
 Obowiązuje od 07.01.2019 – 29.03.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Promocja techniczna



Stodent ii
Kolor: biały
Dostępne opakowania: 5kg, 25kg
Modelowy gips dentystyczny, klasa 2, 
przeznaczony na modele orientacyjne 
oraz prace pomocnicze

Stodent iii
Kolor: żółty / niebieski
Dostępne opakowania: 3kg, 6kg, 25kg
Twardy gips dentystyczny, typ 3, pr-
zeznaczony na modele robocze przy 
wykonywaniu protez osiadających i 
szkieletowych.

Stodent iV Base
Kolor: ceglasty
Dostępne opakowania: 3kg, 6kg, 25kg
Super twardy gips dentystyczny typ
4, przeznaczony na podstawy model 
dzielonych.

Stodent iV
Kolor: brązowy
Dostępne opakowania: 3kg, 6kg, 25kg
Super twardy gips dentystyczny typ
4, przeznaczony na modele robocze
przy wykonywaniu protez stałych, prac
kombinowanych, protezowań 
poimplantacyjnych.

Stodent iii Ortho
Kolor: biały
Dostępne opakowania: 3kg, 6kg, 25kg
Twardy gips przeznaczony na modele
diagnostyczne oraz robocze przy
wykonywaniu ruchomych aparatów
ortodontycznych.

Stodent V
Kolor: pomarańczowy
Dostępne opakowania: 3kg, 6kg, 25kg
Super twardy gips dentystyczny typ 5,
przeznaczony na modele robocze pod
uzupełnienia metalo-ceramiczne.

Elite Rock IV sandy brown 3 kg  Elite Master IV soft gray 3 kg 

Elite Master IV soft gray 4 × 3kg

Elite Ortho III white 3 kg 

Elite Ortho III white 4 × 3kg

elite Ortho
III white
Ortodontyczny gips klasy III

elite Rock
IIV sandy brown
Super twardy gips klasy IV na 
modele robocze

elite Master
IV soft gray
Super twardy gips klasy IV 
wzmocniony żywicą polecany 
do protezowania stałego

Elite Rock IV sandy brown 4 × 3kg

45,00 zł 85,00 zł 95,00 zł

160,00 zł 320,00 zł 350,00 zł

SPrawDź naSzą ofertę na linię giPSów StoDent! Ceny już oD 18,00 zł za 3kg



Villacryl SP 500 g + 300 ml

179,00 zł

Villacryl SP
Villacryl SP to tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji do wykonywania protez całkowitych 
i częściowych, akrylowych części w protezach szkieletowych techniką wlewową przy 
zastosowaniu mas hydrokoloidalnych, silikonów do przedlewów oraz silikonów do powielania. 
Przydatne również do napraw i pośrednich podścieleń.

Dostępne kolory: 
0 – przezroczysty,
V2 – mleczny różowy żyłkowany,
V4 – różowy żyłkowany

160,00 zł

189,00 zł

399,00 zł

689,00 zł

180,00 zł

56,00 zł

110,00 zł

380,00 zł

335,00 zł

Villacryl H Plus 
V4 750 g + 400 ml 
+ Izo-sol 250 ml 

Villacryl H RAPID FN 
V4 750g + 400 ml
+ Izo-sol 250 ml 

Villacryl H Plus 2 kg 
+ Villacryl H 1 l
+ Izo-sol 1000 ml

Villacryl h Plus
Tworzywo akrylowe polimeryzowane na gorąco, przeznaczone 
do wykonywania płyt podstawowych protez zębowych, 
osiadających całkowitych i częściowych. 
Dostępne kolory: V4, V3, V2, 0, T4.

Villacryl h Rapid
Villacryl h Rapid Fn

Tworzywo akrylowe do szybkiej polimeryzacji termicznej. 
Dostępne kolory: V4, V2, 0.

Villacryl Ortho 4 kg 
+ płyn 1l 
+ koncentrat koloru 3 x 50ml (żółty, czerwony, niebieski) 

Villacryl Ortho 
500 g + 250 ml + 3 × 12 ml 

Villacryl Ortho 2 kg 
+ płyn 500 ml

Villacryl Ortho
Bezbarwne tworzywo akrylowe  
do wykonywania aparatów ortodontycznych.

Villacryl S 
100 g + 50 ml

Villacryl S
Samopolimeryzujące tworzywo akrylowe przeznaczone do wykonywania napraw.

