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ERKOPRESS 240
Plně automatický tlakový přístroj pro tepelné tvarování fólií 
Erkopress 240 má základnu o průměru 240 mm, kam lze 
umístit až 9 modelů. 

Přístroj pracuje s tlakem až 4,5 baru, což je výhodou pro tepelné tvarování fólií na 3D 
tištěné modely. 

Erkopress 240 se snadno obsluhuje přes dotykový displej s videoprůvodcem, 
má akustickou i optickou signalizaci. 

V průměru 240 mm jsou k dispozici tyto fólie: Erkodur-al, Erkodur, Erkofl ex-bleach 
a Erkoloc-pro; jejich parametry jsou uloženy v paměti přístroje. 

NOVINKA

249.990 KčErkopress 240

Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkodent – videonávodyVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkodent – videonávody

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)
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Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy

INTERROCK NEW, INTERROCK PREMIUM
Interrock new je extra tvrdá tixotropní sádra pro velmi přesné práce, zejména 
korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá nebo slonová kost. 
Interrock Premium je méně tixotropní, má tekutější konzistenci a je proto vhodná 
pro Giroform a ostatní systémy repozičních destiček. Její šedá barva zajišťuje lepší 
viditelnost během nanášení keramiky a kontrastnější fotografi e. Tvrdost obou sáder 
je 250 N/mm2 po 24 hodinách. 

399 Kč
Interrock New 

4 kg sáček 599 Kč
Interrock Premium 

4 kg sáček

1.999 Kč
Interrock New 

20 kg vědro / 25 kg pytel 2.499 Kč
Interrock Premium 

20 kg vědro

 BRUSKA  MT3
Kompaktní bruska vyrobená z kvalitního plastu je vybavena silným motorem pro bezproblémové 

obroušení i těch nejtvrdších sáder. Voda se spouští pomocí elektroventilu automaticky při 
zapnutí a její množství lze jednoduše regulovat ventilem umístěným na boku brusky. 
Bruska se dodává s diskem Klettfix nebo s částečně diamantovým diskem Marathon. 

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 hodině.

19.990 Kč
MT3 s diskem 

Klettfi x

579 Kč
Vytvrzovací roztok 

na sádru 125 ml 

29.990 Kč
MT3 s diskem 

Marathon
(Ceny nelze kombinovat 

s dalšími slevami)

1.599 Kč
Destičky Standard 

100 ks

AUTO SPIN
Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro 
zavádění čepů. Jeho výhodou je úspora času a nákladů 
díky menšímu množství použité dentální sádry. 
Systém umožnuje výrobu vysoce přesných modelů. 
Použitím inovativního Level Controlleru lze jednoduše 
a bezpečně vyrovnat otisk vůči destičce. AUTO spin 
využívá speciální frézovací geometrii, která umožňuje 
hladký povrch otvorů a odolné destičky zajišťují 
snadnou fi xaci a vyjímatelnost čepů.

Přístroj AUTO spin je součástí modelového systému pro 
zavádění čepů. Jeho výhodou je úspora času a nákladů 

2.499 Kč
Destičky Comfort 

100 ks

899 Kč
Kónické čepy 

1000 ks

38.490 KčAUTO spin

VYTVRZOVACÍ ROZTOK NA SÁDRU 
Akrylátový roztok pro vytvrzení a uzavření porozit na povrchu 
sádrového modelu. Model stačí pouze jednou natřít nebo namočit, 
po aplikaci se nevytvoří další vrstva, a tím zůstávají zachovány 
rozměry modelu. Konzistenci lze snadno upravit přidáním ředidla.

449 Kč
Moldastone CN 4,5 kg 

různé barvy

1.699 Kč
Moldastone CN 18 kg 

(4 × 4,5 kg) různé barvy

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)
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GELODOUBLE, GELODOUBLE S
Gelodouble je agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. Používá se k dublování licích 
modelů a pro výrobu celkových náhrad z licí pryskyřice.
Gelodouble S je agarová dublovací hmota béžové barvy. Je určen pro dublování sádry, 
např. pro snímací náhrady vyráběné vstřikovací technikou. 

1.499 KčGelodouble S 6 kg1.299 KčGelodouble 6 kg

INTERLUX, INTERTRAY, PLAQUE PHOTO
Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhnoucích materiálů.
Intertray, Plaque Photo – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení 
individuálních otiskovacích lžic.

3.999 KčInterlux

1.249 Kč
Intertray 50 ks 

růžové

1.349 Kč
Plaque Photo 50 ks 

modré / růžové / transparentní

 GINGIFAST
Silikonový materiál na zhotovení modelu otištěné gingivy ztracené Thomsonovým 

řezem. Používá se z estetických důvodů u všech typů snímacích náhrad a to 
zejména ve frontálním úseku. 

Umožňuje zhotovení fi xní i snímací 
části u kombinovaných náhrad 

na jednom modelu. Gingifast Rigid 
se používá na zhotovení konstrukcí 

na implantáty.

MAGNETICKÝ  ARTIKULÁTOR MALÝ
 Velmi praktický malý magnetický artikulátor. 

Nastavitelná výška, simulace žvýkacích pohybů. 
Možnost rozdělení pro horní a dolní čelisti 
pro modelaci. Součástí jsou čtyři podložky.

