
otrzymasz gadżet 
Kamerę Panoramiczną IP WiFi HD

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

Dokonaj jeDnorazowych 

zakupów na kwotę 

1800
zł

otrzymasz kubek*
*kolory wysyłamy losowo

Dokonaj jeDnorazowych 

zakupów akryli Villacryl na kwotę

300
zł

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

Promocja techniczna

Odkryj precyzyjne i estetyczne
uzupełnienia tymczasOwe



Proteza w wosku wraz
 z modelem

Zalewanie puszki polimeryza-
cyjnej silikonem

Wykonywanie mikroretencji 
w zębie akrylowym

Przygotowane zęby w formie 
silikonowej, sprawdzenie 

położenia  za pomocą inlaya

Wlewanie masy akrylowej do 
puszki polimeryzacyjnej

Puszka w garnku polimeryza-
cyjnym, woda nie zakrywa 

kanałów  wlewowych

Usunięcie minimalnych nad-
miarów masy akrylowej 

z obrzeża protezy

Podstawa-sitko wraz z zębami 
akrylowymi przygotowana do 

wyparzenia wosku

Wyparzanie zębów 
sztucznych 

w podstawie-sitku

Aplikacja izolatora Izo-sol na 
ciepły model

Proteza przyklejona do 
modelu

Przyklejone kanały wlewowe 
do protezy

Proteza całKoWIta tecHnIKą WleWoWą Przy WyKorzystanIu 
elIte Double 16 Fast I VIllacryl sP 
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Proteza na modelu 
przyklejona do podstawy 

puszki

Zalety techniki wlewowej:
• Krótki czas procesu
• Uniwersalność zastosowań
• Bezpieczeństwo pracy ze względu na brak wysokiej temperatury polimeryzacji
• Zmniejszona możliwość podniesienia zwarcia
• Zmniejszona ilość odpadów gipsowych

Odcinanie kanałów wlewowy-
ch za pomocą tarczki

Polerowanie na błysk baranki-
em z pomocą Pasty Polerskiej

Gotowa proteza akrylowa



Cena zestawu (proszek+płyn)

Cena od
Cena zestawu (proszek+płyn)

Villacryl SP 500 g + 300 ml Polimeryzator 7l + Villacryl SP 
500g + 300ml 

169,00 zł 1199,00 zł

Villacryl SP
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

149,00 zł

56,00 zł 189,00 zł110,00 zł

Cena zestawu (proszek+płyn) 
dostępne opakowania:
proszek: 750g; 2kg; 4kg;

płyn: 400ml; 1l;

Villacryl S 
100 g + 50 ml

2 ×  Villacryl S 
100 g + 50 ml
+ Denture Cleaner 150 g 
proszek 

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.

Dostępne opakowania:
proszek: 500g; 2kg; 4kg;

płyn: 250ml; 500ml; 1l;

Villacryl Ortho
Bezbarwne tworzywo akrylowe do wykonywania aparatów 

ortodontycznych.

Villacryl S
Samopolimeryzujące tworzywo akrylowe przeznaczone do 
wykonywania napraw.
Dostępne kolory: V4, V2, 0, T4.

DostePna rÓWnIeŻ WersJa raPID



Cena od

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. 

Dostępne opakowania: 
900g; 2,6 kg; 5kg; 10kg; oraz 25kg.

52,00 zł

Kup dwa opakowania Elie Double 16 Fast 
lub dwa  Elite Double 22 Normal/Fast 
i odbierz gips IV klasy 3kg

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

+ 

×2

399,00 zł

sPraWDź rÓWnIeŻ zalety WersJI GInGIFast caD  - DostosoWaną Do systemÓW caD/cam.

GinGiFaSt
Silikon typu A do wykonywania 
maski dziąsłowej na modelu, 
do protez stałych (Elastic) 
oraz przy wykonywaniu prac 
poimplantacyjnych (Rigid). 
W wersji CAD nie ma potrzeby 
użycia spray’ów matujących 
podczas skanowania modelu. 175,00 zł

180,00 zł

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

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

1

1

2

2

3

3

4 5

KuPuJąc sIlIKon tyPu c zaWsze 

sPraWDź, czy masz Do nIeGo 

KatalIzator(InDurent Gel)

Wycisk masą Hydrorise 
Implant wraz z analogami

Przygotowanie do 
aplikacji Gingifast Rigid

Izolacja silikonowej masy 
wyciskowej separatorem

Aplikacja silikonu 
Gingifast Rigid

Gotowa maska dziąsłowa 
na modelu



Zastosowanie dla technika:
1 2 3 4 5

299,00 zł

elite Lc tray ROUnD Denture cleaner
Do usuwania kamienia i przebarwień
z protez akrylowych w pracowni 
techniczno - dentystycznej

Wosk modelowy miękki/twardy
*Cena przy zakupie 2 sztuk

Pasta polerska 150 g 

Platinum 85 Touch 
200 g + 200 g

* cena przy zakupie 5 sztuk

Pasta polerska w kamieniu
zielona (do polerowania metali) 
biała (do polerowania akryli)

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

Denture Cleaner 
płyn 500 ml

Denture Cleaner
proszek 150 g

33,00 zł 30,00 zł

45,00 zł*

25,00 zł

160,00 zł

31,00 zł

26,00 zł

4:1

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

3× Acrytemp + pistolet 4:1 
w cenie 945 zł oferta 

3× + Pistolet 945 zł

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.

Wosk modelowy     
Występuje w dwóch wariantach: miękki i twardy

Pasta polerska 
Do polerowania detali wykonanych z żywic akrylowych 
oraz metali.

×15

musIsz to mIeĆ!

Wax-up Przedlew wykonany 
silikonem 

Platinum 85 Touch

Aplikacja żywicy Acrytemp do 
przedlewu

Most tymczasowy przed obróbką 
końcową

Most tymczasowy po 
obróbce końcowej.

Cena od*

Cena od

kup 2 sztuki Villacryl s 100g + 50ml, 

a otrzymasz Denture crleaner 

proszek 150g



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.

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

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 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

549,00 zł

249,00 zł

31,00 zł

99,00 zł

zeta 3 Wipes POP UP
Chusteczki Zeta 3 Wipes POP-UP 100 chusteczek 

do szybkiego czyszczenia i dezynfekowania, wszystkich 
małych powierzchni urządzeń medycznych  

- nawet tych o najbardziej delikatnych powierzchniach

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

opakowanie 100 chusteczek

4× opakowanie 100 szt.


