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SKENERY

  IDENTICA TSÉRIE

T300
Dvouosé skenování otisku

T500
Tříosé skenování otisku,

integrovaný dotykový senzor,

umožňuje realistický sken

v barvách





Keramická pec, fazetovací materiály
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Multimat NTX Press
+ ZDARMA vakuová pumpa

Vysoce kvalitní dotyková  barevná TFT obrazovka 

(5, 7 palců) umožňuje promítání video  sekvencí, 

obrázků a přehrávání Mp3. Řadič pomáhá 

hlavnímu procesoru v reálném čase při 

poskytování zvláštního výkonu přo velmi 

přesném řízení teplotní křivky. Pec Multimat NTX 

Press umožňuje vypalování kovokeramiky a navíc 

presování jakékoliv bezkovové keramiky.

Multimat NTX
+ ZDARMA vakuová pumpa

Pece Multimat NTX a NTX Press pro vypalování 

keramiky a presování bezkovové keramiky jsou 

vybaveny dotykovým displejem a inteligentním 

menu pro jednoduché a intuitivní ovládání. 

Nejmodernější regulační technika, samokalibrace 

a sledování všech měřících a regulačních okruhů 

zajišťuje vysokou přesnost vypalování. Pece mají 

kompaktní design, malou základovou plochu a 

tím jsou sníženy nároky na místo. 

Dostupnost 1 000 programů a ukládání dat na 

nebo z PC pomocí USB flash je samozřejmostí.

30.188,-Obj. č. DED03002220VD

Balení: Vakuová pumpa

189.900,-
Obj. č. DE5460270001Akce

Balení:

Multimat NTX + Vakuová pumpa ZDARMA

223.331,-
209.900,-

Obj. č. DE5460270011Akce

270.750,-

Balení:

Multimat NTX Press + Vakuová pumpa ZDARMA

Mikroskop ASM
Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se 
vyznačuje HD rozlišením, vysokou hloubkou ostrosti, širokým úhlem záběru a optimální pracovní vzdáleností, 
což umožňuje přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci nebo k pantografickému 
rameni, je vybaven ochrannými čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické soustavy. 
Osvětlení pracovního pole zajišťuje kruhové světlo se 77 LED diodami, dodává se s dvoustupňovým 
zvětšením 10× / 20× nebo zoom 7×– 45×.

16.990,-Obj. č. ALASM112BC

Balení: Mikroskop ASM s podstavcem

se zvětšením 10x / 20×

25.990,-Obj. č. ALASM0745BS

Balení: Mikroskop ASM s ramenem

se zvětšením 7x - 45x

18.990,-

28.990,-

Pastové opakery se liší od konkurenčních keramik v několika krocích. 
Dnes jsou nejpopulárnější konstrukce vyráběny především z Co-Cr, 
protože jsou biokompatibilnější než Ni-Cr.

K zajištění správného spojení mezi konstrukcí a keramikou je obvykle 
doporučen bond. Ceramco 3 jej nepotřebuje! Věděli jste, že Ceramco 
3 BASE PASTE již obsahuje bond? Proto žádný další bond 
nepotřebuje a to znamená o jedno pálení méně!

Opakery jsou natolik skvělé, že je spousta techniků používá i pro jiné 
keramiky.

Ceramco 3
Keramika určená pro fazetování kovových slitin s koeficientem 
tepelné roztažnosti WAK 13,9–15,1×10-6 K-1. Šíře WAK umožňuje 
použití více slitin pro napalování keramiky.

Keramika vyniká jednoduchých zpracováním a vynikajícími 
estetickými výsledky. Ceramco 3 se dodává v barevných odstínech 
podle vzorníku Vitapan Classical, s pastovým nebo práškovým 
opakerem.

Při používání systému opakerů Ceramco 3 potřebujeme BASE PASTE 
(základní), SHADE PASTE (odstínová) a dva druhy CRYSTAL (krystaly). 

3.599,-
Balení: 113 g

*nová balení budou

automaticky nahrazena

po úplném vyprodání

původních balení

3.792,-

1.049,-

Odstíny: Opaque Dentin, Dentin, Dentin Modifier,

Margin, Natural Enamel, Opal Enamel

Balení: 28 g

1.104,-

1.664,-
Balení: 50 g

1.752,-

554,-

Odstíny: Opaque Dentin, Dentin, Dentin Modifier,

Margin, Natural Enamel, Opal Enamel

Balení: 15 g

583,-

DOPRODEJ posledních kusů NOVÉ BALENÍ*

-22%až

Obj. č. DE301*** Obj. č. DED301***

Obj. č. DED304***Obj. č. DE304***

VIP

VIP

VIP

VIP

TOP

TOP

TOP



849,-Obj. č. DED9081**

Balení: Eclipse Radica Dentin 5g

892,-

54.980,-Obj. č. DED908201a
DED9495161

Balení: Eclipse Radica Starter Kit + Radica Warmer 230V

61.082,-

Obj. č. DED908201

Balení: Eclipse Radica Starter Kit

33.771,-

Eclipse radica
Radica je pryskyřice pro provizorní a trvalé náhrady. Jedná se o revoluční materiál
s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi, který rozšíří Vaší nabídku a umožní, aby Vaše 
laboratoř snadno vytvářela extrémně trvanlivé provizorní náhrady, vysoce odolné proti 
opotřebení, s vynikající estetikou přirozeného vzhledu.

29.900,-

VIP

TOP

TOP

Fazetovací materiály, ostatní
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In:Joy 
In:joy je světlem tuhnoucí kompozit pro 
plnohodnotné estetické fazetování, který můžete 
vytvrdit v jakékoli světelné peci. Má vynikající 
fyzikální vlastnosti a umožňuje barevně věrnou 
reprodukci i při nepříznivých poměrech co do 
potřeby místa.

* Cena Triad lampy platí při současném nákupu

3-barevného setu nebo 8-barevného setu v akční ceně

Obj. č. DED7021201

Triad lampa 2000 
Přístroj pro vytvrzování světlem polymerovaných 
stomatologických materiálů. Malé rozměry 
přístroje umožňují jeho použití v zubní laboratoři i 
ordinaci. Ovládání je velmi jednoduché, otočnou 
desku pro umístění prací je možné výškově 
nastavit. Světelným zdrojem je speciální 
wolframová halogenová lampa.

