
Making People Smile

CAD/CAM 
materialen voor
verschillende
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voor digitale
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materialen 
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vervaardigde
restauraties 
en protheses
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Geldig van 1 februari 2022 t/m 31 juli 2022

ivoclar.com

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 31/07/2022, 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. Promoties die met credit nota's verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar.

De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en  
marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

25% 
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 194,50

Pakketprijs
EUR 145,90

Adviesprijs 
EUR 194,50

Pakketprijs
EUR 145,90

Adviesprijs 
EUR 194,50

Pakketprijs
EUR 145,90

75561

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

          (adviesprijs per verpakking:  EUR 194,50)

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

          (adviesprijs per verpakking:   EUR 194,50)

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

          (adviesprijs per verpakking:   EUR 194,50)

Profiteer elke dag 
van extra voordeel
Krijg 25% prijsvoordeel 
voor elke monokleurige 
IPS e.max ZirCAD disc.

Voorbeelden:

IPS e.max® ZirCAD 
Pakketvoordeel



ivoclar.com

*** Bestellingen of retourneringen worden via Ivoclar sales representatives of dealers afgehandeld.

Geldig van 1 februari 2022 t/m 31 juli 2022

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 31/07/2022, 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. Promoties die met credit nota's verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar.

De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en  
marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

Tot 

600
EUR  

Inruilkorting

Adviesprijs 
EUR 12.975,00

Pakketprijs
EUR 12.375,00

1 x      Programat S2,   
118–240 V  /  50–60 Hz  
742032  (adviesprijs:  EUR 12.975,00)

Ruil uw oude oven in

en ontdek de Programat S2.

Lever uw oude sinteroven in***  
en ontvang een inruilkorting van EUR 600,-  
voor uw nieuwe Programat S2. 

75692

Programat® S2 
Inruilactie



ivoclar.com

* Dit product wordt rechtstreeks verstuurd door Ivoclar. 

Geldig van 1 februari 2022 t/m 31 juli 2022

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 31/07/2022, 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. Promoties die met credit nota's verwerkt worden kunnen tot uiterlijk 8 maanden na aankoop worden geclaimd bij Ivoclar.

De speciale aanbiedingen zijn alleen verkrijgbaar bij deelnemende leveranciers. Ivoclar B.V. zet uw gegevens in voor klantenservice, orderverwerking en  
marketingdoeleinden. De gegevens worden in de door Ivoclar Vivadent AG Schaan beheerde databank opgeslagen (http://www.ivoclar.com/group). 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@ivoclar.com. Uw persoonlijke gegevens worden dan verwijderd, tenzij wettelijk verplicht is dat ze een bepaalde tijd bewaard moeten worden.

 15%
BESPAAR

Adviesprijs 
EUR 280,65
Pakketprijs
EUR 237,60

75659

     1 x       Colado CC,  250 gr  
627532  (adviesprijs per verpakking:   EUR 151,50)

     2 x       ProArt CAD Wax  blue,   
20 mm    
686323  (adviesprijs per verpakking:   EUR 43,05)

     1 x      ProArt CAD Wax  blue,   
20 mm *   
686323  (adviesprijs per verpakking:   EUR 43,05)

Frees- en giettechniek 
Pakketvoordeel


