
VILLACRYL 
THERMO PRESS

Trust the experience 

w kartridżach 
  bo liczy się szybkość! 

OFERTA
DLA TECHNIKÓW

PROMOCYJNA
OFERTA

DENTYSTYCZNYCH
Obowiązuje

Obowiązuje od 01.09.2022 do 23.12.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów.



Villacryl Thermo Press kartridze

Villacryl Thermo Press

Tuby aluminiowe

Villacryl Thermo Press kartridze „L” (25 g) 

Villacryl Thermo Press

Tuby aluminiowe

kartridże 12 szt.

250 g

Ø22 H90 mm (30 szt.)
Ø25 H75 mm (30 szt.)

55200 zł 4600 zł / szt.

4400 zł / szt.

48000 zł 44000 zł

16800 zł

kartridże 12 szt.

Ø22 H120 mm (30 szt.)
Ø25 H100 mm (30 szt.)

Villacryl Thermo Press kartridze „M” (17 g) 

Tuby aluminiowe

52800 zł

17400 zł

Gotowe kartridże z tworzywem termoplastycznym 
na protezy zębowe to większa swoboda i 
oszczędność czasu!

Bo liczy się szybkość!

Pytaj o Villacryl Thermo ISO-CLEAR w cenie 210zł -  izolator 
światłoutwardzalny odporny na wysoką temperaturę. Doskonały do 
wszystkich typów tworzyw termoplastycznych.

Jednorazowe tuby aluminiowe (puste z korkiem) do 
wtryskiwania materiałów termoplastycznych, średnica 
22 i 25 mm

Kartridże Villacryl Thermo Press o średnicy 
22 i 25 mm dostępne w pełnej gamie 
kolorystycznej.

Villacryl Thermo Press w granulacie to uniwersalność zastosowania

Wkrótce w sprzedaży kartridże o średnicy 24mm! 

Nie dajemy się inflacji!



BO W PRACY LICZY SIĘ SZYBKOŚĆ!

Tworzywa akrylowe polimeryzowane na gorąco, do wykonywania płyt podstawowych protez całkowitych i częściowych 
osiadających oraz pośrednich podścieleń protez

Tworzywo akrylowe chłodnej polimeryzacji do wykonywania akrylowych części w protezach szkieletowych, całkowitych 
i częściowych techniką wlewową przy zastosowaniu mas hydrokoloidalnych, silikonów do przedlewów oraz silikonów do 
powielania.

Bezbarwne tworzywo akrylowe do chłodnej 
polimeryzacji ciśnieniowej do wykonywania 
ruchomych aparatów ortodontycznych 
metodą salt&pepper oraz napraw aparatów 
ortodontycznych.

Form-Plast samopolimeryzujące, 
spalające się bezresztkowo 
tworzywo akrylowe przeznaczone 
również do fiksowania klamer.

Villacryl H Plus, Villacryl H Rapid

Villacryl sp

Villacryl ortho

Villacryl H Plus 

Villacryl H Plus 4 kg

Villacryl SP 500 g + 300 ml

Villacryl Ortho 4 kg

Villacryl H Rapid
750 g + 400 ml

+ 2 x Villacryl H Plus 1 l
+ waga

+ Stodent IV kremowy (pachnący wanilią) za 1 zł 
+ kieliszek z tworzywa

+ 2 x 1 l (za 50% ceny) + 4Shine 2 kg za 1 zł

750 g + 400 ml
+ Villacryl S (do napraw)
100 g + 50 ml 18100 zł

79700 zł

22300 zł

98500 zł

Szybka polimeryzacja!

POLECAMY!

Nie dajemy się inflacji!

Super oferta

Villacryl Ortho - uwolnij kreatywność!

28300 zł

18800 zł



4

MUST HAVE
4shine

Stodent

Villacryl opaker denture cleaner pLyn

4Shine polishing powder regular

Stodent IV popielaty / Stodent IV kremowy Stodent IV jasnozielony

Villacryl opaker 4 x 7 g
(szary, żółty, brąz, róż) Denture Cleaner

Villacryl opaker 2 x 7 g (róż)

4Shine polishing powder hard
2 kg

3 kg 3 kg

5 kg 5 kg

25 kg 25 kg

+2×12 ml+wytrawiacz 
500 ml 

+12 ml + 12 ml

2 kg

10 kg 10 kg
7500 zł

4300 zł 2800 zł

6400 zł 3600 zł

25700 zł 14600 zł

6500 zł 3900 zł

3900 zł

8000 zł

30000 zł 31000 zł

Proszek polerski do wstępnego polerowania i nabłyszczania wszelkich tworzyw akrylowych i termoplastycznych. 
Dostępny w dwóch wariantach ścieralności: regular – średnio ścierny oraz hard – mocno ścierny.*

Linia gipsów dentystycznych (typy II, III, IV, V). Dostępne w szerokiej gamie kolorów i opakowań, spełniają oczekiwania 
techników dentystycznych. Teraz linia gipsów Stodent wzbogacona o nowe kolory i zapachy oraz wygodne opakowania!

Tworzywo akrylowe do maskowania metalu
w protezach. 

Denture Cleaner płyn do profesjonalnego i kompleksowego czyszczenia 
wszystkich rodzajów protez ruchomych. Skutecznie rozpuszcza kamień 
nazębny oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.

*Więcej informacji na stronie www.everall7.pl lub u przedstawicieli handlowych.

Everall7 Sp. z o.o.
Augustówka 14
02-981 Warszawa Polska (PL) | T +48 22 858 82 72
www.everall7.pl | info@everall7.pl

Przedstawiciele regionalni
Janusz Kulwas  tel: 600 877 210
województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, łódzkie, podlaskie
Ryszard Radoń  tel: 600 877 211
województwa: wielkopolskie, lubuskie, opolskie, 
dolnośląskie, śląskie
Mateusz Wilkos  tel: 600 877 212
województwa: mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, małopolskie

ZAPACH T R U S K AWKOW
Y

ZAPAC H MA N GO

ZAPAC H WANILIOWY