Technické údaje:

Rozměry (Š×H×V) . . . . . .. . . . . . 17,8 × 27,3 × 30,8 cm

Hmotnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 kg

Příkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 W

47.573,-

*29.900,-

Balení: Triad lampa

Obj. č. DED7021201

34.833,-

10.853,- 9.760,-Balení: 3-barevný set

 Obj. č. DE5450190002

Balení: 8-barevný set

 Obj. č. DE5450190001

739,-
781,-

Balení: 3g Dentin, Schneide

Obj. č. DE54501*

31.350,-
TOP

VIP

TOP TOP

TOP

NoFlame Plus
Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání 
modelovacího nástroje pracuje na principu 
elektromagnetické indukce. Ve stomatologické 
laboratoři nahrazuje plynový kahan. Odpadají 
všechna nebezpečí spojená s používáním 
otevřeného plamene v laboratoři, není nutné 
zřizovat rozvod plynu, nevyvíjí škodlivé emise.

8.489,-Obj. č. AM116250 12.455,- TOP

Waxlectric II
Elektricky vyhřívaný modelovací nůž s displejem 
pro přesné nastavení teploty koncovky. U tohoto 
přístroje lze uložit do paměti až 3 teploty pro 
každý termonůž. Tak je možné nastavit velmi 
rychle požadovanou teplotu jedním stiskem 
příslušného tlačítka. Je vybaven dvěma termonoži 
s možností nezávislého nastavení teploty
a koncovkami RE21550101 a RE21550103.

8.990,-Obj. č. RE21570000 13.027,- TOP



Celtra Duo 4+2
Celtra Duo bločky přináší vysokou pevnost bez 
ohledu na způsob zpracování , vysokou estetiku, 
velmi jemnou krystalickou strukturu při které se 
materiál neštípe. Celtra Duo je translucentní, 
opalescentní, fluorescentní s chameleon efektem 
a snadno se cementuje.

6x 2.078,-
6x 3.117,-

Obj. č. DTCEEP1016

Balení: 4x 4 bločky + 2x 4 bločky ZDARMA

Balení: 3x 5g Celtra Stains nebo Celtra Glaze
+ 1x 5g ZDARMA

VIP

Fazetovací materiály, presovací keramika
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Celtra Press Ingoty 3+1

4x 2.154,-
Obj. č. DE5365400**

Balení: 5× 3 g Celtra Press Ingoty LT, MT, HT (A1, A2, A3,
B1, C1, D2, BL2, HT- i1, i2, i3)

4x 2.872,-

+

Celtra ceram refill 2+1

Balení: 15 g Celtra Ceram Dentin, Enamel, Add-on
Correction

Balení: 15 g Celtra Ceram Dentin Effect, Dentin Gingiva,
Enamel Opal, Enamel Effect Celtra Ceram Power Dentin,
Add-on Gingiva

3x 745,-Obj. č. DED615*** 3x 1.118,-

3x 678,-Obj. č. DED615*** 3x 1.017,-

+

+

Balení Starter kit: 8x 5g Celtra Universal Stains (white, cream, sunset, copper, khaki, olive,

mahagony, violet), 5x 5g Celtra Body Stains (0-4), 2x 5g Celtra Enamel Stains (i1, i2),

1x 5g Celtra Universal Overglaze, 15ml Universal Liquid 

17.990,-Obj. č. DE601590 20.217,-

4x 1.079,-Obj. č. DE6015**
           DE601322 4x 1.438,-

Celtra Stains
Nové univerzální barvy s vysokou translucencí, 
opalescencí a chameleon efektem, které dodávají 
keramické náhradě přirozený vzhled zubu. Jsou 
určené pro všechny druhy pressovaných keramik, 
lithiových keramik (jako e-max, Celtra Cad, Vita 
bloky), zirkonových a klasických keramik pro 
korunky a můstky, včetně inlejí, onlejí a fazet.

Celtra Ceram
Celtra Ceram je nízkotavitelná bezkovová 
keramika pro fazetovaní presované keramiky 
Celtra Press s rozsahem koeficientu tepelné 
roztažnosti 9,7 ×10-6 K-1 (25–500 °C) a pro 
fazetování dalších konstrukcí jako jsou lithium 
disilikát s koeficientem 10,0–10,5×10-6 K-1 a 
zirkon s koeficientem 10,1–11,0×10-6 K-1. 
Keramika se vyznačuje dokonalou estetikou s 
přirozeným vzhledem, vysokou věrností barev a 
stabilními výsledky i po několika páleních.

5.590,-Obj. č. DED600602

Balení Trial kit: 2 × 15 g Celtra Ceram Dentin A2, A3, 3 × 15 g

Celtra Ceram Enamel E1 Extra-light, E2 Light,

E4 Transparent, 15 g Celtra Ceram Add-on Correction

C3 Dark, 5 g DS Universal Overglaze High Flu, 15 ml

DS Modeling Liquid DU, 15 ml Universal Stain

& Glaze Liquid) 

6.758,-

VIP

VIP

VIP

VIP

TOP

TOP

o danec

520,-

AKCE 3+1



Fazetovací materiály
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Vacumat 6000
Poslední generace keramických pecí Vacumat 
6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) 
provedení  pro pálení  všech dentá ln ích 
fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP 
umožnuje zhotovení keramických náhrad 
p resován ím i  napa lován í  f aze tovac í ch 
keramických hmot. Modulární systém dává 
možnost výběru ze dvou typů dotykových 
ovládání (vPad comfort – pro dvě pece, vPad 
excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm 
funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládání 
podsvícena LED světlem a mají intuitivní 
uživatelské menu. V ovládáních jsou nahrány 
pracovní postupy ke všem typům Vita keramik
a další novinkou je speciální software pro použití
v zubní ordinaci.

