
Making People Smile

Klinisch bewezen.
Toekomstbestendig.

Geldig van 1 september 2021 
t/m 31 december 2021

Aanbiedingen
voor tandtechnische
laboratoria



** Bestellingen worden alleen via dealers afgehandeld.

BESPAAR

20%
Adviesprijs

EUR 848,50
Pakketprijs

EUR 678,80

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.

1 x      IPS e.max Press  Intro Kit
         745006  (adviesprijs per verpakking:  EUR 589,00)

1 x      IPS e.max Ceram  Intro Kit,  A2**
        681628  (adviesprijs per verpakking:  EUR 259,50)

30 jaar perstechniek 75113

IPS e.max® Press
Pakketvoordeel



* Wordt rechtstreeks vanuit Ivoclar Vivadent AG aan u geleverd.

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

10%
EUR 10.428,10

Pakketprijs
EUR 9.378,10

75112

  1 x      Programat EP 3010 G2
      747831  (adviesprijs per verpakking: EUR 8.320,00)

  5 x      IPS e.max Press  Refi ll,  5 stuks,  kleur naar keuze  
626355  (adviesprijs per verpakking: EUR 92,05)

   2 x      Automatic Temperature Checking Set 2   
598833  (adviesprijs per verpakking: EUR 228,50)

   1 x      IPS PressVEST  Premium Powder,  2,5 kg 
               685585  (adviesprijs per verpakking:  EUR 118,00

   1 x      IPS PressVEST  Premium Liquid,  0,5 l  
              685587  (adviesprijs per verpakking:  EUR 22,85)

   1 x      Vacuümpomp VP5,  200–240 V  /  50–60 Hz *
666308  (adviesprijs per verpakking:  EUR 1.050,00)

30 jaar perstechniek

Programat® EP 3010 G2
Pakketvoordeel



* Wordt rechtstreeks vanuit Ivoclar Vivadent AG aan u geleverd.

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

7%
BESPAAR

8%
BESPAAR

11%

Adviesprijs
EUR 5.285,60

Pakketprijs
EUR 4.925,00

Adviesprijs
EUR 7.236,40

Pakketprijs
EUR 6.625,00

Adviesprijs
EUR 9.134,05

Pakketprijs
EUR 8.090,00

75170

  1 x      Programat P 310 G2,  
200–240 V

      747825  (adviesprijs:  EUR 4.240,00)

  1 x      Vacuümpomp 
VP3 easy,  200–240 V
594554  (adviesprijs:  EUR 685,00)

  5 x         IPS InLine  
System Opaquer,  
3 g,  kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 28,20)

  5 x      IPS InLine Dentin,  
20 g,  kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 27,45)

  3 x        IPS InLine Incisal,  
20 g,  kleur naar keuze*
(adviesprijs:   EUR 27,45)

75171

  1 x      Programat P 510 G2,  
200–240 V

      747827  (adviesprijs:  EUR 5.575,00)

  1 x      Vacuümpomp 
VP5,  200–240 V
666308  (adviesprijs:  EUR 1.050,00)

10 x      IPS InLine  
System Opaquer,  
3 g,   kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 28,20)

10 x      IPS InLine Dentin,  
20 g,   kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 27,45)

  2 x     IPS InLine Incisal,  
20 g,   kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 27,45)

75172

  1 x      Programat P 710 G2,  
200–240 V

      747829  (adviesprijs:  EUR 7.040,00)

  1 x      Vacuümpomp 
VP5,  200–240 V
666308  (adviesprijs:   EUR 1.050,00)

15 x      IPS Style Ceram  
Powder Opaquer 870,  
18 g, kleur naar keuze*
(adviesprijs;:  EUR 33,45)

15 x      IPS Style Ceram Dentin,  
20 g,  kleur naar keuze*
(adviesprijs:   EUR 31,90)

  2 x     IPS Style Ceram Incisal,  
20 g,  kleur naar keuze *
(adviesprijs:   EUR 31,90)

Programat® G2
Pakketvoordeel



Adviesprijs
EUR 4.135,00

Pakketprijs
EUR 2.770,45

71280     50 x    SR Vivodent S PE,   sets van 6
             656552  (adviesprijs per verpakking:   EUR 23,95)

    50 x    SR O� hotyp S PE,   sets van 8
            657193  (adviesprijs per verpakking:  EUR 17,40)

    50 x     Ontvang in totaal 50x van hetzelfde product 
bij inruil van 100 x concurrerend materiaal.***

BESPAAR

33%

 ***  Afhandeling van retourzendingen via Ivoclar Vivadent sales representatives of o� iciële 
dentale depots na ontvangst van het inruilmateriaal op vestiging Ivoclar Vivadent in 
Hoofddorp

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.

Adviesprijs
EUR 2.765,00

Pakketprijs
EUR 1.852,55

Adviesprijs
EUR 4.135,00

Pakketprijs
EUR 2.770,45

Adviesprijs
EUR 6.550,00

Pakketprijs
EUR 4.388,50

71270

71290

71300

    50 x    SR Vivodent,   sets van 6
             540260  (adviesprijs per verpakking:  EUR 13,75)

    50 x    SR O� hotyp,   sets van 8
            540050  (adviesprijs per verpakking:  EUR 13,90)

    50 x    Ontvang in totaal 50x van hetzelfde product
bij inruil van 100 x concurrerend materiaal.***

    50 x    SR Vivodent S DCL,   sets van  6
             683394  (adviesprijs per verpakking:   EUR 23,95)

    50 x    SR O� hotyp S DCL,   sets van  8
            683795  (adviesprijs per verpakking:  EUR 17,40)

    50 x   Ontvang in totaal 50x van hetzelfde product 
                bij inruil van 100 x concurrerend materiaal.***

    50 x    SR Phonares II Anterior,   sets van  6
             639350  (adviesprijs per verpakking:  EUR 36,65)

    25 x    SR Phonares II Typ,   sets van  8
            639352  (adviesprijs per verpakking:  EUR 28,85)

    25 x    SR Phonares II Lingual,   sets van  8
            639351  (adviesprijs per verpakking:  EUR 28,85)

    50 x     Ontvang in totaal 50x van hetzelfde product 
bij inruil van 100 x concurrerend materiaal.***

BESPAAR

33%

BESPAAR

33%

BESPAAR

33%

Flexibele Inruilactie 
Tanden & Kiezen 2+1



Geldig van 1 september 2021 t/m 31 december 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



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