1.199 Kč
Gingifast Elastic 

/ Rigid

(2×50 ml Gingifast Elastic / Rigid, 10 ml Separator, 
12 ks míchací kanyly, 12 ks intraorální koncovky)

ARTEX BN, ARTEX CN, ARTEX CT
Artex CN je průměrný artikulátor typ non-arcon z nové série artikulátorů Artex s ergonomickým 
designem, vyrobených ze stabilního a ultralehkého karbonového materiálu. Všechny přesné díly jsou 
vyrobeny z tvrzeného hliníku nebo frézovány z nerezové oceli. Centrální zámek s „click“ mechanismem 
umožňuje uzavření horního dílu artikulátoru jedním pohybem. Sklon kloubní dráhy je 35°, rádius 
19 mm. U Artexu BN je Bennetův úhel fi xně nastaven na 15°, u Artexu CN je nastavitelný v rozmezí 0° 
až 20°. Artex CT má stejné vlastnosti jako Artex CN, liší se pouze v možnosti nastavení sklonu kloubní 
dráhy v rozmezí –15° až +60° a je vybaven stavitelnými čepy pro adaptaci obličejového oblouku.

9.999 KčArtex CN

7.999 KčArtex BN 14.999 KčArtex CT

449 Kč
Magnetický artikulátor 

malý

ZDARMA+ Splitex
(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)
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Platí do 30. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob

NOFLAME PLUS
Přístroj pro rychlé a bezpečné nahřívání 
modelovacích nástrojů na principu 
elektromagnetické indukce nahrazuje 
v laboratoři plynový kahan.

 ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ 
Elektrický modelovací nůž pro voskovou modelaci. Nůž má 

jednoduché ovládání, LED světlo, magnetický držák a paměť 
na dva programy. Je malý a velmi kompaktní s úložným prostorem 

na náhradní koncovky. Zařízení je vysoce výkonné, 
díky tomu jsou koncovky rychle nahřáté. Nastavení 

teploty po 1 °C v rozmezí 50–200 °C. Dodává se 
s jednou násadkou a dvěma koncovkami.

PLOTÝNKOVÝ VOSK, PLOTÝNKOVÝ VOSK EKO
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.

239 Kč
Plotýnkový vosk Eko

500 g 1,5 mm

479 Kč
Plotýnkový vosk 500 g 

1,2 / 1,5 mm

Při odběru 5 nebo 10 kusů (Eko) 
ruční kahan ZDARMA

8.999 KčNofl ame plus

IN0740 IN0743IN0742 IN0741IN0742

679 Kč
Mřížková retence 

75×150 mm 10 ks

679 Kč
Mřížková retence 

70×70 mm 20 ks

499 Kč
Retence s oválnými 
otvory 25 × 17 cm

499 Kč
Voskové předtvary 

spon 10×20 ks

499 Kč
Retence s kruhovými 

otvory 25 × 17 cm

PŘEDTVARY PRO SNÍMACÍ PROTETIKU
Různé voskové páskové a mřížkové retence a předtvary spon.

 DIE:MASTER
Distanční laky na pahýly die:master mají 
extrémně vysokou odolnost vůči páře 
a poškrábání, mají vysokou přilnavost 
a vytvářejí hladký a homogenní povrch. 
Kromě laku die:master aqua mají vysoce zesíťovanou strukturu. Technologie materiálu 
die:master duo (pečetidlo a primer v jednom) vytváří maximální pevnost spoje s lakem. 
Lak die:master ivory je určen pro všechny celokeramické práce. Lak die:master aqua je určen zejména pro presovanou 
keramiku, lze ho snadno odstranit vodou. Sady se dodávají ve variantách: červená, modrá, stříbrná/zlatá, ivory a aqua.

NOVINKA

1.899 Kčdie:master sada

(1 ks stojánek, 2 ks lak, 1 ks ředidlo, 1 ks duo, 
1ks picosep, 1 ks štětec)

6.799 Kč
Elektrický 

modelovací nůž
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3.699 Kč
I-GW 

1000 g

WIRON 99
Nejpoužívanější slitina pro napalování 
keramiky a pro fazetování pryskyřičnými 
materiály, neobsahuje berylium.

2.799 Kč
Wiron 99 

250 g

9.999 Kč
Wiron 99 

1000 g

WIROBOND C / WIROBOND 280
Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napa lování keramických hmot 

a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

11.499 Kč
Wirobond C / 280

1000 g3.199 Kč
Wirobond C / 280

250 g

I-BOND 02 / I-BOND LO
Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. 

I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-MG / I-MG HE
Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. 

I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-GW
Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.

I-BOND NF
Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, 
berylium ani galium.

999 Kč
I-GW 
250 g

5.999 Kč
I-Bond NF 

1000 g1.699 Kč
I-Bond NF 

250 g

4.499 Kč
I-Bond 02 / LO 

1000 g1.399 Kč
I-Bond 02 / LO 

250 g

4.999 Kč
I-MG 

1000 g 4.999 Kč
 I-MG HE

1000 g
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INTERVEST K+B SPEED, INTERFINE K+B SPEED
Velmi přesné zatmelovací hmoty pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových 
i náhradních slitin. Interfi ne K+B Speed je také vhodná pro presovací keramiku 
a 3D výtisky. Obě zatmelovací hmoty jsou určeny pro konvenční i rychlé vypalování. 
Mísicí tekutina: Expasol.

