
Trust the experience 

Obowiązuje od 02.01.2022 do 31.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

OfErta prOmOcyjna 
dla tEchników dEntyStycznych



Form Plast
Samopolimeryzujące, spalające się bezresztkowo tworzywo akrylowe przeznaczone w szczególności do modelowania uzupełnień 
protetycznych, koron, koron teleskopowych, klamer, mostów adhezyjnych, a także do wszelkich prac pomocniczych w pracowni 
techniki dentystycznej.  

Villacryl Rapid FN
Tworzywo akrylowe szybkiej polimeryzacji termicznej na płyty protez. Dzięki specjalnej formule materiału, można zyskać nawet do 60 
minut w porównaniu z tradycyjnymi akrylami na gorąco.

Villacryl SP
Tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji do wykonywania akrylowych części w protezach szkieletowych, całkowitych i częściowych 
techniką wlewową przy zastosowaniu mas hydrokoloidalnych, silikonów do przedlewów oraz silikonów do powielania. Przydatne również 
do napraw i pośrednich podścieleń.
Dostępne kolory: 0, V2, V4

210 zł
00

219 zł
00

275 zł
00

217 zł
00

Form Plast Pojemnik 100 g + butelka 2 x 50 ml 
+ akcesoria (pędzelek, 2 x kieliszek Form Plast, miarka, pipeta)
+ Specjalnie zaprojektowana podstawa typu „stand” z plexi *
*oferta limitowana!

Villacryl SP V4 (500 g + 300 ml) 
+ Stodent IV kremowy 3 kg (pachnący wanilią)
za 1 zł

Villacryl H Rapid FN V4 (750 g + 400 ml)
+ Stodent III jasnozielony 3 kg
(pachnący mango) za 1 zł
 

Minimalny skurcz 
polimeryzacyjny

ZAlETy:

ZAlETy:

ZAlETy:

szybkie 
żelowanie

krótki czas 
polimeryzacji

zwiększona 
opakerowość koloru

Uniwersalność 
zastosowań

Łatwa i szybka 
polimeryzacja w 20 minut

czas polimeryzacji 
w 100°c - 20 min

zwiększona plastyczność masy 
podczas upychania w puszce

Możliwa wydłużona 
polimeryzacja



Villacryl Thermo Press
Najwyższej jakości mikrokrystaliczne tworzywo na bazie poliamidu, zapewniające idealne dopasowanie protez, stabilność barw, łatwą 
obróbkę oraz idealnie gładką i błyszczącą powierzchnię protezy.

Dostępne kolory: 0, T2, T3, T4.

Tuby aluminiowe

Jednorazowe tuby aluminiowe do wtryskiwania materiałów termoplastycznych, średnica 22 mm

Villacryl Ortho
Bezbarwne tworzywo akrylowe do chłodenej polimeryzacji ciśnieniowej przeznaczone do wykonywania ruchomych aparatów 
ortodontycznych metodą nasypywania proszku na model i nasączania monomerem (metodą salt i pepper) oraz napraw aparatów 
ortodontycznych.

Villacryl Ortho 
2 kg + płyn 1l za 50% ceny

Villacryl Ortho koncentrat 50 ml*
*Kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, malinowy, 
fioletowy, zielony, jasnozielony, niebieski.

560 zł
00

31 zł
00

441 zł
00

168 zł
00

174 zł
00

Villacryl Thermo Press 250 g+ Stodent IV popielaty 3 kg (o zapachu truskawek!) za 1 zł 

Tuby Aluminiowe h:90 mm (30 szt)

Tuby Aluminiowe h:120 mm (30 szt)

ZAlETy:

ZAlETy:

Łatwa i szybka 
polimeryzacja w 20 minut

Możliwość pracy z większością 
dostępnych na rynku wtryskarek

niska wchłanialność 
płynów z jamy ustnej

optymalna elastyczność
i twardość protezy

idealna przejrzystość 
masy akrylowej

Ø22



Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa Polska (PL) | T +48 22 858 82 72
www.everall7.pl | info@everall7.pl

Przedstawiciele regionalni

Janusz Kulwas  tel: 600 877 210
województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie

Ryszard Radoń  tel: 600 877 211
województwa: wielkopolskie, lubuskie, opolskie, dolnośląskie, śląskie

Mateusz Wilkos  tel: 600 877 212
województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 
małopolskie

Villacryl

OFERTA
na którą 

wszyscy czekają!

 STODENT IV kremowy 5 kg

 STODENT IV kremowy 3 kg

64

43

zł
00

zł
00

 STODENT IV popielaty 5 kg STODENT III jasnozielony 5 kg

 STODENT IV popielaty  3 kg STODENT III jasnozielony  3 kg

64 35

43 27

zł
00

zł
00

zł
00

zł
00

nOwE
opakowanie!

nOwE
opakowanie!

nOwE
opakowanie!

nOwE
opakowanie!

nOwE
opakowanie!

 STODENT IV kremowy 25 kg
257 zł

00

 STODENT IV popielaty 25 kg STODENT III jasnozielony 25 kg
257 139zł

00
zł
00

Stodent
Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w produkcji gipsów, wyczulenie na potrzeby techników 
dentystycznych, a także pełna kontrola wszystkich etapów produkcji, zapewniają wysokie standardy 
jakości gipsów Everall7, docenione przez profesjonalistów na całym świecie.

Teraz linia gipsów Stodent wzbogacona o nowe kolory i zapachy oraz wygodne opakowania!

Z
A

pAch TRuskAwkO
w

y

ZApAch MAngO

ZApAch wAniliOw
y

Obowiązuje od 02.01.2022 do 31.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

Villacryl H Plus 4 kg 
+ 2 x Villacryl H Plus 1 l (za 50% ceny)

773 zł
00

jUŻ w sprzeDaŻy


