Wszystko, co
najlepsze dla
Twojej pracowni
Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie tej jesieni!
Oferta obowiązuje do 30.11.2021 lub do wyczerpania zapasów.

Orthocryl®
Rodzina produktów Orthocryl® to
doskonałej jakości akryle niemieckiej
marki Dentaurum. Znajdziesz wśród
nich zarówno wszystkie tradycyjne
kolory, jak i dużą gamę kolorów
neonowych. Dzięki naszemu
Orthocrylowi® każdy, nawet
najprostszy aparat może być
prawdziwym dziełem sztuki!

Orthocryl® EQ

płyn Orthocryl®

Przezroczysty, wydajny proszek Orthocryl®.

Uniwersalny, przezroczysty płyn do

225 PLN
Cena za opakowanie 1 kg.

Orthocrylu®. Dostępny w dwóch
opakowaniach - półlitrowym lub litrowym.

50 PLN
Cena specjalna za opakowanie
500 ml - obowiązuje tylko

kolorowe płyny
Koniec z nudnymi, bezbarwnymi aparatami!
Dostępne kolory: turkusowy, różowy, malachit,
fioletowy oraz kolory neonowe: niebieski, żółty,
pomarańczowy, różowy i zielony.

95 PLN
Cena za opakowanie 250 ml.

do wyczerpania zapasów.

śruby
ekspansyjne
Uwielbiane przez techników
"Fischery", a może niezawodne śruby
hyrax®? W naszej ofercie znaleźć
można szeroki wybór śrub, które
z powodzeniem znajdą zastosowanie
w każdej pracowni!
Tej jesieni czas "wyśrubować" ceny
na nasze śruby!

śruby Fischera

śruby hyrax®

Najpopularniejsze śruby ekspansyjne na

Śruby do szybkiej ekspansji podniebienia

świecie dostępne w rozmiarach mini, medium,

z użyciem aparatów stałych. Dostępne proste

maxi i magnum.

lub wygięte, w wersji tradycyjnej lub "click".

5,95 PLN
Cena za sztukę. Minimalne zamówienie:
100 sztuk w jednym rozmiarze.

już od

68,20 PLN
Podana cena za 1 sztukę - śruba hyrax®
prosta. Cena obowiązuje przy minimalnym
zakupie 10 śrub. Możliwy mix.

śruby Bertoniego
Dostępne w wersji trzykierunkowej (typ A)
lub dwukierunkowej (typ B). Tej jesieni
wyrównujemy ich cenę!

70 PLN
Cena za jedną sztukę.

sprawdź także:
stale remanium®
Na korony i mosty (KM) oraz do protez szkieletowych (PS)

GM 280 (PS)
GM 380+ (PS)
GM 800+ (PS)
CSe (KM)

790 PLN

2000+ (KM)

Cena za 1 kilogram stali

2001 (KM)

w pełnym opakowaniu.

star (KM)

siatki na bezzębie
Srebrne profilowane siatki
na bezzębie z najwyższej jakości stali
szlachetnej. Sprzedawane

12,10 PLN

w opakowaniach zawierających
10 siatek.

Cena za 1 siatkę. Obowiązuje przy
zakupie pełnego opakowania
zawierającego 10 sztuk produktu.

kleszcze do cięcia drutu
Bezkompromisowe, popularne
i niemal niezniszczalne! Nasze
słynne "czerwone rączki", idealne
do cięcia drutu o każdej grubości,

200 PLN

tylko teraz w wyjątkowo niskiej
cenie!
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system
ceraMotion®
Czy nakładanie ceramiki może być
prostsze i przynosić technikowi
prawdziwą radość i satysfakcję?
Z systemem ceraMotion® marki
Dentaurum to możliwe! Poznaj
szeroką gamę produktów idealnie
dopasowanych do Twojej pracowni!
Niezależnie od tego, czy pracujesz na
metalu, cyrkonie czy dwukrzemianie
litu - ceraMotion® jest właśnie dla
Ciebie!

ceraMotion®
One Touch

jesienny rabat

Zestaw ceraMotion® One Touch zawiera

pojedynczej pasty czy glazury? Do końca

specjalnie opracowane pasty 2D i 3D do

listopada wszystkie produkty z rodziny

estetycznego wykończenia i charakteryzacji

ceraMotion® kupisz minimum...

ceramicznych uzupełnień monolitycznych z

30% taniej!

tlenku cyrkonu oraz dwukrzemianu litu.

Potrzebujesz całego zestawu, a może

umów się
na szkolenie
Chcesz, byśmy przeprowadzili szkolenie
w Twoim laboratorium? Zadzwoń lub
napisz - ustalimy wszystkie szczegóły!

2070 PLN
Cena za zestaw, zawierający 20
elementów, w tym 5 past 2D i 6 past 3D.

+48 663 838 308
mwojciechowski@polkard.pl

masy
osłaniające
W naszej ofercie znaleźć można kilka
rodzajów mas osłaniających,
niezbędnych podczas procesu
odlewania elementów metalowych,
takich jak korony i mosty czy
szkielety. W firmie Polkard znajdziesz
masę osłaniającą, która w idealny
sposób będzie odpowiadała Twoim
potrzebom!

rema® Exakt F

Castorit® super C

Drobnoziarnista, precyzyjna masa osłaniająca

Masa zawierająca fosfor do metali o dużym

zapewniająca łatwą i prostą pracę.

stopniu rozszerzalności. Gwarantuje gładkie

275 PLN

i dopasowane odlewy.

Cena za opakowanie 20 kg, zawierające
50 torebek po 400 g każda.

196 PLN
Cena za opakowanie 6 kg, zawierające
40 torebek po 150 g każda.

rema® Dynamic S

płyny do mas

Szybkowiążąca masa osłaniająca, idealna do

W butelkach zawierających 1000 ml.

bardzo precyzyjnych odlewów.

392 PLN
Cena za opakowanie 20 kg, zawierające
40 torebek po 500 g każda.

wszystkie płyny do mas
osłaniających tej jesieni
w jednej, świetnej cenie

57 PLN
Cena za 1 opakowanie płynu. Minimalny
zakup: 3 opakowania (możliwy mix).

Zapytaj naszych
konsultantów
o pozostałe produkty
Dentaurum!

(89) 541 83 83
W. 115, 121

polkard@polkard.pl
www.sklep.polkard.pl
Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