MODELCAST, MODELCAST S
Fosfátové zatmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá pro dublování 
silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dublování silikonovými hmotami, je 

možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den po zatmelení. Mísicí tekutina: Expasol.

3.999 Kč
CC Disk Easy 
CoCr 12 mm

4.999 Kč
CC Disk Easy 
CoCr 18 mm

3.699 Kč
CC Disk Easy 
CoCr 10 mm

4.499 Kč
CC Disk Easy 
CoCr 15 mm

3.299 Kč
CC Disk Easy 

CoCr 8 mm

4.899 Kč
CC Disk Peek 
ivory 12 mm

5.799 Kč
CC Disk Peek 
ivory 18 mm

4.999 Kč
CC Disk Peek 
ivory 14 mm

5.999 Kč
CC Disk Peek 
ivory 20 mm

5.399 Kč
CC Disk Peek 
ivory 16 mm

6.899 Kč
CC Disk Peek 
ivory 25 mm

4.299 Kč
CC Disk Easy 
CoCr 13,5 mm

a 3D výtisky. Obě zatmelovací hmoty jsou určeny pro konvenční i rychlé vypalování. 

1.199 Kč
Intervest K+B Speed 

6,5 kg (41 × 160 g) 1.599 Kč
Interfi ne K+B Speed 
6,5 kg (41 × 160 g) 

CC DISK EASY COCR
Disk vhodný i pro menší laboratorní frézky. Jedná se o materiál na bázi CoCr 
s vylepšeným složením, který se lehce frézuje, a tím prodlužuje životnost 
nástrojů. Vzhledem k vyšší hodnotě koefi cientu tepelné roztažnosti je potřebné 
použít bond a pomalé chlazení při fazetování keramikou. Tvrdost HV 249. 
Dodává se v tloušťkách 8, 10, 12, 13.5, 15, 18 mm.

 HERAVEST PRESS
Fosfátová bezgrafi tová zatmelovací hmota 
pro presovací keramiku. Je velmi přesná, má 
vysokou pevnost a snadno se dekyvetuje. 
Je určena pro rychlé vyhřívání. 
Mísicí tekutina: BS liquid 1.

1.399 Kč
Modelcast 12 kg 

(30×400 g) 1.499 Kč
Modelcast S 

12 kg (30×400 g)

CC DISK PEEK
Biokompatibilní PEEK materiál vyniká velikým spektrem indikací ve snímatelné a fi xní 
protetice. Především díky elasticitě a nízké hmotnosti je ideální na totální rekonstrukce 

nesené implantáty. Ideální materiál pro pacienty trpící alergiemi na slitiny. Disky se dají 
použít ve všech CAD/CAM frézovacích přístrojích na trhu za použití standardních frézovacích 

nástrojů a strategií. Dodává se v tloušťce 12, 14, 16, 18, 20 a 25 mm, barva ivory.

399 Kč
BS liquid 1 

0,9 l

NOVINKA

NOVINKA

2.899 Kč
Heravest Press 

5,6 kg (56×100 g) 
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VACUMAT 6000
Vacumat 6000 M je poslední generace keramických pecí pro pálení všech dentálních fazetovacích 
keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování 
fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových 
ovládání s různým stupněm funkčního vybavení. Obě ovládání jsou 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 použítí v zubní ordinaci.

VITA VM9 / VM13
Systém keramických hmot 
s různým koefi cientem teplotní 
roztažnosti pro fazetování kovových 
i celokeramických nosných 
konstrukcí. Dodává se v odstínech 
dle vzorníků Vitapan 3D-Master 
a Classical.

139.990 Kč
Vacumat 6000 M 

+ vPad comfort + pumpa

149.990 Kč
Vacumat 6000 M 

+ vPad excellence + pumpa

V60 I-LINE
Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování 
keramiky s integrovaným dotykovým displejem 

s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Pec 
je vybavena ochranou před výpadkem proudu, 

kontrolovaným rychlým ochlazováním a automatickým 
čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika 

zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné 
odkládání prací slouží dva integrované stolky. 

126.990 Kč
V60 i-Line
+ pumpa

529 Kč
Vita VM9 WO, O, BD, 
D, EN, WIN, NT 12 g

489 Kč
Vita VM13 WO, O, BD, 

D, EN, WIN, NT 12 g

1.759 Kč
Vita VM9 

50 g

1.599 Kč
Vita VM13 

50 g

VITA VMK MASTER
VMK Master má minimální smrštění, vylepšené 

modelovací vlastnosti a ideální koefi cient teplotní 
roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny 

běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle 
vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.

179.990 Kč
Vacumat 6000 MP 

+ vPad comfort + pumpa

189.990 Kč
Vacumat 6000 MP 

+ vPad excellence + pumpa

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA

pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

389 Kč
Vita VMK Master 12 g

WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

1.349 KčVita VMK Master 50 g
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SIGNUM METAL BOND
Bondovací systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při 

zhotovování korunek, můstků a skeletů.

VITA LUMEX AC
Sklokeramický leucity zesílený fazetovací systém 
s inovativním složením materiálu pro barevně stálé, 
živé a spolehlivé výsledky. Pro fazetování všech 
běžných celokeramických konstrukčních materiálů 
(oxid zirkoničitý, lithium disilikát, sklo a živcovou 
keramiku) a pro vytváření rekonstrukcí bez použití 
konstrukcí (např. fazety). Přesvědčuje maximální 
barevnou stálostí, excelentní světelnou dynamikou 
a přesným zpracováním. Dodává se v odstínech dle 
vzorníků Vitapan 3D-Master a Classical.

