
Making People Smile

Uitstekende 
e� iciëntie 
met IPS e.max 
systeem

Aanbiedingen
voor digitale
labs

Gecoördineerde 
materialen 
& oplossingen 
voor digitale
geproduceerde
restauraties 
en protheses.

Geldig van 1 september 2021 
t/m 31 december 2021



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

** Alleen te bestellen via o� iciële dentale depots. 

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

16%
Adviesprijs

EUR 1.787,50
Pakketprijs

EUR 1.501,75

75581

4 x     IPS e.max ZirCAD Prime,  25 mm,  kleur naar keuze
        (adviesprijs per verpakking:  EUR 304,00)

1 x     IPS e.max Ceram  Gingiva Kit **

        602316  (adviesprijs per verpakking:  EUR 571,50)

IPS e.max® ZirCAD Prime
&  IPS e.max® Ceram



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

25%
Adviesprijs

EUR 187,00

Pakketprijs
EUR 140,25

Adviesprijs
EUR 187,00

Pakketprijs
EUR 140,25

Adviesprijs
EUR 187,00

Pakketprijs
EUR 140,25

75561

  1 x      IPS e.max ZirCAD  LT,  
20 mm,  kleur naar keuze

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 187,00)

  1 x      IPS e.max ZirCAD  MT,  
18 mm,  kleur naar keuze

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 187,00)

  1 x      IPS e.max ZirCAD  MO,  
20 mm,  kleur naar keuze

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 187,00)

Elke dag een 
scherpe prijs
Krijg 25% ko� ing op elke 
monochromatische 
IPS e.max  ZirCAD disc 
naar keuze.

Voorbeelden:

IPS e.max® ZirCAD
Prijsvoordeel



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

* Wordt rechtstreeks vanuit Ivoclar Vivadent AG aan u geleverd.

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

21%

BESPAAR

21%

Adviesprijs
EUR 2.390,00

Pakketprijs
EUR 1.900,00

Adviesprijs
EUR 6.040,00

Pakketprijs
EUR 4.750,00

71900

20 x     Ivotion,  38 mm,  kleur naar keuze
           (adviesprijs per verpakking:  EUR 95,00)

*Uw so� ware licentie zal worden geactiveerd nadat u uw 3Shape dongle
                   nummer hee�  verstuurd naar licenses@ivoclarvivadent.com

   1 x     Ivotion
Library 3Shape *

          743954  (adviesprijs per verpakking:  EUR 490,00)
*Uw so� ware licentie zal worden geactiveerd nadat u uw 3Shape dongle
                   nummer hee�  verstuurd naar licenses@ivoclarvivadent.com

71910

50 x     Ivotion,  38 mm,  kleur naar keuze
           (adviesprijs per verpakking:  EUR 95,00)

   1 x     Ivotion Denture System
Library 3Shape *

          743951  (adviesprijs per verpakking:  EUR 1.290,00)

Ivotion Starter pakket
Medium & Large



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 2021

ivoclarvivadent.nl

* Wordt rechtstreeks vanuit Ivoclar Vivadent AG aan u geleverd.

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

17%
Adviesprijs
EUR 252,15
Pakketprijs

EUR 209,00

75573

1 x     IPS e.max Ceram  Selection Kit
        684732  (adviesprijs per verpakking:  EUR 209,00)

1 x     IPS e.max Ceram  Selection  
Shade Guide *

        685944  (adviesprijs per verpakking:  EUR 43,15)

IPS e.max® Ceram
Selection



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 decemeber 2021

ivoclarvivadent.nl

** Bestellingen worden alleen via dealers afgehandeld.

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 31/12/2021, 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.

BESPAAR

10%

BESPAAR

15%

BESPAAR

15%

Adviesprijs
EUR 449,00
Pakketprijs

EUR 404,10

Adviesprijs
EUR 522,50
Pakketprijs
EUR 444,13

Adviesprijs
EUR 615,50
Pakketprijs
EUR 523,17

75577

75578

75579

1 x     IPS Ivocolor  Sta� er Kit ** 
        667649  (adviesprijs per verpakking:  EUR 449,00)

1 x     IPS Ivocolor  Essence Kit ** 
        667650  (adviesprijs per verpakking:  EUR 522,50)

1 x     IPS Ivocolor  Shade Kit ** 
        667651  (adviesprijs per verpakking:   EUR 615,50)

IPS Ivocolor®  
Pakketvoordeel


