
 

ul. Piotrkowska 111 
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tel. 42 633 87 55
e-mail: holdental@holdental.pl
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Przy zakupach powyżej 500 zł nie pobieramy opłaty za wysyłkę.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
Ceny mogą ulec zmianom bez zawiadomienia w przypadku zmian cen producentów,

przepisów celnych, przepisów podatkowych lub innych niezależnych przyczyn.
Podane w ulotce informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Promocje zawarte w ulotce trwają do wyczerpania zapasów magazynowych.

MATERIAŁY CAD/CAM

28

DYSKI CYRKONOWE SHOFU  
ZR WIELOWARSTWOWE

•	 wysoce przezierne 	
(podobnie	jak	w	przypadku	
dwukrzemianu	litu)		
i wielowarstwowe,		
wytrzymałość	ponad	1,000	MPa

•	 odpowiednie do wysoko  
estetycznych uzupełnień		
i	warstwowania	porcelany		
w	technice	cut-back

•	 naturalna, harmonijna mieszanka 
odcieni	-	od	siecznych	po	szyjkowe

System otwarty 98mm 
(A1, A2, A3, trans)

cena

730 zł

822 zł

14 mm

cena

890 zł

1006 zł

18 mm

cena

1060 zł

1190 zł

22 mm



VINTAGE PRO STARTER

DYSKI CYRKONOWE SAGEMAX

Porcelana na podbudowy metalowe

Wysokiej klasy amerykańskie dyski cyrkonowe – jednowarstwowe i wielowarstwowe

NexxZrT Nexx Zr+

przezierność 42 % 50%

dwuosiowa wytrzymałość  
na zginanie

1,270 MPa2 1,000 MPa2

880 MPa2

temperatura syntetyzacji 1530 - 1550°C 1530 - 1550°C

kolory
biały, 16 odcieni A-D,  
3 odcienie wybielane

biały,  
6 odcieni A-D

przeznaczenie

czapeczki, inleje, onleje, 
pełnoceramiczne korony,  

3 punktowe mosty  
(przednie i boczne), mosty 

wielopunktowe

czapeczki, inleje, onleje, 
pełnoceramiczne korony,  

3 punktowe mosty  
(przednie i boczne)

typ / klasa typ II / klasa 5
typ II / klasa 5 (biały)

typ II / klasa 4  
(wstępnie zabarwiony)

system otwarty system otwarty

multilayer

cena

436 zł

493 zł

14 mm

cena

486 zł

550 zł

14 mm

cena

 486 zł

550 zł

16 mm

cena

536 zł

606 zł

16 mm

cena

120 zł

131 zł cena

149 zł

163 zł

cena

536 zł

606 zł

18 mm

cena

 587 zł

664 zł

18 mm

cena

 570 zł

645 zł

16 mm

dostępne  
również  

do innych  
systemów

Światłoutwardzalny kompozyt z wypełniaczem 
ceramicznym. 73% wypełniacza, dostępna 
pełna gama kolorów.

Zestaw zawiera wszystkie komponenty do odbudowy w odcieniach A2 i A3. Praca 
przy użyciu porcelany Vintage Pro wykonana na metalu daje efekt pełnej ceramiki!

VINTAGE PRO jest systemem porcelany na podbudowy metalowe, wskazanym do 
licowania stopów szlachetnych, półszlachetnych i nieszlachetnych oraz stopów 
na bazie palladu o zakresie współczynnika rozszerzalności cieplnej CTE od 13,5 
do 14,8 x 10-6 K-1.

VINTAGE PRO można stosować również na podbudowy metalowe wykonane za 
pomocą CAD / CAM i kształtowania galwanicznego/spiekania. System odcieni 
obejmuje klasyczne odcienie VITA* z różnorodnymi odcieniami umożliwiającymi 
odtworzenie szerokiego wachlarza odcieni. 

Światłoutwardzalny, płynny, 
mikrohybrydowy materiał 
kompozycyjny – Do swobodnego 
aplikowania i modelowania.  
Nowy, doskonały materiał łączy 
zalety ceramiki oraz kompozytów 
w jednym punkcie . 

CERAMAGE CERAMAGE UP
strzykawka 4,6g strzykawka 5g 

cena

979 zł

1100 zł



MATERIAŁY CAD/CAM YAMAHACHI

ZĘBY AKRYLOWE I KOMPOZYTOWE YAMAHACHI

cena

114 zł

129 zł

grubość 20 mm

cena

106 zł

119 zł

grubość 13 mm

DYSK PMMA
Typ otwarty, średnica 98,5mm 

DYSK PMMA
Typ Amann Girrbach – średnica 101mm

WAX DISC 
Typ otwarty, średnica 98,5mm 

Na tymczasowe korony i mosty – dostępne w 16 kolorach wg VITA/W0.5/CLEAR Dysk woskowy (zielony) do wzorników woskowych 

cena

63 zł

71 zł

grubość 15 mm

cena

44 zł

50 zł

grubość 14 mm

cena

69 zł

78 zł

grubość 20 mm

cena

49 zł

55 zł

grubość 20 mm

NEW ACE / NAPERCE zęby akrylowe dwuwarstwowe

CROWN NS / EFUCERA NS zęby akrylowe trzywarstwowe 

CROWN PX / EFUCERA PX zęby kompozytowe 

przody (6szt.) 

przody (6szt.) 

przody (6szt.) 

