
Vážení zubní technici,

naše fi rma 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 2016. 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 zubní technici, 

všem členům KZT poskytujeme slevu 10 % z účastnického poplatku na praktické kurzy pro zubní techniky pořádané společností 
LASAK v roce 2016. Bližší informace a vypsané termíny pro rok 2016 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!

Vážené zubní techničky, vážení zubní technici,

je nám ctí, že nám byla dána možnost oslovit vás prostřednictvím vašeho stavovského sdružení a nabídnout vám kvalitní pro-
dukty od renomované italské fi rmy Major Prodotti Dentari. 
Dovolte tedy nabídnout vám při nákupu u společnosti Flava 10% slevu na všechny pryskyřice a pryskyřičné C + B materiály fi rmy 
Major Prodotti Dentari a zároveň se těšit z dalších akcí uváděných na webových stránkách www.fl ava.cz . 

Přejeme vám mnoho úspěchů s našimi produkty, pevné nervy a hlavně štěstí ve všech vašich 
životních činnostech.

Vaše FLAVA

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. Na začátek letošního roku jsme pro Vás připravili několik novinek a jako partner KZT 
následující výhody platné do 31. 8. 2016:
-  5% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané najednou v celkové hodnotě minimálně 10.000,- Kč
-  10% sleva na výrobky fi rmy bredent objednané v rámci odborných kurzů pořádaných fi rmou Krbec Dent s.r.o.
-  15% sleva při zakoupení super tvrdé sádry nebo štětce na keramiku BigBrush Kolinsky Krbec Dent s.r.o.
Při uplatnění slev, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT Krbec Dent“.
Těšíme se na spolupráci a na viděnou ve Vaší laboratoři, u nás v sídle společnosti nebo na některém 
námi pořádaném odborném kurzu.
Tým společnosti Krbec Dent s.r.o.

ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Hodnota 
objednávky *

Slitina ZDARMA

I-Bond NF I-Bond 02 I-GW I-MG

8.000 Kč 100 g 250 g 250 g 250 g

15.000 Kč 250 g 500 g 500 g 500 g

25.000 Kč 500 g 1000 g 1000 g 1000 g

Vážení členové Komory zubních techniků,

děkujeme vám za velmi dobrou spolupráci v průběhu minulého roku, na kterou bychom rádi navázali 
i letos.

V nabídce pro členy KZT v roce 2016, která je zaměřena na výhodný nákup materiálů Interdent, 
můžete získat slevu až 26 %! Při jednorázové objednávce spotřebních materiálů vyráběných 
Interdentem (katalogové číslo IN), získáte zdarma dentální slitinu podle následující tabulky.

*  V této nabídce platí akční ceny (aktuální ceny v internetovém obchodě),
dále i dosažené obratové slevy, nelze ji však kombinovat s žádnými dalšími
akcemi. V objednávce uveďte heslo „AKCE KZT“ a identifikační kód člena.
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ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY FIREM 
PRO ČLENY KZT

Vážení členoVé Komory zubních techniKů

 → Členům Komory zubních techniků poskytujeme 15% slevu na spotřební materiál naší privátní 
značky Henry Schein při objednávce v minimální výši  5000,-.

 → Připravili jsme pro Vás nové zpracování e-shopu.

 → Novinky sledujte na veřejné skupině facebooku Henry Schein – laboratoř.

 → Všechny dostupné informace o nás naleznete na našich webových stránkách www.hsdental.cz

Neváhejte nás kontaktovat jsme tu pro Vás.

Těšíme se na spolupráci 
Tým Henry Schein

Pro uplatnění slevy, prosíme, uvádějte vždy heslo „KZT“.  
Sleva 15 % se počítá z platných ceníkových cen spotřebního materiálu, nelze kombinovat s žádnou jinou akcí ani slevou.

Slevy jsou platné do 31.12.2016.

www.henryschein.cz    zelená linka: 800 700 097  obchod@henryschein.cz

Využijte slevu až 12 % 
na každou Vaši objednávku v Dentamedu

Nabídka platí pro členy KZT po celý rok 2016!
 

• Na každou objednávku nad 6 000 Kč získáte slevu 10 % 
• Na každou objednávku nad 15 000 Kč získáte slevu 12 % 
• Na jedno školení v roce 2016 pořádané Dentamedem získáte slevu 20 %

 
Pro uplatnění slev uvádějte vždy heslo „KZT“. Sleva se počítá z platných katalogových cen a nelze ji kombinovat s žádnou jinou akcí či slevou.

tel.: +420 266 007 111 info@dentamed.cz www.dentamed.cz