139.990,-
Obj. č. VIDV6000M/SO

Balení:

Vacumat 6000 M + vPad comfort + Vakuová pumpa

165.727,-

189.990,-
Obj. č. VIDV6000MP/SO

211.056,-

Balení:

Vacumat 6000 MP + vPad comfort + Vakuová pumpa

26.746,-Obj. č. VIDVPU

Balení: Vakuová pumpa

46.317,-Obj. č. VIDVPADC

Balení: vPad comfort

Metal Primer Z
Te k u t ý  b o n d  p r o  v a z b u  m e z i  s l i t i n o u
a kompozitem nebo pryskyřicí. Výsledná vazba je 
srovnatelná se silanizací. Nanáší se v tenké vrstvě 
na suchý povrch opískovaných konstrukcí, 
zasychá samovolně bez použití přístrojů. Je 
možné jej použít pro všechny typy dentálních 
slitin.

4.789,-Obj. č. GC009295

Balení: 5 ml

5.590,- VIP

Signum / Signum ceramis
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování 
korunek a můstků. Signum ceramis je velice tvrdý 
rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro 
bezkovové náhrady.

Balení: Signum Ceramis 4 g D, M, EN

Obj. č. HK660229*
           HK660314*

579,-
Balení: Signum C+B Opaque 3 g

847,-

Obj. č. HK66020066-82

799,-
od 1.156,-

Balení: Signum 4 g D, M, EN, ET

Obj. č. HK660200*

689,-
od 984,-

VIP VIP

VIP

Vita VMK Master
Nejnovější zástupce řady VMK. Má minimální 
smrštění, vylepšené modelování na všechny 
běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech 
dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

1.299,-Obj. č. VI3173/*

Balení: 50 g

379,-
Balení: 12 g

Výběr z odstínů: WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

469,-

1.627,-

Obj. č. VI3170/* TOP

TOP

V60 I-Line
Pec pro vypalování keramiky s integrovaným 
d o t y k o v ý m  d i s p l e j e m  s  j e d n o d u c h ý m
a intuitivním ovládáním. Pec je vybavena 
o c h r a n o u  p ř e d  v ý p a d k e m  p r o u d u , 
kon t ro lovaným rych l ým och lazován ím
a automatickým čištěním.

119.990,-

Balení: V60 i-Line + vakuová pumpa ZDARMA

146.736,-Obj. č. VIDV60I/SO TOP

TOP TOP

TOP

TOP

1.599,-Balení: 50 g

479,-Balení: 12 g

Výběr z odstínů: WO, O, BD, D, EN, WIN, NT

598,-

1.963,-

Vita VM9 / VM13
Systém keramických hmot s různým koeficientem 
teplotní roztažitosti pro fazetování kovových 
i celokeramických nosných konstrukcí.

TOP

TOP

-20%až
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Zuby a pryskyřice

Interacryl cast
Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, 
která je určena pro zhotovování sedel kovových 
snímacích náhrad, rebaze, doplňování parciálních 
náhrad a zhotovení náhrad licí technikou.

899,-
Balení: 500 ml tekutina

997,-Obj. č. IN1550

1.649,-
Balení: 1000 g prášek

1.855,-Obj. č. IN15*

Odstíny: světle růžový (3),

růžový žilkovaný opákní (5),

růžový žilkovaný (10), světle růžový

jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

1.099,-
Balení: sada různé odstíny
350 g prášku + 250 ml tekutiny

Obj. č. IN15* 1.294,-

254,-
318,-

Balení: 4x 8 dist.

Obj. č. SP3219

284,-
355,-

Balení: 6x 6 front.

Obj. č. SP1371

223,-
279,-

Balení: 1x 28 zubů

Obj. č. SP3150

-20%
Zuby Spofadent Plus
Zuby z optimálně síťovaného methylmethakrylátu mají vysokou odolnost k abrazi, odolnost 

vůči rozpouštědlům, dlouhodobou barevnou stabilitu a výborné estetické vlastnosti. 

VIPVIPVIP

Interacryl Hot
Teplem polymerující metalmetakrylátová 
pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, bez 
kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. 

1.099,-
Balení: 1kg prášek, 500ml tekutina

Výběr z odstínů: 0, 3, 5, 10N, 15, 16

1.294,-Obj. č. IN1502-92 VIP

2.376,-Obj. č. IN0969/52

Zuby Cross Linked 2
Síťované pryskyřičné zuby s vynikající odolností 
vůči abrazi.

1.189,-Obj. č. PO604

Balení: 4x 28 ks 

různé tvary a odstíny

1.229,- VIP

Balení: 100 g prášku, 105 ml tekutiny, 2 míchací kalíšky,
štěteček, pipeta
+ váha nebo stojánek ZDARMA

Pattern Resin LS
Modelovací pryskyřice s nízkou kontrakcí na 
zhotovování všech druhů zásuvných spojů, fixací a 
implantátových pilířů. Vysoká tvrdost a pevnost, 
vypálí se beze zbytku, čistý povrch odlitků. Velmi 
stabilní i v tenkých vrstvách.

2.199,-Obj. č. GC335201 2.830,- TOP

Intertray
Světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 
individuálních otiskovacích lžic.

1.199,-
Balení: 50 ks růžové

1.426,-Obj. č. IN0714 

Interlux
Lampa pro polymeraci světlem polymerujících 
materiálů, např. pro individuální otiskovací lžíce, 
které polymerují při vlnové délce světla
320 – 400 nm.

3.999,-Obj. č. IN0715

Balení: 1 ks

4.983,- TOP

Předtvary pro snímací 
protetiku
Různé voskové páskové a mřížkové retence a 
předtvary spon.

Balení: Voskové predtvary

spon 10×20 ks

499,-Obj. č. IN0740-43 546,-

Balení: Retence s kruhovými

otvory 25 ks

489,-Obj. č. IN0747 546,-

Balení: Retence s oválnými

otvory 25 ks

329,-Obj. č. IN0746 369,-

Balení: Mřížková retence

70×70 mm 20 ks

659,-Obj. č. IN0745 753,-

Balení: Mřížková retence

75×150 mm 10 ks

659,-Obj. č. IN0744 753,-

IN0740 IN0743 IN0742 IN0741

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIPVIP
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Zatmelovací hmoty a sádry

G2 Concept
Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem 
a laserovým zaměřováním, které zajišťuje 
pohodlné polohování a přesné určení místa řezu. 
Přístroj má měkký start a vysokou úroveň 
bezpečnosti práce (sepnutí pouze při práci 
obouruč, rychlé zastavení motoru). Velká tažná 
síla je zajištěna přímým ložiskovým pohonem. 
Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení..

