
Gazetka obowiązuje w dniach: 

16.01.2023 - 29.03.2023

NOWOŚĆ!
4Shine Cutters

Rozwiązania PREMIUM do obróbki 
protez akrylowych, termoplastycznych
oraz gipsów



4Shine Cutters
Rozwiązania PREMIUM do obróbki protez akrylowych, termoplastycznych oraz gipsów.

Frezy o krzyżowych nacięciach do obróbki materiałów akrylowych:

Drobnoziarnisty węglik spiekany o wysokiej twardości     Stworzone na najnowocześniejszych maszynach CNC
Max. obroty 60 000 obr./min.

Frezy o poprzeczno-krzyżowych nacięciach do obróbki
materiałów termoplastycznych:

Frezy o krzyżowych nacięciach do obróbki
materiałów gipsowych:

AC cutter 274.190.060

do wstępnej obróbki
protez akrylowych

TC drill 408.298.016

do kanałów retencyjnych w zębach 
akrylowych i kompozytowych

AC cutter 273.190.040

do obróbki szczegółowej oraz 
wygładzania protez akrylowych

TC cutter 274.134.050

do obróbki szczegółowej
i wygładzania protez termoplastycznych

SC cutter 274.220.060

do obróbki suchych
materiałów gipsowych.

AC cutter 277.190.060

do opracowywania i wygładzania
powierzchni podniebienia protez akrylowych

TC cutter 274.134.060

do wstępnej obróbki protez 
termoplastycznych

AC cutter 198.190.023

do korekt protez akrylowych 
wymagających dokładności

TC cutter 199.134.023

do korekt protez elastycznych 
wymagających dokładności

SC cutter 274.223.060

do obróbki mokrych
materiałów gipsowych
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villacryl thermo press

Villacryl Thermo Multi Spray 400 ml

Preparat antyadhezyjny do wszystkich typów wtryskarek 
wtryskujących materiały termoplastyczne na protezy zębowe

2 x Villacryl Thermo Press 250 g
+ Tuby aluminiowe

Villacryl Thermo Press kartridże

rozmiar „M” 12x17g

Regular Hard

rozmiar „L” 12x25g

NOWOŚĆ W OFERCIE!

4Shine polishing powder

Proszek polerski do wstępnego
polerowania i nabłyszczania tworzyw
akrylowych i termoplastycznych.

4Shine

+

60,00 zł
89,00 zł
cena omnibus: 60,00 zł

961,00 zł
1183,00 zł
cena omnibus: 1183,00 zł

528,00 zł
570,00 zł
cena omnibus: 528,00 zł

552,00 zł
610,00 zł
cena omnibus: 552,00 zł

70,00 zł
83,00 zł
cena omnibus: 75,00 zł

75,00 zł
88,00 zł
cena omnibus: 80,00 zł



+

+ +

Villacryl S 1 kg
+ Villacryl S płyn 500 ml

dostępne kolory 0, V4

Villacryl H Rapid
750 g+ 400 ml
+ Villacryl S 100g + 50 ml
+ ręcznik

Villacryl Ortho 4 kg
+ 2x Villacryl Ortho płyn 1 l
+ 3x koncentrat kolorów 50 ml
(niebieski, żółty, czerwony)

villacryl

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

+

Villacryl H Plus 4 kg
+ 2x Villacryl H Plus 1 l

+
+

875,00 zł
1043,00 zł
cena omnibus: 796,00 zł

220,00 zł
296,00 zł
cena omnibus: 188,00 zł 387,00 zł

498,00 zł
cena omnibus: 453,00 zł

1086,00 zł
1373,00 zł
cena omnibus: 1248,00 zł