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS
Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků, pro 
atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad 
na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum Ceramis je velice tvrdý 
rentgenokontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové korunky, fazety, inleje, 
onleje a individualizaci umělých zubů. 

3.499 Kč
Signum Metal Bond sada 

(4 ml Bond I + 4 ml Bond II)

2.699 Kč
Signum Metal Bond I

4 ml 1.599 Kč
Signum Metal Bond II

4 ml

64.999 Kč
Vita Lumex AC

Standard set 3D Master

2.299 Kč
Vita Lumex AC

zkušební sada A2 nebo 2M2

39.999 Kč
Vita Lumex AC

Standard set Classical

VÝHODNÉ nabídky materiálů VITA

pro NOVÉ ZÁKAZNÍKY !

HILITE POWER 3D
HiLite power 3D 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. Lampa 
umožňuje fi nální vytvrzení materiálů 
používaných ve 3D tiskárnách.

59.990 KčHiLite power 3D

739 Kč
Signum 4 g 

D, M, EN

869 Kč
Signum Ceramis 4 g 

D, M, EN

ZDARMA3× Signum 
+ štětec Signum

ZDARMA5× Signum 
+ Izolační gel 

629 Kč
Signum C+B 

Opaque 3 g

GC INITIAL LISI PRESS
Lithium disilikátové keramické presovací ingoty s vysokou pevností, které 

využívají technologie rovnoměrně rozptýlených mikrokrystalů lithium 
disilikátu pro stejnoměrné vyplnění celé skelné matrix. Presovací ingoty 

díky tomu zůstávají stabilní, bez zkreslení nebo poklesu hodnoty barvy, a to 
i po opakovaném vypalování keramiky. Výsledkem je naprosto dokonalá 

kombinace pevnosti a estetiky, díky které se GC Initial LiSi Press perfektně 
hodí pro všechny typy náhrad ve všech úrovních transparentnosti. 

1.899 Kč
GC Initial LiSi Press

5 × 3 g

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)
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ŠTETCE SMILE LINE RSPCT
Štětce RSPCT (respekt) jsou vyrobeny z revoluční 
směsi 100% syntetických vláken jako alternativa 

k používání zvířecích chlupů. Mají dokonalou absorpci 
vody, ostrou špičku a dlouhou životnost. K dispozici 

jsou s novou hliníkovou násadkou ve velikostech 
8R, 8LT, 6R, 6LT, 3 a 1. Jako doplňkové balení 
lze objednat náhradní štětečky po 2 ks ve všech 

velikostech i hliníkovou násadku.

ACHÁTOVÁ ŠPACHTLE
Achátová špachtle na míchání keramických 
a C+B materiálů.

SMILE LINE NÁSADKY MEISTERSTÜCK
Limitovaná edice exkluzivních násadek z hliníku. Jsou plně kompaktibilní s modulárním systémem nástrojů Smile line.

ŠTĚTCE GC INITIAL CERAMIC LINE 
Štětce určené pro modelování keramiky, aplikování opakerů a intenzivních barev.

ŠTĚTCE KULZER
Štětce s umělým vlasem s dlouhou životnosti pro modelaci 

keramických hmot a individualizaci náhrad. 
Štětec Kolinsky s přírodním vlasem optimálně zadržuje vodu.

799 KčAchátová špachtle

Opaque OP GC877042 219,-

00 LP GC877051 119,-

02 LP GC877052 139,-

06 M GC877056 639,-

08 M GC877057 1.299,-

Sada 5 ks GC877058 2.399,-

1.199 KčNásadka krátká

1.599 Kč
Násadka 

standardní

1.699 KčNásadka dlouhá

NOVINKA

NOVINKA

Vel. 1 1.299,-

Vel. 3 1.499,-

Vel. 6R 2.399,-

Vel. 6LT 2.399,-

Vel. 8R 2.799,-

Vel. 8LT 2.799,-

Násadka 499,-

199 KčŠtětec Signum 

399 Kč
Heraceram 

Kolinski
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VTEŘINOVÉ LEPIDLO
Vhodné k lepení suchých i mokrých 
sádrových úlomků z pracovních modelů 
a vlepování vodicích čepů.

 UNIVERSAL  POLIERPASTE
Univerzální lešticí pasta 

na dentální slitiny a pryskyřici.

VYPALOVACÍ PASTA
Pasta určená k fi xaci celokeramických i metalokeramických 

prací v keramické peci. Po vypálení lze pastu snadno 
odstranit. Nově se dodává v kontrastní modré barvě 

s vylepšenou homogenitou.

 ARTIKULAČNÍ  FÓLIE  HANEL
Jednostranná nebo oboustranná fólie pro selektivní značení jemně vyvýšených bodů. 

Fólie je velmi tenká (12 µm) a zároveň pevná a elastická. Dodává se v barvách černá, 
červená, zelená a modrá. Rozměry: 22 mm × 25 m. Jako příslušenství lze objednat 

transparentní zásobník na artikulační fólii s řezátkem.