69.990,-Obj. č. SC1500 89.883,- TOP

WiroFine
Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená 
pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se s tekutinou 
BegoSol K.

2.549,-Obj. č. BG54345

Balení: 18 kg (45x400 g)

2.886,- VIP

Moldastone CN
Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra v barvách 
slonová kost, šedá, světle hnědá, světle zelená, 
růžová, světle růžová. Tvrdost 220 N/mm2 po 1 
hodine.

1.699,-
Obj. č. HK66014743-45

HK66020492-94

Balení: 18 kg (4x 4,5kg), různé barvy

1.870,-

429,-
Obj. č. HK66014743-45/1

HK66020492-94/1

Balení: 4,5 kg, různé barvy

530,-

TOP

TOP

Interdur
Kvalitní tvrdá sádra modré barvy ke zhotovení 
pracovních modelů a modelů protiskusů. Pevnost 
po 1 hodině 40 N/mm2, tvrdost po 24 hodinách je 
120 N/mm2.

379,-
Balení: 5 kg vědro

422,-

1.099,-Obj. č. IN0958

Balení: 20 kg vědro

1.237,-

1.149,-Obj. č. IN0957

Balení: 25 kg pytel

1.294,-

Obj. č. IN0956 VIP

VIP

VIP

Elite Rock
Supertvrdá sádra IV. třídy, vyniká velkou tvrdostí, 
tixotropní konzistencí a krátkým pracovním 
časem.

389,-Obj. č. ZHC410030

Balení: 3 kg světle hnědá

459,-

Moldavest exact
Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota na 
fixní náhrady s vysokou přesností odlitku. Je 
doporučena pro konvenční i rychlé vyhřívání. Mísí 
se s tekutinou BS liquid 1.

1.499,-Obj. č. HK66009785

Balení: Moldavest Exact 5,6 kg (35 × 160 g)

369,-
Balení: BS liquid 1 0,9 l

400,-

1.655,-

Obj. č. HK66019993

VIP

VIP

Bruska na sádru MT3
Kompaktní brusky vyrobené z kvalitního plastu 
j s o u  v y b a v e n y  s i l n ý m  m o t o r e m  p r o 
bezproblémové obroušení i těch nejtvrdších 
sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu 
automaticky při zapnutí a její množství lze 
jednoduše regulovat ventilem.

29.990,-Obj. č. RE18080500

Balení: Bruska s diskem Marathon

15.790,-
Balení: Bruska s diskem Klettfix

22.267,-

40.053,-

Obj. č. RE18080000

Deguvest Impact
Fosfátová zatmelovací hmota pro konvenční 
a rychlé vypalování. Používá se k výrobě korunek 
a můstků z drahokovových a náhradních slitin.

Deguvest Special
Tekutina k zatmelovací hmotě na korunky
a můstky.

1.089,-Obj. č. DE5325400114

Balení: 1350 ml

1.141,-

859,-Obj. č. DE5325530015

Balení: 7,5 kg (50 x 150 g)

902,-

Biosint Extra, Biosol Extra
Pevná fosfátová zatmelovací hmota bez obsahu 
sádry pro skeletové náhrady. Pro zvášení expanze 
se používá tekutina Biosol E.

959,-Obj. č. DE5325450080 

Balení: 2000 ml

1.013,-

1.890,-Obj. č. DE5325540001 

Balení: 18 kg (45 x 400 g)

2.032,-

VIP

TOP

TOP

VIP

VIP

VIP

VIP



9

Dublovací hmoty

Plotýnkový vosk
Jsou vhodné k modelování bází náhrad
a skusových valů při zhotovování snímacích 
náhrad. Jsou plastické a pevné, téměř bez 
teplotních kontrakcí. Vosk Eko má nižší obsah 
včelího vosku.

219,-Obj. č. IN02312PL

Balení: Plotýnkový vosk Eko 500 g
1,5 mm

248,- VIP

399,-Obj. č. IN02312,13

Balení: Plotýnkový vosk 500 g
1,2 / 1,5 mm

453,- VIP

Elite double 22 fast
Silikonová dublovací hmota s rychlou dobou 
tuhnutí na bázi A-silikonu. Pracovní čas je 5min a 
celková doba tuhnutí je 11min. Má zvýšenou 
elasticitu a jednoduše se odděluje od modelu. 

7.920,-Obj. č. ZHC400842
ZHC400849 

Balení: 5kg + 5kg 

9.890,-

-20%

TOP

Elite double 16 fast / 22 fast
Silikonová dublovací hmota s rychlou dobou 
tuhnutí na bázi A-silikonu. Pracovní čas je 5min a 
celková doba tuhnutí je 11min. Má zvýšenou 
elasticitu a jednoduše se odděluje od modelu. 

1.990,-Obj. č. ZHC400831 
ZHC400834

Balení: 1kg + 1kg 

2.239,- VIP

Interduplicast
Dvousložková silikonová dublovací hmota 
adičního typu. Vysoká elasticita zaručuje snadné 
vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost 
kresby detailů.

8.499,-
Balení: Interduplicast 5+5 kg

9.488,-Obj. č.IN0918

1.799,-
Balení: Interduplicast 1+1 kg

1.992,-Obj. č. IN0917 VIP

VIP

Balení: 1 Sada Vestogum (130 g báze, 20 g katalyzátor,
1 ks bloček mísicích papírků, 3 ks aplikátory)

Vestogum
Polyéterová gingivální maska pro rychlé a přesné 
vytvoření modelu gingivy. Usnadňuje práci 
zejména ve frontálním úseku chrupu.

1.849,-Obj. č. ES86020 2.072,- TOP

Titanium

+ZDARMA 2x Indurent Gel
Univerzální silikonová hmota s mnohostranným 
použití v laboratoři. Má vynikající otiskovací 
schopnosti, vysokou tvarovou stálost a tvrdost po 
ztuhnutí. 

