
Vážení zubní technici,
naše firma chce i v tomto roce vyjádřit svoji podporu myšlence jednotné organizace zubních techniků. Abychom dokázali, že svoji 

podporu myslíme vážně, dovolujeme si potvrdit, že slevový program nabízený členům KZT platí i pro rok 2013. Konkrétně se 
jedná o tyto slevy: AurixL, AurixL60, Aurosa 5%, Argenpal, Palargen 10%, Oralium Ceramic 20%, Oralium 10%
Stačí se při nákupu prokázat kódem člena KZT a sleva je vaše! Doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude mít efekt pro obě 

strany a pomůže k prosperitě oboru! Těšíme se na spolupráci.

Vážení členové Komory zubních techniků,
děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali i letos. Připravili jsme pro 

vás několik speciálních výhod.

Firma INTERDENT s.r.o. klade velký důraz na kvalitní vzdělávání, a proto jsme i pro letošní rok připravili velký počet praktických kurzů 

v různých školících střediscích. Aktuální nabídku školicích akcí naleznete na internetových stránkách www.interdent.cz

Členové KZT při současném objednání více kurzů (vyjma dotovaných) ve školicích laboratořích v Praze a v Milevsku získávají na dru-

hý kurz slevu 25% a na každý další 50%.

Celoroční nabídka pro členy KZT je i letos zaměřena na výhodný nákup slitin Interdent, knimž získáte zdarma tzatmelovací hmotu 

s tekutinou.

Vážení členové Komory zubních techniků, 
děkujeme Vám za přízeň projevenou v uplynulém roce a jako poděkování jsme pro Vás připravili řadu výhod i na rok 2013.

Poskytneme Vám slevu 10% na všechny objednávky nad 5 000 Kč po celý rok 2013*

*sleva 10% se počítá z platných katalogových cen, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.

Dále slevu 50% na první školení pořádané v laboratoři Dentamed 

a slevu 20% na druhé školení pořádané v laboratoři Dentamed.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PLATNÁ DO 30. 6. 2013:
Pokud si u nás objednáte do 30. června, poskytneme Vám slevu ve výši 15%!*
*slevu lze uplatnit při objednávce nad 10 000 Kč, sleva se počítá z platných katalogových cen.

Pro vaše objednávky využijte našich bezplatných zelených linek (Čechy 800 149 657, Morava 800 304 040) nebo internetového 

obchodu na adrese obchod.dentamed.cz (pro uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“).

Máte-li zájem o předvedení některého přístroje, zásuvných spojů, keramického či kompozitního systému či CAD/CAM technolo-

gie, obraťte se na svého obchodního zástupce z Dentamedu nebo zavolejte na tel.: 777 692 550. Rádi přijdeme do Vaší laboratoře 

a požadovaný přístroj či systém u Vás předvedeme. Přístroje si můžete po dohodě také prohlédnout a vyzkoušet kdykoliv v naší 

školicí laboratoři v Praze.

Těšíme se na viděnou s Vámi, ať již na některém z námi pořádaných kurzů, ve Vaší laboratoři nebo u nás v Dentamedu.

Vážení zubní technici!
všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky, pořádané společnos-

tí LASAK, v roce 2013. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2013 naleznete na našich webových stránkách www.lasak.cz. 

 Z našich školení si odnesete sádrový model s hotovou prací na manipulačních implantátech a originálních pilířích a můžete si také 

vyzkoušet modelaci pro frézované konstrukce. Pro uplatnění slevy uvádějte při registraci heslo „KZT“. 

 

Těšíme se na viděnou! 

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT


