
Obowiązuje od 08.04.2019 r. – 28.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocja stOmatOlOgiczna

Dokonaj jeDnorazowych 

zakupów na kwotę *

1800
zł

otrzymasz gadżet 
Kamerę Panoramiczną IP WiFi HD

Wewnętrzna kamerka WiFi HD, z wbudowanym mikrofonem 
i głośnikiem. Obsługiwana przez bezpłatną polskojęzyczną 
aplikację DVS Go!

NOWOŚĆ
MUSISZ TO MIEĆ!
Mieszalnik Hurrimix2

oraz
szeroka gama alginatowych mas

wyciskowych Zhermack 
do różnorodnych zastosowań.

Skompletuj Swój kolorowy 
zeStaw kubeczków

(wysyłane losowo)



NOWOŚC W OFERCIE!!!

Hydrorise 

Hydrorise Maxi Putty  2 × 380 ml
Hydrorise Maxi Heavy Body 2 × 380 ml   
Hydrorise Maxi Monophase 2 × 380 ml
+ w każdym opakowaniu Maxi 15 końcówek 
mieszających dynamiczno-statycznych 
+ 2 pierścienie mieszające

Hydrorise Putty
2 × 300 ml
+ Hydrorise Light/Regular 2×50 ml
+ Hydrocolor 5 453 g NOWOŚĆ

Elite HD+
Elite HD+ Maxi Putty 2 × 380 ml

Elite HD+ Maxi Tray 2 × 380 ml
Elite HD+ Maxi Monophase2 × 380 ml

Silikony typu A do urządzeń do automatycznego mieszania

Hydrorise implant
najLepSzy SojuSznIk w twojej pracy! 
Silikon typu A o dużej twardości i zapachu mięty przeznaczony do implantoprotetyki. 
Precyzyjny, niezawodny, łatwy w użyciu, widoczny w RTG, możliwość skanowania bez użycia 
sprayu matującego! Polecany do prac typu overdenture.

Hydrorise

Hydrorise Implant Heavy Body
+ Gengigel 20 ml  za 1 zł

Hydrorise Implant Medium Body
+ Gengigel 20 ml za 1 zł 

Kup 2x 380ml I warstwy i odbierz 2x50ml II warstwy w cenie oraz wybrany kubeczek ceramiczny.

Hydrorise Putty + light/reg + Hydrocolor 5 NOWOŚĆ 

Hydrorise Implant Light Body 

499,00 zł

399,00 zł

750,00 zł770,00 zł 170,00 zł
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×15
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×12

WKRótCE W OFERCIE 
WERsja QuICK!

CENa już od

CENa zestawu

Hydrorise Putty 2 × 300 ml Hydrorise Light/Regular 
2 × 50 ml 

×12

GENGIGEL
Żel przyspieszający gojenie tkanek po zabiegach chirurgicznych, pomocny 
przy leczeniu aft, działający przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Gengigel 
może być stosowany u dzieci podczas wyrzynania się zębów mlecznych, 
kobiet w ciąży, diabetyków i pacjentów w podeszłym wieku. 

×2



Occlufast Rock 2 × 50 ml
+ 12 końcówek mieszających)

Elite HD+ Putty 
2× 250 ml  
Elite HD+ Light/Regular 
2× 50 ml  
+ Hydrocolor 5 453 g NOWOŚĆ

166,00 zł

499,00 zł

374,00 zł

Occlufast Rock
Masa silikonowa typu A  do rejestracji stosunków 
przestrzennych między żuchwą a szczęką. 
Twardość 95 Shore’a A.

1 2

3 4

×12

×3

×3

Dokonaj jednorazowego zakupu silikonów 
addycyjnych Zhermack za minimum 499,00 zł a 
otrzymasz swój wybrany kubek. skomponuj swój 
własny zestaw kubków (Wysyłane losowo)

Elite HD+ Light/Regular 
2 × 50 ml

Elite HD+ Putty 
2 × 250 ml

Elite HD+

×12+ +

CENa zestawu

NOWOŚC W OFERCIE!!!

Elite Glass 
2 × 50 ml + 6 końcówek 
mieszających 

180,00 zł

Elite glass
Przezroczysty silikon addycyjny do polimeryzacji materiałów światłoutwardzalnych. 
Elite Glass może być wykorzystywana: do tworzenia form bezpośrednio w ustach 
pacjenta (np. przy przebarwieniach) lub pośrednio, na modelu (np. zamykanie 
diastemy, korekta zrotowanych zębów, pęknięcia szkliwa, nieprawidłowości w 
budowie zęba, tymczasowe korony).

1 2

3 4

1:1
Dispenser 1:1

3 × Occlufast Rock 
(2 x 50 ml + 12 końcówek mieszających)
+ Dispenser 1:1/2:1  za 1 zł



135,00 zł

99,00 zł

Zestaw Thixoflex + Indurent
polecany do wycisków czynnościowych na łyżce indywidualnej 

zetaplus/zetaplus soft
Linia Zetaplus Znana od ponad 25 lat linia produktów; doceniona i obecna w większości gabinetów 
stomatologicznych, charakterystyczna cecha - zmniejszony ucisk na dziąsła tzw. Efekt “flow conditioning”. 

Zetaplus L / VL 1530 g
Zetaplus 3 kg
Oranwash L / VL 140 ml 
Thixoflem M 140 ml
Indurent Gel 60 ml

299,00 zł

Acrytemp (1 nabój 76 g (50 ml) 
+ 15 końcówek mieszających)

945,00 zł

3 × Acrytemp (1 nabój 76 g (50 ml) 
+ 15 końcówek mieszających)
+ Dispenser 4:1 W CENIE

acrytemp       
Samoutwardzalny materiał do uzupełnień tymczasowych. 
Dostępne kolory: A1 A2, A3, A3.5, B1 

Acrytemp daje możliwość pracy różnymi technikami, zarówno bezpośrednią jak 
i pośrednią, gwarantuje pacjentowi wysoki komfort nagryzania oraz estetykę i 
fluorescencję bardzo podobną do naturalnych zębów.