(dostępne tylko w kolorach A2 i A3)

(dostępne kolory A1, A2, A3, A3,5)

boki (8szt.) 

boki (8szt.) 

boki (8szt.) 

gebiss (28szt.) 

cena

5,20 zł

cena

11,30 zł

cena

6,50 zł

cena

22 zł

cena

14 zł

cena

24 zł

cena

20 zł

20 + 4
PROMOCJA
kupując 20 płytek 

4 dodatkowe 

otrzymujesz za 

1zł każda

dostępny również Zirkonzahn dostępne inne systemy AG i ZZ

MATERIAŁY POMOCNICZE

WOSK MODELOWY 
APOLLON

TWISTER BIG BLUE SHINE 

Charakteryzuje się trwałością  
w połączeniu z doskonałą plastycznością. 

Występuje w twardościach soft  
i medium. Opakowanie: 2,25kg,

Do separacji  
gips/tworzywo i gips/gips.  

Opakowanie 500ml. 

Silikonowe gumki  
do kompozytu, akrylu i metalu.  

Max. Prędkość 15,000 rpm. 
Opakowanie 10szt. 

Pasta polerska.  
Do kompozytu, metalu i żywicy akrylowej. 
Wyjątkowa moc polerowania, znacząco 

oszczędza czas, bez zapachu.  
Dostępne opakowania 50g, 300g. 

cena

129 zł

145 zł

cena

37 zł

45 zł

cena

32 zł

36 zł

cena

33 zł

37 zł



PĘDZLE DO  
PORCELANY

NARZĘDZIA  
DO PORCELANY

VERTEX  
ThermoSens 

Piece DEKEMA  

PRIMOTEC  
Primosplint 

Akryl VERTEX Rapid Simplified 

PŁYTKI DO PRACY Z PORCELANĄ 
Najnowsze płytki Smile Line do pracy z porcelaną zo-
stały zaprojektowane po wnikliwej analizie wszystkich 
sugestii zgłaszanych przez techników dentystycznych.

Podstawowe zalety: bardzo płaska podstawa robocza, 
bardzo kompaktowy, minimalistyczny design, format 
ipada, łatwa i lekka do przenoszenia, możliwość ukła-
dania w stosy, dostępne w czerni i bieli.

SlimPad jest dostarczany ze szklaną płytą ze szcze-
linami, które zostały precyzyjnie obrobione. Czarne 
paski filtracyjne PVA są wkładane pionowo w celu 
pochłaniania cieczy ze zbiornika i umieszczania jej na 
powierzchni w celu utrzymania porcelany o pożądanej 
konsystencji.

Poliamidowy materiał wtryskowy do wyko-
nywania całkowitych i częściowych protez 
dentystycznych. Ze względu na innowacyj-
ność materiału, skurcz polimeryzacyjny jest 
zminimalizowany, co daje precyzyjne dopa-
sowanie protezy. ThermoSens jest bez MMA.

zestaw
proszek 1000g + płyn 500 ml

zestaw
proszek 4000g + 2 x płyn 1000ml

Zestaw zawiera: 12 wałków 
(100g), Bond 10ml, izolator 50ml, 
glazura 10ml, płyn czyszczący 
50ml, izolator do narzędzi 43g.

Nowa generacja pędzli naturalnych  
i syntetycznych – rewolucyjne i ekskluzywne.

Linia modularnych narzędzi do porcelany, do tworze-
nia instrumentów według osobistych potrzeb. Do wy-
boru ponad 1000 kombinacji uchwytów i końcówek.

cena od

 280 zł

cena od

 220 zł

do wypalania porcelany (w zestawie z pompą)

Slim Pad PRO  

Austromat 624 
do wypalania porcelany w próżni 

Austromat 654 
do tłoczenia i wypalania  
porcelany w próżni 

Austromat 664 iSiC  
wysokotemperaturowy piec  

do synteryzacji 

cena

1199 zł

1538 zł

cena

32125 zł

33815 zł

cena

37249 zł

39208 zł

cena

43775 zł

46078 zł

światłoutwardzalny materiał do szyn,  
prowadnic, transferów i kluczy

system wtryskowy 

cena

780 zł

918 zł

Wkrótce premiera! 
•	Drukarka	DEKEMA	trix	TM	print
•	Nowe	i	udoskonalnone	modele	artykulatorów	ASA

  

 

cena

595 zł

649 zł

1000g granulat

cena

270 zł

320 zł

400g granulat

cena

730 zł

865 złcena

249 zł

278 zł