259 Kč
Universal polierpaste 

100 ml

99 Kč
Vteřinové lepidlo 

řidší 10 g

169 Kč
Vteřinové lepidlo 

hustší 20 g

399 Kč
 Artikulační fólie 

jednostranná 449 Kč
 Artikulační fólie 

oboustranná

STOJÁNKY NA KORUNKY
Stojánky pro bezpečné umístění korunek a můstků do keramické 
pece. Podpěrné drátky lze přizpůsobit velikosti jednotlivých prací.

2.199 Kč
Stojánek na korunky 

molár 6 ks / premolár 8 ks

  SADA NÁSTROJŮ NA KERAMIKU
Nástroje na zpracovávání keramických a C+B materiálů s tvrdší bílou 
a měkčí červenou koncovkou. Zlatý nástroj se dodává s koncovkou špachtle, 
červený nástroj s koncovkou špička a modrý nástroj s koncovkou nůž.

699 Kč
Nástroj 

na keramiku

849 Kč
Vypalovací 
pasta 12 g

2.099 Kč
Sada nástrojů 
na keramiku

(3 ks nástroje + 3 ks koncovky)
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1.199 Kč
Interacryl Hot sada různé odstíny 

1 kg prášku + 500 ml tekutiny

ZUBY MFT
Třívrstvé zuby Vita MFT mají vynikající fyzikální vlastnosti 

a skvělou estetiku – transparenci, opalescenci a fl uorescenci. 
Jsou stálobarevné a odolné vůči ukládání plaku. Díky skvělé 
anatomii se hodí pro celkové náhrady, implantační protetiku, 

teleskopické a kónusové konstrukce, zásuvné spoje a modelové 
odlévané protézy. Dodávají se v nejpoužívanějších odstínech dle 

Vitapan 3D-Master 0M1, 0M3, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 
3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1 a ve čtyřech odstínech 

Vitapan Classical A1, A3, C3 a D3.

199 Kč
MFT přední 
nebo zadní

ZUBY CROSS LINKED 2
Síťované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

INTERACRYL HOT
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, 
bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), 
růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10N) a světle růžový jemně žilkovaný (15).

PALASEAL
Světlem polymerující lak pro konečnou úpravu všech metylmetakrylátových pryskyřic. 
Použitím Palasealu lze docílit dokonalého lesku.

1.199 Kč
Cross Linked 2 

4 × 28 ks jednotlivé tvary a odstíny

1.799 KčPalaseal sada

(2 × 15 ml Palaseal + 45 ml Palaclean)

1.599 Kč
Palaseal 

2 × 15 ml

MELIODENT HC
Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez 

kadmia. Doba zpracovatelnosti těsta je až 60 minut, což 
je velkou výhodou při výrobě většího množství náhrad. 

Pryskyřice je mechanicky velmi odolná, barevně stabilní 
a s minimálním obsahem zbytkového monomeru. Dodává 
se v odstínech bezbarvý (01), růžový (03), žilkovaný (04), 

růžový standard (21), žilkovaný růžový (26), žilkovaný 
plus (27), žilkovaný FR (29), žilkovaný D30 (42), růžový 

LR (43), růžový SR (46), žilkovaný TL (48).
plus (27), žilkovaný FR (29), žilkovaný D30 (42), růžový 

399 Kč
Meliodent HC 

tekutina 500 ml 

999 Kč
Meliodent HC 

1000 g 

ČTYŘDÍLNÁ MOSAZNÁ KYVETA
Čtyřdílná mosazná kyveta s vnitřními rozměry 

10 × 8,5 × 5,5 cm umožňuje použití větších modelů. 

3.199 KčMosazná kyveta

ZDARMA2× Meliodent HC 1000 g 
+ Meliodent 500 ml
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VITAFOL H
Dvousložkový silikonový materiál 

pro izolaci pryskyřičných 
a keramických zubů při zhotovování 

snímacích náhrad.

INTERLABOSIL
Extra pevná kondenzační silikonová hmota 
pro přelitky se zvýšenou tvrdostí (Shore 95 
po 24 hod.).

VITACOLL
Prostředek pro zlepšení vazby 
pryskyřičných zubů na bazální pryskyřici.

1.349 KčVitafol H sada

(70 ml pasta, 15 ml vytvrzovací roztok, 
80 g retenční krystaly)

3.299 Kč
Vitafol H 

trojitá sada

FAST SPLINT
Růžová transparentní mřížka ze skleněných vláken napuštěná 

nezpolymerovanou pryskyřicí pro zesílení pryskyřičných snímatelných 
náhrad. Snadno se přizpůsobí anatomii náhrady a lehce se stříhá, 

po vytvarování tuhne světelnou polymerací. V balení jsou dvě 
mřížky, velikost 80 × 53 mm, tloušťka 0,4–0,6 mm.

PRECI SAGIX P
Ekonomická varianta sagitálního kulového zásuvného spoje je 

plně kompatibilní se systémem Bredent VKS-SG. Plastová matrice 
se dodává ve třech rozdílných frikcích (bílá pro sníženou, žlutá 

pro normální a červená pro zvýšenou frikci) a lze jí lehce vyměnit 
v jakékoliv konstrukci. Životnost matrice je díky speciální drážce 

výrazně delší. Preci Sagix P se dodává ve dvou velikostech: 
Mini ∅ 1,7 mm a Standard ∅ 2,2 mm.

