
*Zhermapol Sp.  z o.o. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia promocji bez uprzedniego powiadomienia.

denture cleaner
PŁYN:
• Usuwa kamień nazębny 
• Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
• Eliminuje osady i naloty

wosk modelowy
Nowy wosk modelowy do wykonywania wzorników 
zwarciowych oraz prototypu protezy zębowej. Dzięki 
harmonijnemu połączeniu wosków pszczelich, mikrowosków i 
wosków parafinowych spełnia najwyższe normy. Występuje w 
dwóch wariantach: wosk twardy i wosk miękki.

Wosk modelowy miękki/twardy 2x500 g

Denture Cleaner płyn 500 ml

Dissol 1 kg

30,00 zł

35,00 zł

55,00 zł
72,00 zł

Denture Cleaner proszek 150 g 

25,00 zł
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PROSZEK: 
• Usuwa przebarwienia powstałe w wyniku spożywanych 

pokarmów oraz palenia nikotyny 
• Oczyszcza protezę dając efekt wybielania

Przedstawiciele regionalni:
Andrzej Plakwicz 602 353 571
województwa: mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Marian Kwiatkowski 517 962 441
województwa: małopolskie, śląskie
Ryszard Radoń 600 877 211
województwa: dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie
Janusz Kulwas 600 877 210
województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
Katarzyna Ziółkowska 600 877 212
województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Regionalni menadżerowie sprzedaży:
Seweryn Piekarczyk 698 644 160
województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, łódzkie
Przemysław Weber 600 877 208
województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie
Robert Zaleśny 602 880 576
województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14, 02-981 Warszawa
tel.  +48 22 858 82 72, fax +48 22 642 07 14
www.zhermapol.pl

139,00 zł

elite lc tray round
Jednoskładnikowy materiał do wykonywania 
światłoutwardzalnych łyżek indywidualnych. Ergonomiczny 
kształt płytek umożliwia ekonomiczne wykorzystanie materiału. 
Opakowania 50 szt, w kolorach: biały, różowy, niebieski.

dissol Chromatyczny materiał do usuwania resztek gipsów i 
alginatów z protez dentystycznych i z łyżek wyciskowych. W 
czasie rozpuszczania gipsów lub alginatów roztwór roboczy 
ulega stopniowemu odbarwieniu. Preparat można używać 
wielokrotnie aż do zaniku barwy. 

Wiosenna promocja 
techniczna
Oferta obowiązuje od 01.04 do 17.06.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

Gadżety wysyłane są bezpośrednio z firmy Zhermapol na podstawie (wysłanej na adres 
biuro@zhermack.com lub przez Przedstawiciela regionalnego) kopii faktury wg. w/wym progów zakupowych.

DOKONAJ ZAKUPÓW NA KWOTĘ:
   500 zł  - otrzymasz PLATINIUM 85 TOUCH 200G +200G oraz ELEGANCKĄ PARASOLKĘ za 1 zł
   750 zł  - otrzymasz ZETA 7 SPRAY 750ML oraz ZESTAW PRZYBORÓW DO GRILLA za 1 zł
1000 zł  - otrzymasz  2 X WOSK TWARDY LUB MIĘKKI 2 X 500G oraz GRILL TURYSTYCZNY Z TERMICZNĄ TORBĄ za 1 zł

     Do zakupów z motylkiem otrzymasz kubek ceramiczny z logo



145,00 zł
156,00 zł

169,00 zł
193,00 zł

289,00 zł
320,00 zł

499,00 zł
676,00 zł

598,00 zł
839,00 zł

165,00 zł
(cena 1 opakowania 

to tylko 33,00 zł)
210,00 zł

620,00 zł
825,00 zł

378,00 zł
535,00 zł

378,00 zł
506,00 zł

6500,00 zł999,00 zł

49,00 zł
57,00 zł

159,00 zł
173,00 zł

580,00 zł
710,00 zł

686,00 zł
846,00 zł

126,00 zł
138,00 zł

Villacryl H Plus (750 g + 400 ml)

Villacryl S (100 g + 50 ml)

Villacryl SP (500 g + 300 ml)

Villacryl IT (zielony lub różowy) 
750 g + 200 ml 
+ Izo-sol 250 ml za 1zł

Villacryl H Rapid 4 kg 
+ 2x Villacryl H Rapid Płyn 1l 
ZA 50% CENY 
+ W CENIE wyjątkowy kubek

+ 

Zetalabor 10 kg 
+ 4 x Indurent 60 ml

Zetalabor 10 kg + 4x Indurent 60 ml 
+ Gingifast Rigid/Elastic 2x 50 ml 
za 99,00 zł

VAP 8A z pedałem
+ W CENIE AD8 
urządzenie do 
uzdatniania wody

Zetalabor 2,6 kg 
+ Indurent Gel 60ml  
ZA 50% CENY

Zetalabor 5 kg 
+  2 x Indurent 60 ml 
W CENIE

villacryl
Bogata oferta materiałów akrylowych umożliwia 
najróżnorodniejsze ich zastosowanie. Dzięki naturalnej 
kolorystyce oraz wytrzymałości mechanicznej materiałów 
użycie produktów z grupy Villacryl gwarantuje wysoką 
estetykę i jakość wykonanej pracy.

zetalabor
Masa silikonowa typu C przeznaczona specjalnie dla pracowni techniczno-dentystycznych.

VAP 8  
wytwornica pary 

Polimeryzator 
ciśnieniowy TM 6l 

Polimeryzator
ci nieniowy TM

2x Elite Double 16/22 Normal/Fast (1 kg+1 kg) + 
puszka do powielania modeli (o wartości 61,00 zł)

LUB

2x Elite Double 16/22 Normal/Fast (1 kg + 1 
kg) + gips Stodent V kl 3kg pomarańczowy

ELITE DOUBLE
Silikon addycyjny do powielania modeli przy 
wykonywaniu protez szkieletowych i innych prac 
laboratoryjnych.

platinum 85 touch
Gładka i aksamitna powierzchnia, duża precyzja odwzorowania szczegółów, pachnąca wanilią, konsystencja putty – odkryj cechy, 
które sprawiają, że Platinum 85 TOUCH to idealny wybór dla wszystkich zastosowań, wymagających jakości i niezawodności w pracowni 
techniczno-dentystycznej.

5x Platinum 85 Touch
(200g + 200g)
+ W CENIE wyjątkowy kubek
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Villacryl H Plus 4 kg 
+ 2x Villacryl H Płyn 1l 
ZA 50% CENY 
+ W CENIE wyjątkowy kubek

U
rządzenia

C-silikony
A-silikony

1177,00 zł 8879,00 zł

x2

x5

Platinum 85 Touch (4,3kg + 4,3kg)  
+ W CENIE Villacryl SP za 1zł