1.899,-Obj. č. ZHC400818

Balení: 5kg Titanium 

+ ZDARMA 2x 60ml Indurent gel

2.029,- VIP

Zetalabor 

+ZDARMA 3x Indurent Gel

Univerzální silikonová hmota s mnohostranným 
použitím v laboratoři. Vhodná pro zhotovení 
částečné i totální zubní náhrady tzv. licí technikou, 
vhodná pro vykrytí podsekřivin a pro opravy 
protéz.

1.845,-
Obj. č. ZHC400798Akce

Balení: 5kg Zetalabor

+ ZDARMA 3x 60ml Indurent Gel

2.268,- VIP

Gingifast
Silikonový materiál na zhotovení modelu otištěné 
gingivy ztracené Thomsonovým řezem.  Z 
estetických důvodů nutné při zhotovování všech 
typů fixních náhrad obzvlášť ve frontálním úseku. 

Umožňuje zhotovení obou částí (fixní i snímací) 
u kombinovaných náhrad na jednom modelu - 

zkrácení pracovního. Konzistence rigid je 
vhodná na zhotovování konstrukcí na 

implantáty.

995,-Obj. č. ZHC401500,20

Balení: 2x 50 ml Rigid nebo Elastic, 10ml separator,

12 míchacích kanyl, 12 špiček

1.119,- VIP

Gingifast CAD
Gingifast CAD je dokonale kompatibilní se 
skenery bez použití reflexního spreje. Modré 
míchací kanaly u Gingifast CAD jsou užší a tím 
snižují množství silikonového odpadu.

1.190,-Obj. č. ZHC203227,32

Balení: 2 kartuše 50ml Elastic nebo Rigid, 10ml separator,

12 míchacích kanyl

1.329,- VIP

-19%



Separač. a brus. disky Dynex
Dynex Brillant: diamantované pružné separační a 
brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené 
speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení 
obkládací keramiky.

Dynex Titanium: pružné a stabilní separační a 
brusné disky vyztužené skelným vláknem, určené 
speciálně na suprakonstrukce implantátu, jako 
jsou podpěry, můstky a konstrukce z titanu.

Dynex: pružné a stabilní separační a brusné disky 
dvojitě vyztužené skelným vláknem pro kovové 
slitiny.

viz tabulka
Balení: viz tabulka

Leštící kotouče pro 
mikromotor
Plátěné, kožené a bavlněné kotouče pro vysoký 
lesk kovu a pryskyřic. Doporučené otáčky: 1 500 – 
5 000 ot./min.

viz tabulka
Balení: viz tabulka
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Rotační nástroje

Obj. č. a ceny

viz obrázek

Stargloss
Diamantové nástroje určené zejména pro 
opracování  moderních typu keramiky a 
celokeramických systému (zirkonové keramiky). 
Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk 
bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. 
Nejhrubší modré nástroje se používají k úpravě 
tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a 
nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

VIP

Liskosil S, M, L
LiskoSil je jemný abrazivní lešticí kotouč. Při 
větším přítlaku odstraňuje vetší množství 
materiálu a naopak při lehčím přítlaku jemné leští. 
Výsledkem je vždy hladký a mírně matný povrch. K 
dispozici jsou tři velikosti:

LiskoSil S ∅ 16 mm, tloušťka 2 mm,

LiskoSil M 28 mm / 2 mm, LiskoSil L 28 mm / 4 mm.

999,-

Balení: Liskosil M 6 ks + mandrel

869,-

Balení: Liskosil S 6 ks + mandrel

1.199,-

Balení: Liskosil L 6 ks + mandrel

449,-
496,-

Balení sada: Liskosil sada (à 1 ks S,M,L,

3 ks mandrel)

Obj. č. ER223250Obj. č. ER223220 Obj. č. ER223230 Obj. č. ER223240

Cerapro
Speciální keramické kameny s diamantovým 
plnivem pro opracování keramiky. Velmi vhodné 
pro opracování ZrO2. Dlouhá životnost, při práci 
se vyvíjí minimum tepla. Doporučené otáčky
15 000 ot./min.

499,-Obj. č. kód viz obrázek

Balení: CeraPro tvar 3, 4

399,-
Balení: CeraPro tvar 1, 2, 5, 6, 7

473,-

639,-

Obj. č. kód viz obrázek

1 2 3 4 5 6 7

966,- 1.154,- 1.292,-

VIP

VIP VIPVIP VIP

VIP

VIP

TOP



Mosazné kyvety a třmeny
Čtyřdílná mosazná kyveta Silfradent s vnitřními 
rozměry 10 × 8,5 cm umožňuje použití větších 
modelů. Kyveta Interdent s vnitřními rozměry 8,3 
× 7,3 cm má dostatečně velký prostor pro použití 
běžných modelu. Hladký vnitrní povrch umožňuje 
snadné odstranění sádry. Třmeny se dodávají v 
provedení na jednu nebo dvě kyvety. Kyvety se 
vkládají do lisu společně se třmenem.

1.799,-Obj. č. IN03382

Balení: Třmen pro dvě kyvety

1.649,-
Balení: Třmen pro jednu kyvetu

1.740,-

2.010,-

Obj. č. IN0338

1.999,-Obj. č. IN0337

Balení: Mosazná kyveta Interdent

2.999,-
Balení: Mosazná kyveta Silfradent

3.472,-

2.291,-

Obj. č. SI110 TOP

Modelsystem 2000
Systém pro zjednodušení přípravy modelu. Jeho 
použitím se uspoří až 20 % materiálu, model je 
zhotoven během 10 minut se 100% přesností. 
Destičky se dodávají ve dvou velikostech – velká a 
malá. Transportní destička slouží k přenášení 
modelu s prácemi mezi laboratoří a ordinací. Na 
rozdíl od pracovní destičky má transportní 
destička pouze plastové čepy.

4.699,-
5.227,-

789,-
871,-

49,-
53,-

Balení: Modelsystem 2000 transportní destička velká

nebo malá

 Obj. č. IXB19050,51

Balení: Modelsystem 2000 pracovní destička velká

nebo malá

 Obj. č. IXB19000,020

Balení Modelsystem 2000 sada: (150 ml izolační tekutina,
3 sady kompletní destička malá, 2 sady kompletní destička
velká, 2 ks manžeta malá, 1 ks manžeta velká,
3 ks transportní destička malá, 2 ks transportní destička
velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub velký, 1 ks poziční
destička malá, 1 ks poziční destička velká)

Obj. č. IXB19090

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP

VIP
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Rotační nástroje, ostatní

SCOTCH BRITE
Kotouče pro konečné leštění pryskyřic, materiálů 
na individuální otiskovací lžíce a měkkých 
podkladových materiálů. Doporučené otáčky:
5 000 – 15 000 ot./min.