669 KčVitacoll 100 ml

749 Kč
Preci Sagix P

patrice 6 ks

699 Kč
Preci Sagix

matrice 6 ks

2.099 Kč
Fast Splint 2 ks 

80 × 53 mm

559 Kč
Interlabosil 

1,5 kg

1.199 Kč
Interlabosil 

4 kg
229 Kč

Katalyzátor 
40 g

CEKA MULTI COMPOSITE
Všestranně použitelné a vysoce tekuté lepidlo 
pro: zirkon, keramiku, kompozity, titan, 
drahokovové a nedrahokovové slitiny. Pracovní 
čas je 3–4 minuty a po 30 minutách tvrdnutí 
dosáhnete vysoce pevného spojení. 
Dodává se v odstínech neutral a opákní.

1.999 Kč
CEKA Multi 
Composite

(2 × 4 g CEKA Multi Composite Neutral nebo 
Opákní, 6 ks míchací kanyly)
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FRÉZY EDENTA
Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 247–255) ZDARMA5 + 1 ks

K-Diamanty HP

Hrubost
•• Standard
•• Jemné
Balení 3 ks

L mm 8,0 10,0 10,0 8,0 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 7,0 3,0 4,5
Obj. číslo •• K801.021 K847S.014 K850.018 K850.023 K856.016 K856.018 K861L.024 K863.010 K881.016 K379.023
Obj. číslo •• KF850.018 KF856.016 KF856.018 KF861.014 KF863.012 KF881.016 KF379.014
Dopor. ot./min 18 000 18 000 18 000 / 12 000 18 000 18 000 / 12 000 18 000 / 12 000 12 000 18 000 18 000 12 000 18 000 / 12 000 12 000 18 000
Cena Kč 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,- 569,-

K-DIAMANTY HP
Diamanty pro zpracování zirkonu, lithium disilikátu a všech fazetovacích keramik. Technologie výroby K-Diamantů 

splňuje požadavky na opracování tvrdých materiálů, aniž by narušila jejich stabilitu.

L mm 2,5 2,5 14,0 2,0 2,5 14,0 2,0
Průměr ∅ 1/10 mm 170 170 040 260 170 040 260
Obj. číslo EDST1020 EDST1030 EDST2030 EDST1530 EDST1040 EDST2040 EDST1540
Otáčky ot./min 10 000 12 000 10 000 5 000 12 000 7 000 5 000
Cena Kč 649,- 649,- 229,- 849,- 649,- 229,- 849,-

StarTec

STARTEC
StarTec jsou lešticí gumy s obsahem diamantového zrna vyvinuté pro leštění lithium-silikátu ve dvou krocích. 

Výhodou je možnost použití i na silikátové, živcové keramiky, sklokeramiky, zirkonové konstrukce a na leucitové keramiky. 
Zelená guma (EDST1020) slouží k bezpečnému fi nalizování tenkých částí zirkonové konstrukce zejména v krčkové oblasti.

L mm 18,0 18,0 20,0 15,5 20,0 24,0 18,0 20,0 3,0
Průměr ∅ 1/10 mm 150 150 070 055 070 100 110 110 220
Obj. číslo – žluté ED0651 ED0652 ED0653 ED0659 ED0657 ED0654 ED0655 ED0656 EDBR01
Obj. číslo – šedé ED0661 ED0662 ED0663 ED0669 ED0667 ED0664 ED0665 ED0666 EDBR02
Obj. číslo – zelené ED0671 ED0672 ED0673 ED0679 ED0677 ED0674 ED0675 ED0676 EDBR03
Cena Kč 59,- 59,- 59,- 59,- 59,- 59,- 59,- 59,- 17,-

LEŠTICÍ NÁSTROJE EXA TECHNIK
Lešticí nástroje pro třífázové opracování pryskyřic. Zelené: pro hrubé opracování, doporučené otáčky: 10 000 – 15 000 ot./min.
Šedé: pro konečnou úpravu, doporučené otáčky: 10 000 – 15 000 ot./min.
Žluté: pro leštění, doporučené otáčky: 5 000 – 7 000 ot./min.

Typ břitu 25
Spirálový břit 
extrajemný

L mm 8,0 8,0 8,0 4,0 3,5 8,0 13,5 14,0
Průměr ∅ 1/10 mm 023 023 016 008 014 023 040 060

 Dřík 104 HP ∅ 2,35 mm Obj. číslo ED0725.023 ED0825.023 ED1225.016 ED1325.008 ED1425.014 ED1725.023 ED6925.040 ED7225.060
Cena Kč 378,- 378,- 378,- 220,- 378,- 378,- 496,- 496,-
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EDR1020 EDR1030 EDR1040 EDR1520 EDR1530 EDR1540 EDR2020 EDR2030 EDR2040

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA
EDENTAEDENTA

EDENTAEDENTA

BT1130.1 BT1131.1 BT1132.1 BT1133.1 BT1134.1
velmi hrubý hrubý střední jemný velmi jemný

SEPARAČNÍ A BRUSNÉ DISKY DYNEX
Dynex Brillant: diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené 

skelným vláknem, určené speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení 
obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvojkřemičitanu lithia. 

Dynex Titanium: pružné a stabilní separační a brusné disky vyztužené 
skelným vláknem, určené speciálně na suprakonstrukce implantátů, jako 

jsou podpěry, můstky a konstrukce z titanu nebo titanových slitin.
Dynex: pružné a stabilní separační a brusné disky dvojitě vyztužené 

skelným vláknem pro kovové slitiny.

