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ATRAKCYJNE PROMOCJE



*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez Klienta dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

Cad/Cam

1 x IvoSmile & IvoSmile Ortho
30 dniowa darmowa wersja aplikacji 
do pobrania w AppStore

 
cena cennikowa 1 639 PLN

cena promocyjna

1 220 PLN

 
cena cennikowa 2 169 PLN

cena promocyjna

1 500 PLN

 
cena cennikowa 2 391PLN

cena promocyjna

1 665 PLN

4 x Empress CAD CEREC/inLab HT, LT 5szt 
kolory do wyboru

3 x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT C17 5szt.  
kolory do wyboru

3 x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT B45 3szt. 
kolory do wyboru

1 x Empress CAD CEREC/inLab C14 5szt* 
kolor do wyboru 

1 x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT C17 5 szt.* 
kolor a2

1 x IPS e.max ZirCAD CER/inLab LT B45 3szt.* 
kolor a2

3 x

3 x

4 x



IpS e.max ZirCAD MT -14 mm 765 plN
IpS e.max ZirCAD MT -18 mm 865 plN
IpS e.max ZirCAD MO -10 mm 575 plN
IpS e.max ZirCAD MO -14 mm 675 plN
IpS e.max ZirCAD MO -18 mm 765 plN
IpS e.max ZirCAD MO -20 mm 865 plN
IpS e.max ZirCAD MO -25 mm 1005 plN

IpS e.max ZirCAD lT -10 mm 625 plN
IpS e.max ZirCAD lT -12 mm 675 plN
IpS e.max ZirCAD lT -14 mm 720 plN
IpS e.max ZirCAD lT -16 mm 765 plN
IpS e.max ZirCAD lT -18 mm 815 plN
IpS e.max ZirCAD lT -20 mm 865 plN
IpS e.max ZirCAD lT -25 mm 1050 plN

IpS e.max ZirCAD MT Multi -16 mm 960 plN
IpS e.max ZirCAD MT Multi -20 mm 1050 plN

*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez Klienta dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

Cad/Cam

1 x Programat CS4

3 x IPS e.max ZirCAD MT Multi 98.5 mm

3 x IPS e.max ZirCAD 98.5mm 
MT, MO, lT

1 x IPS e.max ZirCAD MT Multi A2*98.5-12mm

3 x IPS e.max ZirCAD CER/in.MT Multi* 
C17/5 A1,A2,A3   

1 x IPS e.max ZirCAD LT A2* 98.5-14 mm

 
cena cennikowa 59 045 PLN

cena promocyjna

48 000 PLN

3 x

3 x



*Materiał wysyłany bezpośrednio z Ivoclar Vivadent AG Schaan po przesłaniu przez Klienta dowodu zakupu na adres e-mail: promocje@ivoclarvivadent.com

Cad/Cam

cena promocyjna

199 000 PLN

1 x PrograMill One System
prograMill One jest najmniejszą całkowicie zautomatyzowaną 5-cio osiową maszyną na świecie. 
Uzupełnienia wykonane przy jej pomocy charakteryzują się doskonałą jakością, idealnym dopasowaniem 
do pola protetycznego a powierzchnie uzupełnień nie wymagają dodatkowej korekty. prograMill One 
to rozwiązanie dla gabinetu stomatologicznego, które łączy jakość przemysłowej produkcji i wysoką 
precyzję pracy z nowoczesnym wyglądem. 

Innowacyjność 5-cio osiowej technologii frezowania/szlifowania (5XT) polega na sposobie pracy 
urządzenia. przetwarzany blok porusza się wokół rotującego narzędzia co ułatwia uzyskanie gładkiej 
powierzchni, skraca cykl pracy w 5-cio osiowej strategii, ma także wpływ na przedłużenie użytkowania 
frezów.

• Zintegrowana kamera zapewnia wysoką automatyzację

• 5-cio miejscowy magazyn bloków

• 8-mio miejscowa zmieniarka narzędzi

• 5-cio osiowa technologia frezowania (5XT)

• Bezprzewodowa, mobilna obsługa przy pomocy aplikacji

• Wyświetlacz stanu pracy

 
cena promocyjna

339 000 PLN

 
cena promocyjna

285 000 PLN

1 x PrograMill PM3 System
•  Wielozadaniowa do każdego  

rodzaju materiałów.

