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4Shine
Proszek polerski do wstępnego polerowania i nabłyszczania wszelkich tworzyw akrylowych i termoplastycznych. 
Dostępny w dwóch wariantach ścieralności: regular – średnio ścierny oraz hard – mocno ścierny.*

Tuby aluminiowe
Jednorazowe tuby aluminiowe do wtryskiwania materiałów termoplastycznych, średnica 22 mm.

• specjalna konstrukcja korka gwarantuje  
bezpieczny i niezawodny wtrysk materiału

• dostępne w dwóch długościach: 

Kieliszki z tworzywa do mieszania masy akrylowej

• wykonane z tworzywa odpornego  
na działanie monomeru

• półokrągłe denko ułatwia mieszanie  
i czyszczenie po pracy

• dobrze wyprofilowany dziubek ułatwia  
wlewanie płynnej masy akrylowej

Ø22Tuby aluminiowe 
h: 90 mm (30 szt.)

Tuby aluminiowe 
h: 120 mm (30 szt.)

Villacryl Opaker 4×7g
+2×12 ml+wytrawiacz 

Villacryl Opaker 2×7 g (róż)
+12 ml+12 ml

168zł

60zł 240zł

174zł

36zł
Kieliszki 
(12 szt.)    

Form Plast 
Samopolimeryzujące, spalające się bezresztkowo, tworzywo akrylowe przeznaczone w szczególności do modelowania 
uzupełnień protetycznych.

• Minimalny skurcz  
polimeryzacyjny

• Krótki czas polimeryzacji
• Dzięki szybkiemu żelowaniu masy,  

nie spływa z modelu gipsowego

Form Plast Pojemnik 100 g 
+ butelka 2×50 ml + akcesoria (pędzelek, 2×kieliszek Form Plast, miarka, pipeta)275zł

Villacryl SP (500 g + 300 ml) 
+Stodent IV kremowy 

(pachnący wanilią) za 1 zł 
+kieliszek z tworzywa

*Więcej informacji na stronie www.everall7.pl lub u przedstawicieli handlowych.

nowosci

4Shine polishing 
powder regular

4Shine polishing 
powder hard

2
kg

2
kg

10
kg

10
kg64zł 248zł



Villacryl H Plus
Tworzywo akrylowe Villacryl H Plus, polimeryzowane na gorąco, do wykonywania płyt podstawowych protez całkowitych 
i częściowych osiadających oraz pośrednich podścieleń protez.

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 H Plus 750 g 
+400 ml + waga do akrylu  

Villacryl Ortho 
koncentrat 50 ml*

*Kolory: żółty, pomarańczowy, czerwony, 
malinowy, fioletowy, zielony, 

jasnozielony, niebieski.

Villacryl Ortho 
(500 g + 250 ml + 3×12 ml)

Villacryl Ortho 2 kg 
+Villacryl Ortho 1 l

Villacryl Ortho 4 kg 
+2×Villacryl Ortho 1 l

560zł

954zł

63zł

36zł

Villacryl Opaker
Tworzywo akrylowe do maskowania metalu w protezach, 
koronach i mostach

Villacryl Opaker 4×7g
+2×12 ml+wytrawiacz 

Villacryl Opaker 2×7 g (róż)
+12 ml+12 ml

za 
50% 
ceny

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

Villacryl SP (500 g + 300 ml) 
+Stodent IV kremowy 

(pachnący wanilią) za 1 zł 
+kieliszek z tworzywa

177zł

29zł

217zł

166zł

Villacryl H Plus 4 kg 
+ 2×Villacryl H Plus 1 l 773zł

Teraz w każdym 
opakowaniu 

waga do akrylu !!!



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 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.

• Niska chłonność płynów z jamy ustnej
• Optymalna elastyczność i twardość protezy
• Biokompatybilne barwniki
• Możliwość użycia większości  

dostępnych na rynku wtryskarek

*  kup jednorazowo 2 opakowania Villacryl Thermo Press 250g, wysyłka trzeciego opakowania po przesłaniu faktury potwierdzającej zakup 
2 opakowań na adres: marketing@everall7.pl (niezbędny dokładny adres wysyłkowy oraz nr telefonu kontaktowego).

Villacryl Thermo Iso Clear
Villacryl Thermo Iso-clear – izolator światłoutwardzalny odporny 
na wysoką temperaturę. Doskonale nadaje się do wszystkich 
typów tworzyw termoplastycznych.

Villacryl Thermo Press 250 g   
3 szt. w cenie 2 szt.*

Villacryl Thermo 
Iso-Clear 30 ml

STODENT IV popielaty  3 kg 43zł

STODENT IV popielaty 5 kg  64zł

STODENT IV popielaty 25 kg  257zł

STODENT IV kremowy 3 kg  43zł

STODENT IV kremowy 5 kg  64zł

STODENT IV kremowy 25 kg  257zł

Stodent III jasnozielony  3 kg 27zł

Stodent III jasnozielony 5 kg  35zł

Stodent III jasnozielony 25 kg 139zł

96000

Stodent 
linia gipsów dentystycznych (typy II, III, IV, V). Dostępne w szerokiej gamie kolorów i opakowań, spełniają oczekiwania 
techników dentystycznych. Teraz linia gipsów Stodent wzbogacona o nowe kolory i zapachy oraz wygodne opakowania!

21000

Villacryl Thermo Press 250 g 
+Villacryl Thermo Iso-clear 30 ml (za 40 zł) 48000

3 w cenie 
2 sztuk!
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