CERAPRO / CERASTAR
Cerapro jsou speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování keramiky. Velmi 
vhodné pro opracování ZrO2. Cerastar jsou kameny s hybridním typem zrna pro opracování všech 

keramických materiálů. Doporučené otáčky 15 000 ot./min.

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

599 Kč
StarGloss 
EDR10xx 199 Kč

StarGloss 
EDR20xx799 Kč

StarGloss 
EDR15xx

STARGLOSS
Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (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.

Typ Dynex Brillant 10 ks Titanium 20 ks Dynex 20 ks
Síla mm 0,20 0,25 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,50 0,70 1,00
Průměr ∅  mm 20 20 20 22 26 26 22 40 40 40
Obj. č. RE560220 RE562520 RE560320 RE580322 RE580326 RE572526 RE570322 RE570540 RE570740 RE571040
Cena Kč 1.249,- 1.349,- 1.399,- 799,- 1.229,- 1.179,- 769,- 1.499,- 1.559,- 1.559,-

299 Kč
Scotch Brite 6 ks 

různé hrubosti

Hrubost:
Standard
Hrubé

549 Kč
CeraPro
tvar 3, 4399 Kč

CeraPro
tvar 1, 2, 5, 6, 7 349 Kč

CeraStar
tvar 1, 2

 ED8001  ED8002 ED8003 ED8004 ED8005 ED8006 ED8007 ED901 ED902
       ED8001G        ED8002G
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Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.

QUBE II
Momentálně nejsilnější vyráběný laboratorní mikromotor 

s krouticím momentem 9 Ncm je konstruován pro všechny běžné 
práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky 60 000 ot./min. 

Mikromotory se standardně dodávají s novým krátkým násadcem 
ve verzi kolenní, nožní nebo stolní. Dynamický pedál nebo 

pedál Start / Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní 
příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

Q BASIC / Q PROFI
Q Basic – univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné 
laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. 
Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
v rozmezí 1 000–40 000 ot./min. Jako zvláštní příslušenství lze objednat 
tenčí násadec Slim.
Q Profi  – inovovaný bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější 
laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a nově i stolním 
provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit 
u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní a stolní verze 
1 000–50 000 ot./min.

Q MOBILE
Přenosný laboratorní mikromotor s krouticím momentem 5,5 Ncm a rozsahem otáček v rozmezí 
3 000–30 000 ot./min. Je konstruován pro pomocné laboratorní práce. Díky napájení pomocí 
baterie je vhodný k přenášení na více pracovních míst. Součástí mikromotoru je baterie 
s ovládáním, jako zvláštní příslušenství je možné dokoupit kabel na propojení baterie s násadcem 
pro jednodušší manipulaci, případně opasek s pouzdrem, ve kterém je pak možné mikromotor 
bezpečně přenášet. Další volitelné příslušenství je motor s ISO konektorem pro připojení 
ordinačního kolénkového násadce (bez použití vody nebo světla) a vytvoření mobilní zubní jednotky.

28.990 Kč
Q Basic kolenní, 

nožní nebo stolní

34.990 Kč
Q Profi  kolenní, 

nožní nebo stolní

6.690 Kč
Elektrický 

modelovací nůž

44.990 Kč
QUBE II kolenní, 
stolní nebo nožní

3.490 Kč
Q Mobile 

opasek s pouzdrem

21.990 Kč
Q Mobile motor s ISO konektorem 
pro připojení ordinačního kolénka2.990 Kč

Q Mobile 
propojovací kabel

 Kč

17.990 Kč
Násadec 

Q-Basic Slim 

27.990 KčQ Mobile
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 SILENT COMPACT,  SILENT TS
Silent Compact je odsávací zařízení s bezsáčkovým 

systémem, kdy je odsátý prach odváděn do plastové 
nádoby. Silent TS je odsávací zařízení, kdy je odsátý 

prach odváděn do filtračního sáčku. Přístroje se ovládají 
prostřednictvím inteligentního automatického ovládání. 

Díky plně zapouzdřenému motoru mají sníženou hlučnost. 
Silent Compact i Silent TS jsou odsávací zařízení pro jedno 

pracovní místo nebo jeden přístroj.

BASIC ECO / CLASSIC / MASTER
Pískovače s osvětlením komory a maximálním zorným 

polem. Jsou osazeny dvěma zásobníky na písek v rozsahu 
zrnitosti 25–70 µm a 70–250 µm. Díky technologii 

Venturi vytváří pískovač ideální směs písku a vzduchu, 
což zajištuje optimální spotřebu písku. Pískovače se liší 

velikostí komory. Basic Eco má velikost komory 10 l, 
Classic 14 l a Master 20 l.

24.990 Kč
Silent 

Compact

34.990 KčSilent TS

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

(Ceny nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

(Cenu nelze kombinovat 
s dalšími slevami)

29.290 Kč  Basic Master

24.290 Kč
  Basic 

Classic

INTERALOX
Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování 
odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 
250, 150, 110 a 50 µm.

PARNÍ ČISTIČKA EV1
Čistička pro čištění mokrou párou 
za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž 
o obsahu 4,5 l se plní manuálně. Pokles 
vody je indikován varovnou LED diodou.