289,-Obj. č. kód viz obrázek

Balení: 6 ks různé hrubosti

318,-

Frézy Edenta
Spirálový břit, extra jemný - typ 25. Akce 5+1 se vztahuje na tyto a ostatní  frézy z katalogu str. 226-234.

Ceny a kódy dle tabulky

AKCE 5+1

Drát kulatý tvrdý
Kulatý sponový drát je vyroben z nerezavějícího 
materiálu. Je určen pro ortodoncii a snímací 
náhrady, dobře drží tvar a nepraská. Dodává se
v sílách a délkách podle tabulky.

viz tabulka
Obj. č. IN0306-312/10

Balení: viz tabulka

VIP

VIP



Koldan
Stříbrná náhradní slitina s nízkou pevností.

1.990,-Obj. č. SFAP1430002

Balení: 50 g

2.253,-

Oralium
Chromkobaltová slitina s velmi vysokou pevností 
na konstrukce snímatelných náhrad.

1.396,-Obj. č. SFEA9331700

Balení: 250 g

1.643,- TOPTOP

Duceralloy C
Velmi antikorozní napalovací slitina na bázi 
kobaltu, chrómu a wolframu s vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi pro napalování 
keramiky.

13.496,-Obj. č. DE5335080010

Balení: 1000 g

14.996,-

Kovy
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Wirobond C / Wirobond 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia 
pro napalování keramických hmot a pro 
fazetování pryskyřičnými materiály.

10.999,-Obj. č. BG50115,134

Balení: 1000 g

2.999,-
Balení: 250 g

3.564,-

12.961,-

Obj. č. BG50116,135

I-MG / I-MG HE
Slitina určená ke zhotovení skeletů vyznačující se 
velkou odolností proti korozi. I-MG HE je vysoce 
elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

4.699,-
Balení: 1000 g I-MG HE

5.384,-Obj. č. IN1725

4.499,-
Balení: 1000 g IM-G

5.384,-Obj. č. IN1706 VIP

VIP

Wiron 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a 
pro fazetování pryskyřičnými materiály . 
Neobsahuje berylium.

9.999,-Obj. č. BG50225

Obj. č. 1000 g

2.749,-
Balení: 250 g

3.296,-

11.984,-

Obj. č. BG50226

Solder LV
Univerzální stříbrná pájka s bodem tavení cca 600 
°C. Pájka ve formě trubičky je uvnitř naplněna 
spájecí pastou, což zjednodušuje pájení. Snadno 
se používá například s ručním kahanem Blazer.

1.249,-Obj. č. IX3066

Balení: 12 tyčinek Solder LV

1.342,- VIP

TOP TOP

TOPTOP

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, 
neobsahuje nikl, berylium ani galium. Tvrdost HV 
10:285, WAK (25-500 °C): 13,9.

-46%až

4.299,-
Balení: 1000 g

5.982,-Obj. č. IN1700

I-BOND 02
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, 
neobsahuje nikl, berylium ani galium. Tvrdost HV 
10:285, WAK (25-500 °C): 13,9.

1.190,-
Balení: 250 g

1.894,-Obj. č. IN1702 VIP

VIP

-28%až

5.499,-
Balení: 1000 g

7.981,-Obj. č. IN1703

1.540,-
Balení: 250 g

2.964,-Obj. č. IN1705 VIP

VIP

-15%

TOP



Auto Spin
Přístroj AUTO spin je součástí modelového 
systému pro zavádění čepu. Výhodou AUTO spinu 
je úspora času a nákladů díky menšímu množství 
použité dentální sádry. Systém umožňuje výrobu 
vysoce přesných modelů a je kompatibilní
s ostatními modelovými systémy jako Giroform 
nebo Zeiser díky univerzálnímu držáku destiček. 
Použitím inovativního Level Controlleru lze 
jednoduše a bezpečně vyrovnat otisk vůči 
destičce. AUTO spin využívá speciální frézovací 
geometrii, která umožňuje hladký povrch otvoru
a odolné destičky zajišťují snadnou fixaci
a vyjímatelnost čepu.

Balení: Auto Spin + příslušenství ZDARMA

43.890,-Obj. č. BE18600000 TOP

Přístroje
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Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – nový univerzální  bezuhl íkový 
mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. 

Q Profi – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový 
mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní 
práce.

34.990,-Obj. č. SC9340/5
SC9350/5

Balení: Q Profi

kolenní nebo nožní

41.983,-

29.990,-Obj. č. SC9405,08,13

Balení: Q Basic

kolenní, nožní nebo stolní

35.497,-

TOP

TOP

Twister
Vakuová míchačka kompaktních rozměrů
s integrovanou výkonnou (15 l/min) vakuovou 
pumpou, která vytváří konstantní vakuum po 
celou dobu míchání. Čas a rychlost míchání lze 
jednoduše nastavit i během chodu přístroje. 

27.390,-Obj. č. RE18260000 36.058,- TOP

HiLite
HiLite power je stroboskopická polymerační lampa 
pro všechny dentální světlem tuhnoucí materiály. 
Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se 
skelným plnivem, materiály pro vykrývání
a individuální otiskovací lžíce. Čas polymerace je 
velmi krátký.

HiLite power 3D navíc umožňuje finální vytvrzení 
materiálů používaných ve 3D tiskárnách.

