CAD / CAM
Aanbiedingen
1 maart 2021
t/m 31 juli 2021

Making People Smile

Alles wat u nodig
heeft voor indirecte
restauraties

Klinisch bewezen
materialen
5 x   IPS e.max CAD for CEREC/inLab,
5 stuks, kleur naar keuze van hetzelfde type en
translucentie (HT, MT, LT, MO), C14 / I12

BESPAAR

(Adviesprijs per verpakking 135,00 EUR)

1 x   IPS Empress CAD Multi
for CEREC/inLab 1,

12%

5 stuks, kleur en type naar keuze*
(Adviesprijs 89,00 EUR)

Pakketprijs

675,00 EUR

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021
* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.

1

CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank,
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te
voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd,
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

Efficiënte manier
voor esthetische
restauraties

BESPAAR
5 x   IPS Empress CAD Multi
for CEREC/inLab 1,
5 stuks, kleur naar keuze, C14L

11%

(Adviesprijs per verpakking 89,00 EUR)

1 x   OptraGloss Ceramic Kit *
684555 (Adviesprijs 55,00 EUR)

Pakketprijs

445,00 EUR

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021
* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.

1

CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank,
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te
voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd,
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

Perfecte keramiek-oven
®
voor IPS e.max CAD
1 x   Programat CS2,

200–240 V / 50–60 Hz

645986 (Adviesprijs 4.210,00 EUR)

1 x   Vacuümpomp VP3 easy,

230 V / 50–60 Hz *

594554 (Adviesprijs 685,00 EUR)

1 x   IPS e.max CAD for CEREC/inLab 1,
(HT, MT, LT, MO), C14 , 5 stuks, kleur naar keuze *
(Adviesprijs 135,00 EUR)

BESPAAR

16%

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021
* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent.

1

CEREC/inLab is geen geregistreerd handelsmerk van Ivoclar Vivadent.

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank,
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te
voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd,
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

Pakketprijs

4.210,00 EUR

Vereenvoudig
cementeren van
zirkonium restauraties
1 x   SpeedCEM Plus Refill,
692422 (Adviesprijs 283,00 EUR)

BESPAAR

30%

1 x   OptraGate Refill,
80 stuks, maat naar keuze*
(Adviesprijs 121,50 EUR)

Pakketprijs

283,00 EUR

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021
* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent
Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank,
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te
voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd,
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

3 x 9 g, transp.

De ultieme
combinatie

BESPAAR

19%

2 x   Multilink Automix Refill,
kleur naar keuze
(Adviesprijs per verpakking 168,50 EUR)

Pakketprijs

337,00 EUR

1 x   Multilink Primer A+B Refill,
2 x 3 g fles*
576825 (Adviesprijs 78,30 EUR)

Geldig van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021
* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar Vivadent
Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen en exclusief BTW, distributeurs zijn zelfstandig en vrij om hun eigen verkoopprijzen te bepalen, typefouten en vergissingen voorbehouden.
De speciale aanbiedingen zijn geldig t/m 31/07/2021, tenzij anders vermeld – zolang de voorraad strekt. Deze aanbieding kan niet met andere aanbiedingen worden gecombineerd.
De bestelling wordt doorgestuurd aan de leverancier en wordt als bindend beschouwd op het moment dat er tussen u en de leverancier overeenkomst is over de prijs en voorwaarden.
De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar Vivadent zet uw gegevens in voor klantondersteuning en verkooppromotie en zal deze opslaan in een databank,
die door Ivoclar Vivadent wordt beheerd en door Ivoclar Vivadent BV alsmede door de bedrijven van de Ivoclar Vivadent groep worden benut (http://www.ivoclarvivadent.nl/nl/groepsstructuur), om u te
voorzien van informatie over producten, diensten en activiteiten van Ivoclar Vivadent BV. U kunt op elk gewenst moment en met toekomstige werking bovengenoemde toestemming intrekken.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar dataprotection.hoofddorp@ivoclarvivadent.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd,
tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

ivoclarvivadent.nl

Volg ons via

Ivoclar Vivadent Benelux

Manufacturer, Sales & Distribution

Marketing & Sales Support Office

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35 | Fax +423 235 33 60

Ivoclar Vivadent B.V.
De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp
The Netherlands
Tel. +31 23 529 37 91 | Fax +31 23 555 45 04

ivoclarvivadent.nl