599 KčInteralox 7 kg 1.999 KčInteralox 28 kg

22.290 Kč  Basic ECO

MIKROMOTOR MARATHON MULTI 600
Bezuhlíkový mikromotor s maximálními otáčkami 50.000 ot./min a krouticím 
momentem 7,6 Ncm v celém rozsahu otáček. Hermeticky uzavřený motor se 
sníženou hladinou hluku pracuje bez znatelných vibrací. Ergonomicky tvarovaný 
násadec je velmi lehký. Mikromotor je v provedení s kolenním spínačem a lze jej 
umístit i na stůl a používat ho jako stolní. Přístroj je vybaven tempomatem. 
Při případné poruše se druh závady zobrazí na displeji.

sníženou hladinou hluku pracuje bez znatelných vibrací. Ergonomicky tvarovaný 
násadec je velmi lehký. Mikromotor je v provedení s kolenním spínačem a lze jej 

19.990 KčMarathon Multi 600

27.990 KčParní čistička EV1
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Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkodent – videonávodyVideo s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní postupy/Erkodent/Erkodent – videonávody

ERKOFORM 3D
Osvědčené 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. Erkoform 3d motion provede 
nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez 
přítomnosti obsluhy. 49.990 KčErkoform 3d motion

12.990 KčOccluform 3

43.990 KčErkoform 3d+

OCC3-4P
Pomůcka pro upevnění 3D tištěných modelů bez 

podstavce do Occluformu 3. Součástí dodávky jsou .stl 
data pro tisk středového adaptéru pro 3d modely.

OCC3-AM
Pomůcka pro přesnou registraci modelu 
v Occluformu 3 dle okluzní roviny. 
Umístění modelu a artikulace pak 
odpovídají artikulátoru s průměrnými 
hodnotami.

LISKO / LISKOID 
Lisko-B – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování 
termoplastických fólií. Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.
Lisko-S – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost 
než disky Lisko.
Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.
Liskoid – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem 
tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

1.999 KčOcc3-4p

1.199 KčOcc3-aM

ERKODUR-AL 
Erkodur-al je velmi elastická, tvrdá fólie s tvarovou 

pamětí. Erkodur-al je o 35 % měkčí než Erkodur, 
optimalizovaný pro všechny retenční dlahy 

a neviditelná rovnátka. Velmi dobře se adaptuje, je 
spalitelný beze zbytku a váže se s akrylátovými 

pryskyřicemi. Všechny fólie mají atest biokompatibilty 
dle DIN/EN 30993-1.

739 KčLisko-B

(10× disky, 4 podpůrné kotoučky, 
1 mandrel)

739 KčLisko-S

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, 
mandrel)

699 KčLiskoid

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, 
páska smirkového papíru)

-10 %Erkodur-al

NOVINKA
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INTERSKIN
Dezinfekce na ruce. Minutu po aplikaci je účinná proti bakteriím, kvasinkám i virům 
vč. adenoviru, rotaviru a noraviru. Nevysušuje a je vhodná pro lékařské i standardní 
použití. Obsahuje isopropylalkohol, kyselinu citrónovou a glycerin v dokonalém 
poměru k dosažení rychlé desinfekce při zachování ochrany pokožky.

ÚSTENKY DISPOMASK
Jednorázové 3vrstvé ústenky s certifi kátem IIR z měkké, vodu 

odpuzující netkané textilie, s gumičkami za ucho, s nosním 
tvarovatelným třmínkem pro optimální přizpůsobení obličeji.

LATEXOVÉ RUKAVICE
Pudrované rukavice ve velikostech 

S, M, L a XL, nepudrované S, M a L.

299 Kč
Interskin 1000 ml 

s dávkovačem99 KčInterskin 100 ml 

279 KčInterskin 1000 ml 899 KčInterskin 5000 ml 

NETKANÁ TEXTILIE NETKANÁ TEXTILIE
MEMBRÁNA MELTBLOWN

ELASTICKÉ UŠNÍ ÚCHYTY

RESPIRAČNÍ MASKA FFP2 / FFP3
Respirátor s tvarovatelnou těsnící páskou kopírující tvar nosu a elastickou gumičkou 
k upínání za uši. Na rozdíl od roušky chrání nejen okolí, ale i jeho uživatele. Čtyřvrstvý 
hypoalergenní respirátor má vysokou fi ltrační schopnost bakterií i virů, je vysoce prodyšný 
a voděodolný. Jakožto certifi kovaný respirátor odpovídá doporučením Světové zdravotnické 
organizace WHO v plánu na zastavení koronaviru. Filtrační účinnost FFP2 při prostupu 
aerosolu 95 %. Filtrační účinnost FFP3 při prostupu aerosolu 99 %. 

199 Kč
Respirační maska 

FFP3 5 ks69 Kč
Respirační maska 

FFP2 5 ks

ANTIGENNÍ TESTY
Antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví pro samotestování na Covid-19.Antigenní testy schválené Ministerstvem zdravotnictví pro samotestování na Covid-19.

1.999 Kč
Antigen test z nosu

25 ks

129 Kč
Ústenky Dispomask 

50 ks

(Zelené, modré, růžové, černé)

NOVINKA

599 Kč
Antigen test ze slin

5 ks

399 Kč
Latexové rukavice 

nepudrované 100 ks

329 Kč
Latexové rukavice 
pudrované 100 ks

Ceny na této straně nelze kombinovat s dalšími slevami.
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