59.990,-Obj. č. HK66069514101.403,-

Balení: HiLite power 3D

TOP

6.490,-Obj. č. SC9066 7.186,-

43.990,-Obj. č. SC9505,08,13

Balení: Elektrický modelovací nůž

52.676,-

Balení: Qube II kolenní, stolní nebo nožní

Qube II
Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní 
mikromotor s krouticím momentem 9 Ncm je 
konstruován pro všechny běžné práce a pro práce 
vyžaduj íc í  vysoké otáčky 60 000 ot ./min. 
Mikromotory se standardně dodávají s novým 
krátkým násadcem ve verzi kolenní, nožní nebo 
stolní. Nové je také řídící ovládání, kterým lze 
mikromotor snadno obsluhovat. Dynamický pedál 
nebo pedál Start / Stop pro stolní provedení je 
d o d á v á n  j a k o  z v l á š t n í  p ř í s l u š e n s t v í .
K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

TOP

TOP

Erkoform 3D
Inovované typy osvědčeného přístroje pro 
tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české 
pokyny při ovládání dotykového displeje, video 
průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné 
upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti 
přístroje, automatické chlazení se zapnutou 
vakuovou pumpou,možnost použití fólií až do 
tloušťky 5,5 mm. Erkoform 3d+vydává akustický
i optický signál pro zahájení adaptování fólie. 
E r k o f o r m  3 d  m o t i o n  p r o v e d e  n a h ř á t í
a adaptování fólie na model automaticky bez 
přítomnosti obsluhy.

11.990,-Obj. č. ER188580 13.778,-

46.990,-Obj. č. ER188400

Balení: Occluform 3

52.937,-

41.490,-Obj. č. ER188600

Balení: Erkoform 3d+

46.483,-

Balení: Erkoform 3d motion

TOP

TOP

TOP
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Přístroje

Duostar 
Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování 
v komoře s oběhem písku a jemné pískování 
pomocí dvou trysek s páskem pro jedno použití.

78.990,-Obj. č. BG26395

Balení: Duostar Plus s odsáváním

95.277,-

58.990,-Obj. č. BG26365

Balení: Duostar Z bez odsávání

66.980,-

28.190,-Obj. č. ZHC305201 33.190,- TOP

Korostar 
Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitku 
od zbytku zatmelovací hmoty apod. Ergonomický 
design umožňuje pohodlnou práci, prostorná 
komora je osvětlená LED osvětlením.

58.990,-Obj. č. BG26400

Balení: Korostar Plus

84.931,-

38.990,-Obj. č. BG26370

Balení: Korostar Z

48.266,-

Basic Eco
Přístroj pro jemné pískování se dvěma nádržkami.

Díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu

LED osvětlení je zaručeno maximální zorné pole. 

19.890,-Obj. č. RE2949.2025 29.990,- TOP

Basic Classic
Kompaktní pískovač, který je možné použít pro 
všechny dentální technologie vyžadující 
pískování. Je osazen dvěma zásobníky na písek v 
rozsahu zrnitostí 25–70 µm nebo 70–250 µm a je 
možné zvolit různé kombinace. Pískovač je osazen 
integrovaným osvětlením o výkonu 2 400 Luxů. 
Díky technologii Venturi vytváří pískovač ideální 
směs písku a vzduchu, což zajišťuje optimální 
spotřebu písku. 

21.890,-Obj. č. RE2947.2025 34.391,-

Silent compact, silent EC2
Odsávací zařízení s bezsáčkovým systémem, kdy 
je odsátý prach odváděn do plastové nádoby. 
P ř í s t r o j e  s e  o v l á d a j í  p r o s t ř e d n i c t v í m 
inteligentního automatického ovládání. Díky plně 
zapouzdřenému motoru mají přístroje sníženou 
hlučnost.

59.890,-
Balení: Silent EC2

73.213,-Obj. č. RE29370000

24.490,-
Balení: Silent Compact

33.990,-Obj. č. RE29340000

TOP

TOP

Interalox
Bílý, čistý aluminiumoxid 99,96%. Je velmi tvrdý, 
používá se na pískování odlitků z drahokovových i 
náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250 
(nejhrubší), 150, 110 a 50 µm.

1.899,-
Obj. č. IN03991-4061

Balení: 28kg

579,-
Balení: 7kg

683,-

2.291,-

Obj. č. IN0399-406 VIP

VIP

®Airsonic  Mini Sandblaster
Ruční  ord inační  p ískovač pro zdrsnění 
bondovaných povrchů korunek, můstků, 
ortodontických zámků, čepů atd. Důkladné 
zdrsnění bondovaného povrchu pro optimální 
bond různých materiálů. Ideální pro všechny kovy 
a keramiku. Také vhodné pro odstranění zbytků 
cementu z korunek a můstků.

Balení: Pískovač, standardní tryska 60° a 20 g prášku

7.990,-Obj. č. HA401080 8.890,- TOP

VAP 6
Parní čistička s vnitřní nerezovou částí, která 
zvyšuje celkovou životnost přístroje. Pracovní tlak 
dosahuje hodnoty 6 bar a nedostatek množství 
vody je signalizován červenou kontrolkou. 
Čistička má možnost okamžitého doplnění vody 
bez nutnosti čekat na celkové ochlazení 
zásobníku.

-15%

Balení: Alu-Oxyd 50 mm, 500 g

329,-Obj. č. HA605084 379,- VIP

TOP

TOP

TOP

TOP TOP
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Ochranná pájecí pasta
Chrání sádru a pryskyřici během procesu pájení, 
má  výbornou konz i s tenc i  a  j e  snadno 
odstranitelná vodou.

759,-
Balení: 235 g

822,-Obj. č. LER0227-01 VIP

Lepicí vosk
Lepicí vosk s vysokou přilnavostí díky své extrémní 
síle adheze umožňuje upevnění různých prvků 
(šroubů, drátů atd.) na model.

595,-
Balení: 100 g

644,-Obj. č. LER3713-00 VIP

Leowire
Vysoce odolný drát z nerezové oceli Leowire 
(pevnost v tahu 1 800–2 000 N/mm2) je vhodný 
pro veškeré konstrukční prvky snímacích 
ortodontických aparátu. Dodává se ve velikostech 
.020 až .055.

1.095,-
Balení: 500 g

1.238,-Obj. č. LEC0450-** VIP

395,-
Balení: 8 - 50 m

429,-Obj. č. LEC0400-** VIP

Biosteel
Drát Biosteel (1 800–2 000 N/mm2) má minimální 
obsah niklu a je tedy určen pro pacienty s alergií. 
Dodává se ve velikosti .021 až .040.

