LATO Z FIRMĄ
POLKARD
Tylko w sierpniu i wrześniu dziesiątki produktów
w super niskich cenach!
Poznaj ofertę firmy Polkard, złóż zamówienie
i ciesz się najwyższej jakości produktami
PREMIUM firmy Dentaurum!
Śruby Fischera, Orthocryl®,
stale i wiele, wiele więcej!
Oferta ważna do 30.09.2020
lub do wyczerpania zapasów.

Polkard Sp. z o.o.
Ul. Jaroszyka 3
10-687 Olsztyn
(89) 541 83 83, w. 115, 121
polkard@polkard.pl
www.polkard.pl

POZNAJ OFERTĘ
FIRMY POLKARD

Tylko w sierpniu i wrześniu
dziesiątki produktów
w super niskich cenach!

ŚRUBA FISCHER
Śruby ekspansyjne Dentaurum mogą być stosowane w bardzo szerokim spektrum przypadków.
Wieloletnie doświadczenie i kompetencje znajdują odzwierciedlenie w formie, funkcjonalności
i konstrukcji każdej śruby. Idealna forma – konstrukcja szkieletowa zapewnia najmniejsze
możliwe wymiary śrub przy najwyższym możliwym zakresie rozszerzania.
Zintegrowany ogranicznik ekspansji zapobiega rozpadnięciu się śruby na poszczególne elementy.
Najwyższa funkcjonalność – precyzyjny opór gwintu zapewnia równomierne rozkręcanie śruby.
Perfekcyjny design – najwyższej jakości śruby o niepowtarzalnej precyzji i stabilnej konstrukcji.
Śruby mogą być bezpiecznie mocowane w akrylu.
Warianty:
•
Śruba Fischer Mini 6,5mm
•
Śruba Fischer Medium 7,5mm
•
Śruba Fischer Maxi 7,5mm
•
Śruba Fischer Magnum 11mm

CENA: 6,70 PLN / SZT.
Cena obowiązuje przy zakupie
min. 100 szt., możliwy mix

ŚRUBY SEKTOROWE (PROSTE)
Śruby ekspansyjne do przesuwania zębów wzdłuż łuku zębowego. Wykonane ze stali szlachetnej.
Żółta strzałka wskazuje kierunek rozkręcania śruby. Mogą być stosowane w szerokim spektrum
przypadków, bez problemu i bezpiecznie umocujesz je w dowolnym akrylu.
Warianty:
•
Śruba sektorowa mini prosta 4 mm
•
Śruba sektorowa medium prosta 6 mm

CENA: 14,87 PLN / szt.
Cena obowiązuje przy zakupie
min. 10 szt., możliwy mix

LUTOWIE UNIWERSALNE SREBRNE
Uniwersalne lutowie na bazie srebra do stopów dentystycznych.
Właściwości:
•
Nie zawiera kadmu
•
Temperatura robocza 700°C
•
Do użycia wyłącznie z topnikiem
rema® – Flux 1

CENA: 169 PLN / 10g

MASA REMA® EXAKT
Masa osłaniająca wykorzystywana do techniki protez szkieletowych.
Dzięki niej uzyskasz doskonałe dopasowanie, otrzymasz twardy i gładki
model bez porów. Szczególnie ekonomiczna i uniwersalna procedura
dzięki możliwości dodania wody destylowanej. Zwiększa jakość
w duplikacjach żelowych dzięki szybkiemu dopasowaniu.

CENA: 374 PLN / 20 kg

PŁYN DO REMA®
EXAKT I REMA®
EXAKT F

CENA: 48 PLN
1000 ml

Płyn do rozrabiania z masą osłaniającą rema® Exakt.
Niezwykle wydajny – jeden litr płynu wystarcza
na 6,5 kg masy osłaniającej rema® Exakt. Płyn jest
wrażliwy na mróz, więc nie należy go zamawiać, gdy
na zewnątrz panują ujemne temperatury.

PŁYN DO CASTORIT®
-SUPER C

MASA CASTORIT®-SUPER C

CENA: 58 PLN

Masa osłaniająca wykorzystywana przy odlewaniu koron i mostów
ze stopów NiCr, CoCr. Dzięki niej powstają bardzo gładkie, dokładnie
pasujące odlewy, które łatwo można uwolnić z pierścieni odlewniczych.
Charakteryzuje się stabilnością termiczną i nie zawiera węgla.

1000 ml

Płyn do masy osłaniającej Castorit Super C.
Około 1400ml płynu wystarcza na 6kg masy
osłaniającej Castorit®.