1 2

3 4

×15

zmack system
Estetyczny i uniwersalny, 
widoczny w RTG kompozyt światłoutwardzalny 
do uzupełniania ubytków w zębach przednich i 
bocznych.

* dostępne kolory: a1, a2, a3, a3.5, B1, B2
** dostępne kolory:  a1, a2, a3, a3.5, B1

+6 × (Zmack Comp 4 g* lub 
Zmack Flow 1,3g**)  
+ 1 × Zmack Bond 4,5 ml

340,00 zł

×6

×6

Cena zestawu

4:1Dispenser 4:1

×1

as simple as a smile

Zetaplus L/VL Intro Kit



Hurrimix2

gwarancja 4 lata/4000cykli 
Czas mieszania - od 6 sekund*
*w zależności od wybranej masy alginatowej

Hydrocolor 5  453 g

* chromatyczność
* wysoka precyzja 
* stabilność wymiarów do 5 dni!

Phase plus

* chromatyczność
*uniwersalność
*kremowa konsystencja

automatyczny mieszalnik  
do mas alginatowych  
i gipsów dentystycznych

mieszanie w mieszalniku  
Hurrimix 2

mieszanie 
ręczne

4999,00 zł

Alginatowe masy wyciskowe

*przy zakupie minimum 2 szt

od 16,00 zł 34,00 zł

Szeroka gama alginatowych mas wyciskowych to możliwość wyboru i dopasowania rodzaju masy do konkretnej sytuacji klinicznej. Duży 
wybór mas wyciskowych Zhermack daję Ci tę możliwość i ułatwia codzienną pracę.

Mechaniczny mieszalnik
do mas alginatowych i gipsów dentystycznych  
oraz do silikonowych mas wyciskowych typu C*.
* sprawdź ofertę na dysk do mieszania silikonów typu C

Zyskaj więcej!
umów się z przeDStawIcIelem 
zHermapolu na prezentację 
mieszalnika1699,00 zł

 jednorazowego zakupu alginatowych mas wyciskowych Zhermacka za 250 zł a otrzymasz wybrany kubek. 
SKOMPONUJ swój zesatw kubków! (wysyłane losowo)

Hydrogum 5 
453 g

Hydrocolor 5   
453 g

Tropicalgin 
453 g

Orthoprint
500 g

Hydrogum 
500 g

Neocolloid 
500 g

Hydrogum 
500 g

NOWOŚĆ



zhermapol sp. z o.o.
ul. augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72
www.zhermapol.pl

przedstawiciele regionalni:
Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, Łódź
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: śląskie, małopolskie
Ryszard Radoń 600 877 211
województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie
Mateusz Wilkos  788 266 994
województwa: podkarpackie, mazowieckie, łódzkie
Katarzyna Wiszniewska 600 877 212
województwa:  lubelskie, świętokrzyskie

*zhermapol sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.

Zastosowanie: narzędzia  obrotowe
Kiedy: po użyciu narzędzi 

zeta 1 Ultra
Preparat do skutecznej dezynfekcji chirurgicznych 
i obrotowych narzędzi dentystycznych, także tych 
najbardziej delikatnych. 

95,00 zł 31,00 zł

99,00 zł

125,00 zł

85,00 zł

95,00 zł

Zastosowanie:  powierzchnie nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych

Kiedy: po każdej wizycie pacjenta i po skażeniu

zeta 3 Wipes POP UP
Chusteczki Zeta 3 Wipes POP-UP do szybkiego czyszczenia i 

dezynfekowania, pomiędzy wizytami pacjentów, powierzchni małych 
urządzeń medycznych - nawet tych najbardziej delikatnych.

Zastosowanie: układy zasysające i spluwaczki
Kiedy: przynajmniej raz dziennie na koniec pracy lub szybka dezynfekcja 
pomiędzy wizytami pacjentów

zeta 5 Power act
Skoncentrowany preparat dezynfekujący, czyszczący  
dezodoryzujący układy zasysające oraz spluwaczki.  
Roztwór 1% pozwala na: standardową min. 4 godzinną 
dezynfekcję lub 15 minutową szybką dezynfekcję  
(z wykluczeniem działania prątkobójczego) idealną pomiędzy 
wizytami pacjentów lub po szczególnie inwazyjnych 
zabiegach. Niepianotwórcza i nieagresywna formuła 
zapobiega blokowaniu się przewodów zasysających 
zapewnia stałe funkcjonowanie układu.
Roztwór 1%: z 1 litra otrzymasz 100 litrów roztworu dezynfekującego.  
Z 50 saszetek - 50 litrów roztworu.

zeta 7 solution
Stężony preparat dezynfekujący przeznaczony specjalnie do szybkiej

i bardzo skutecznej dezynfekcji wycisków.
1 l koncentratu = 100 l 1% roztworu dezynfekującego

zeta 7 spray
Gotowy do użycia preparat dezynfekujący przeznaczony 
specjalnie do szybkiej i bardzo skutecznej dezynfekcji
wycisków silikonowych, alginatowych, polieterowych
i polisiarczkowych.

Zastosowanie:  do dezynfekcji wycisków
Kiedy: po pobraniu wycisku

45,00 zł

opakowanie 100 chusteczek

4× opakowanie 100 szt.

1 l

1 l

1 l

750 ml

50 × 10 ml