3.190,-
Balení: 500 g

3.563,-Obj. č. LEC0451-** VIP

889,-
Balení: 10 - 40 m

968,-Obj. č. LEC0401-** VIP

Ortodontické pájky
Pájky bez kadmia pro všechny ortodontické pájecí 
práce.

Obsah stříbra 55 %, tavicí interval 630– 660 °C.

895,-

Balení: 10 g

993,-

Obj. č. LER0222-00 - drát v cívce Ø 0,4 mm
           LER0223-00 - proužek v cívce 1x 0,5 mm
           LER0224-00 - pruty Ø 1 mm

VIP

Chromkobaltový drát
Tvrdá nerezová tepelně zpracovatelná slitina 
chromkobaltu s pevností v tahu 1 350–1 500 
N/mm² umožňuje, aby spony byly snadno 
tvarovatelné bez zlomení. Je samočinně 
temperována během pájení nebo zahřívání
na 450 °C. Je nutná pro jakoukoli techniku Crozat 
aparátu.

1.490,-

Balení: 6 - 30 m v tloušťce 0,6 mm - 1,3 mm (70 g)

1.641,-Obj. č. LEC0410-** VIP

zelená stříbrná

Anatomický třísektorový 
šroub
Třístranný šroub pro horní čelist ve velikosti
14 mm nebo 16 mm.

Super mikro sektorový 
šroub
Miniaturizovaný sektorový šroub ve velikosti
9 mm nebo 10 mm.

Univerzální šroub
Dvoustranný univerzální šroub se dodává ve 
velikosti expanze 6 mm nebo 8 mm .

1.875,-
Balení: 5 kusů

2.206,-
Obj. č. LEA0930-93,94
LEA0931-93,94 VIP

419,-
Balení: 1 kus

464,-
Obj. č. LEA0930-14,16
LEA0931-14,16 VIP

POP šrouby
Flexibilita šroubu umožňuje úpravu případného 
posunu zubů v důsledku nepravidelného 
používání aparátku ze strany pacienta. To, spolu
s úchytným zařízením, zajišťuje vysokou efektivitu 
léčby. Ve variantě pro obě čelisti.

tři aktivační body

dva aktivační body

4.170,-
Balení: 100 kusů

5.203,-Obj. č. LEA0800-95,96

529,-
Balení: 10 kusů

578,-Obj. č. LEA0800-10,12 VIP

žlutá oranžová červená

649,-
721,- VIP

Balení: 10 kusů žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá,
stříbrná nebo sada

Obj. č. LEA4805-14G,E,R,V,T,A
           LEA480*-90

8.390,-

Balení: 100 kusů

10.472,-

Obj. č. LEA0891-95,96

1.059,-

Balení: 10 kusů

1.164,-

Obj. č. LEA0891-09,10

VIP

TOP

TOP

-15%až

-20%až

-20%až



Jičín

Hradec Králové

Pardubice

Strakonice

Jindřichův

Hradec

Tábor

Šumperk

Opava

Ostrava

Rožnov p. R.

Zlín

Olomouc

Prostějov

Brno

Svitavy

Č. Budějovice

Praha

KONTAKTY

  PARDUBICE Ing. Kateřina Šperková

  ŽĎÁR  n. S. tel.: 725 662 842 

  BLANSKO sperkova@schafferova.cz

  Pavel Bláha

  ČESKÉ  tel.: 603 770 477

  BUDĚJOVICE blaha07@centrum.cz

                   Ing. Daniel Kolář

  PRAHA     tel.: 702 180 093 

                  kolar@schafferova.cz

                               Veronika Divišová

  BRNO                  tel.: 602 188 606 
                               vdivisova.brno@seznam.cz

  OPAVA  Petr Tomek

  OSTRAVA tel.: 725 662 843 

  FRÝDLANT n./O. petr.tomek@schafferova.cz

  OSTRAVA Pavel Tomek

  FRÝDEK-MÍSTEK tel.: 725 662 844

  ROŽNOV p. R. pavel.tomek@schafferova.cz 

ODBORNÍ ZÁSTUPCI PRO REGIONY

KDE NÁS NAJDETE

PRAHA

KONTAKTUJTE NÁŠ 

SERVISNÍ DISPEČINK

tel.: 776   278   676 

servis@schafferova.cz

PO - PÁ  8:00 - 16:00

Certifikovaný servis značek KaVo, Zhermack, Ekom,

SCHICK DENTAL, BEGO, VITA, Renfert, DeguDent, ...

  OLOMOUC         Lenka Fábryová

  ŠUMPERK           tel.: 725 662 841 

 PŘEROV              fabryova@schafferova.cz

  OLOMOUC Jan Sedlář

  ŠTERNBERK tel.: 725 662 840 

  UNIČOV sedlar@schafferova.cz 

   ZLÍN  Klára Vrbovská

 PROSTĚJOV tel.: 702 180 090 

  ZNOJMO vrbovska@schafferova.cz

SERVISNÍ STŘEDISKA

Setřete hrací pole a hledejte tři stejné symboly

v řádku uvedené výhry:

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ 1993 - 2018

GOLDGOLDGOLDGOLD

Hlavní výhra

Druhá výhra

Třetí výhra

nad 10.000,-

Setřete hrací pole a hledejte tři stejné symboly

v řádku uvedené výhry:

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ 1993 - 2018

PLATINUMPLATINUMPLATINUMPLATINUM

Hlavní výhra

Druhá výhra

Třetí výhra

nad 30.000,-

SETŘETE SI SVOU VÝHRU!SETŘETE SI SVOU VÝHRU!SETŘETE SI SVOU VÝHRU!
t.el 52 žij sáV 

or
p 

ut  
e

msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ

t.el 52 žij sáV 
or

p 
ut  

e
msJ 1993 - 2018

Dárky v hodnotě až 330.000 Kč.

A co je nejlepší – akci lze kombinovat

s VIP programem a vyhrává skutečně každý!

Za jednorázový nákup z našeho sortimentu

v minimální hodnotě 10.000 Kč nebo 30.000 Kč získáte

stírací los GOLD nebo PLATINUM se zaručenou výhrou.

Záleží jen na Vás kolik objednávek uděláte a kolik stíracích

losů následně získáte, pravděpodobnost dosažení

na hlavní výhru tím jen zvýšíte!
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