli roboczych do protez 
stałych, prac kombinowanych, protezowań poimplantacyjnych, protez 
szkieletowych oraz elastycznych. 
Kolor: brązowy. Opakowania handlowe: 3 kg, 6 kg, 25 kg