Dostępne kolory: V4, V2, 0, T4.

2 ×  Villacryl S 
100 g + 50 ml

+ Denture Cleaner 150 g proszek 

Villacryl S 1 kg
+ płyn 500 ml

SPrawDź ofertę PromoCyjną na 

Polimeryzator 7l wraz z VillaCryl SP



Gingifast elastic lub Rigid
Silikon typu A do wykonywania maski dziąsłowej na modelu, polecany 
do protez stałych - koron i mostów (Elastic) oraz do imitacji dziąsła  
na modelu przy wykonywaniu prac poimplantacyjnych (Rigid).

Gingifast Elastic/Rigid 2 × 50 ml 
(+ 12 końcówek mieszających) 

Gingifast CAD Rigid/Elastic 2 × 50 ml
(+ 12 końcówek mieszających)

180,00 zł 180,00 zł

Platinum 85 touch
Silikon addycyjny o konsystencji putty, dający gładką i aksamitną 
powierzchnię. Wysoka precyzja odwzorowania szczegółów oraz 
przyjemny zapach wanilii umilający pracę.

5 × Platinum 85 Touch
(200 g + 200 g)

+ 

225,00 zł

679,00 zł
Platinum 85 Touch (4,3 kg + 4,3 kg)
+ Villacryl H Plus  750 g + 400 ml

zetalabor
Kondensacyjna masa silikonowa stosowana na przedlewy kontrolne do przygotowania metalowej struktury pod porcelanę, na 
przedlewy do części akrylowych w protezach szkieletowych oraz wykonywaniu koron i mostów czasowych. 

Zetalabor 900 g Zetalabor 5 kg + 2 × Indurent 60 ml

52,00 zł

190,00 zł

330,00 zł

599,00 zł
Zetalabor 2,6 kg + Indurent 60 ml  

Zetalabor 10 kg + 6  × Indurent 60 ml

2 × Elite Double 16/22 Normal/Fast 1 kg + 1 kg
 + Stodent IV 3 kg

elite Double
Silikon addycyjny do powielania modeli 
przy wykonywaniu protez szkieletowych i 
innych prac laboratoryjnych.

+ 

×2

399,00 zł



elite Lc tray ROUnD

izo-sol

Denture cleaner
Do usuwania kamienia i przebarwień
z protez akrylowych w pracowni 
techniczno - dentystycznej

Wosk modelowy

Dissol
Do usuwania resztek gipsu i alginatu

Pasta polerska

Villacryl IT 
750 g + 200 ml 

2 ×  Wosk modelowy miękki/
twardy  500 g

Dissol 1 kg 

Pasta polerska 150 g 

Pasta polerska w kamieniu
 biała (do akrylu) 140 g
 zielona (do metalu) 145 g

Opakowania 50 szt, w kolorach: 
biały, różowy, niebieski.

Izo-sol 250 ml

Denture Cleaner 
płyn 500 ml

Izo-sol 1 l

Denture Cleaner
proszek 150 g

Villacryl it
Dostępne kolory: różowy, zielony.

140,00 zł

66,00 zł

44,00 zł

39,00 zł30,00 zł

25,00 zł

160,00 zł

11,50 zł

31,00 zł

30,00 zł

26,00 zł

Pumeks 

Pumeks S, Pumeks 3 kg
ziarnistość 0.2, 0.5, 0.6 



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

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

Elite Soft Relining KIT
+ Nabój 50 ml + 6 małych końcówek mieszających + Primer 4 ml 

+ Varnish A 5 ml + Varnish B 5 ml + Frez + Naczynko do mieszania 
+ Uchwyt do szczoteczki + 12 szczoteczek

Elite Soft Relining
nabój 50 ml + 6 małych końcówek mieszających

Zeta 7 Solution 1 lZeta 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 
techniczno - dentystycznej.

45,00 zł

31,00 zł

95,00 zł

549,00 zł

249,00 zł

zeta 3 Wipes POP UP
Chusteczki Zeta 3 Wipes POP-UP 100 chusteczek 
do szybkiego czyszczenia i dezynfekowania pomiędzy wizytami 
pacjętów, wszystkich małych powierzchni urządzeń medycznych  
- nawet tych o najbardziej delikatnych powierzchniach

zeta 7 Solution
Stężony preparat dezynfekujący przeznaczony 

specjalnie do szybkieji 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.

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