•  przetwarza materiały w dwóch trybach 
mokrym i suchym.

•  Frezuje i szlifuje z precyzją najwyższego 
standardu.

•  Ekonomiczne rozwiązanie połączone  
z najwyższą jakością pracy.

System zawiera: 
- prograMill pM7/pM5/pM3 
- prograMill Base Set 
- prograMill CAM pC 
- prograMill CAM Set wraz z czytnikiem RFID 
- Monitor 
- Klawiatura

1 x PrograMill PM5 System
•  Wielozadaniowa z możliwością przetwarzania  

różnych materiałów.

• Dwa tryby pracy mokro i sucho.

•  Doskonała precyzja opracowywania  
materiałów frezowanych jak i szlifowanych.

• przetwarza dyski i bloki.

• Automatyczny magazyn materiałów

System zawiera: 
- prograMill pM5 System 
- prograMill Base Set 
- prograMill CAM pC 
- prograMill CAM Set wraz z czytnikiem RFID 
- Monitor 
- Klawiatura



Cad/Cam

dyski o wartości 
125 000 zł

 
cena cennikowa 545 000 PLN

cena promocyjna

459 000 PLN

100 x

1x PrograMill PM7 System
•  Wielozadaniowa dla każdego rodzaju materiału 

od materiałów ceramicznych po tytan.

•  Wielofunkcyjna, szlifuje materiały ceramiczne w trybie  
oczyszczania na mokro oraz frezuje w trybie na sucho.

•  Automatyczne przełączanie trybów pracy mokro/sucho. 

System zawiera:

- prograMill pM7 System 
- prograMill Base Set 
- prograMill pC 
- prograMill CAM Set z czytnikiem RFID 
- Monitor 
- Klawiatura

- Separating Fluid 1000 ml 
- CAD/CAM labs. for prograMill Starter Kit 
- 100 x IpS e.max ZirCAD prime 98.5 mm 



Instruktor CAD/CAM Adrian Szymajda
Tel: +48 782 100 010
e-mail: adrian.szymajda@ivoclarvivadent.com

Ivoclar – Vivadent Polska Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 78
00-175 Warszawa
Infolinia: +22 635 54 96
e-mail: info@ivoclarvivadent.com.pl
www.ivoclarvivadent.pl 

Producent
Ivoclar-Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL - 9494 Schaan
Lichtenstein
www.ivoclarvivadent.com

facebook.com/
IvoclarVivadentPolska

Cad/Cam

Jeżeli skorzystają państwo z naszej promocji to:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1) administratorem pani/pana danych osobowych Ivoclar-Vivadent polska Sp.z o.o. Al. Jana pawła II 78 00-175 Warszawa
2) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami pani/pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
4) pani/pana dane osobowe przechowywane będą okres 6 lat
5) posiada pani/pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma pani/pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w promocji

promocje zawarte w gazetce obowiązują od 1 czerwca do 31 lipca 2020r. lub do wyczerpania zapasów.  
Zdjęcia produktów w gazetce promocyjnej mają charakter poglądowy i ilustracyjny, a rzeczywisty ich wygląd i kolor może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach. 
Zamieszczone ceny promocyjne to sugerowane, niewiążące ceny z VAT. 
Cena przekreślona oznacza sugerowaną przez Dostawcę cenę detaliczną. Wartość procentowa oznacza procentową wartość obniżki w relacji do sugerowanej ceny detalicznej. 

PrograPrint PR5 D
prograprint to system do druku 3D, który został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w stomatologii. Drukarka 3D prograprint pR5  
posiada innowacyjny system wkładów (cartridge), który umożliwia łatwą i czystą obsługę, bez konieczności kontaktu  
z przetwarzanym materiałem. 

prograprint to system składający się z trzech urządzeń, drukarki – prograprint pR5; urządzenia czyszczącego - prograprint Clean; 
oraz z lampy polimeryzacyjnej – prograprint Cure. Skoordynowanie pracy tych trzech urządzeń z właściwościami przetwarzanych 
materiałów zapewnia doskonałą jakość drukowanych obiektów. Dokładność druku 3D jest doskonała i jednoznaczna na całej 
platformie drukującej. To zapewnia wierność pokrycia pola protetycznego oraz doskonałe dopasowanie drukowanych obiektów  
do realnych warunków klinicznych w ustach pacjenta. 

w sprzedaży od września 2020