CENA: 195 PLN / 6kg

KLESZCZE DŹWIGNIOWE MAGNUM
DO CIĘCIA DRUTU
Kleszcze do cięcia drutu twardego. Dzięki specjalnej konstrukcji wymagają niewielkiej
siły do przecinania drutów nawet o dużych przekrojach. Maksymalna zalecana grubość
drutu nadającego się do cięcia kleszczami Magnum to 1,3 mm.

CENA: 198 PLN

KLESZCZE KRAMPON MAXI
(EQ-LINE)
Kleszcze do doginania drutu. Maksymalna zalecana grubość drutu nadającego się
do cięcia tymi kleszczami to 0.7 mm.

CENA: 258 PLN

STOPY STOMATOLOGICZNE REMANIUM®
CSe:
Najwyższej klasy stop do napalania na korony i mosty na bazie NiCrMo. Charakteryzuje go:
duża łatwość opracowywania dzięki niezwykle niskiej twardości, bardzo dobre trzymanie
się ceramiki nawet przy wielokrotnym napalaniu, doskonałe topnienie i odlewanie, krótki
czas schładzania ceramiki, wysoka odporność na korozję dzięki dużej zawartości chromu.

CENA: 790 PLN / 1 kg
GM 800+:
Sprężysto-twardy stop kobaltowo-chromowy przeznaczony do wykonywania
protez szkieletowych. Znajduje zastosowanie w całym zakresie techniki
protez szkieletowych i prac kombinowanych do wykonania sztywnych
konstrukcji o bardzo dużej wytrzymałości. Posiada doskonałe właściwości
fizyczne. Dzięki wyższej granicy plastyczności mniejsze jest ryzyko złamania
klamer. Stal remanium® GM 800+ charakteryzuje się wysoką lejnością
i jest łatwa w polerowaniu.

CENA: 790 PLN / 1 kg
Sprawdź także pozostałe stale od Dentaurum i wybierz swoją ulubioną!:
Korony i mosty: CS+ , CSe, G-soft, star, 2000+, 2001
Protezy szkieletowe: GM 800+, GM 380+, GM 280

WOSK LEPIK

PASTA POLERSKA TIGER BRILLANT

Wosk lepik zapewnia dobry efekt adhezyjny
na wszystkich materiałach, jest idealny do
mocowania elementów retencyjnych
lub wsporczych, napraw i lutowania.

Pasta polerska Tiger Brillant umożliwia osiągnięcie bardzo błyszczących
powierzchni metalowych. Szybko i wysoce nabłyszczająca pasta polerska
do metali: CrCo, CrNi, metali szlachetnych, tytanu.

CENA: 60 PLN
60g

CENA: 166 PLN
400g

WOSK STAR WAX
Właściwości
•
czysto organiczny
•
idealne właściwości woskowania
•
krótki zakres topnienia, może być stosowany w wybranych
miejscach lub w większych powierzchniach
•
bardzo elastyczny - bez ryzyka pękania
•
wybitne właściwości rzeźbieniowe

CENA: 29 PLN
50g

Rapidur®

PŁYN DO IMPREGNACJI
MODELI GIPSOWYCH
Przyjazny dla środowiska płyn impregnujący do modeli gipsowych
służący do nabłyszczania w celu uzyskania odpornych na kurz powierzchni.
Świetnie sprawdza się nie tylko w modelach ortodontycznych,
ale i demonstracyjnych.

Gips klasy IV.
Jest bardzo twardy, cechuje go szybkie
wiązanie i niskie rozciąganie.
Znajdzie zastosowanie w ortodoncji,
odlewaniu protez częściowych, przy
metalach szlachetnych, pracach
w akrylu i ceramice.

CENA: 325 PLN/ 6kg

Sposób użycia:
Zanurzyć czyste i dokładnie osuszone modele gipsowe w specjalnym
roztworze na 30 minut. Wyjąć modele, spłukać pod ciepłą, bieżącą
wodą. Następnie wysuszyć i wypolerować suchą, miękką szmatką.
Potraktowane w ten sposób modele będą miały błyszczącą
niekurzącą się powierzchnię.

CENA: 191 PLN / 4,5 kg

ŚRUBY BERTONI
Śruba 3-kierunkowa Bertoni A 4mm
Śruba wielosektorowa ze stali szlachetnej wg Bertoniego. Droga przesuwu
to 4 mm w każdym segmencie. Ma trzy niezależnie działające sekcje
oraz wzmocnione prowadnice.

CENA: 86 PLN
Śruba 2-kierunkowa Bertoni B 4mm
Trójwymiarowa śruba Bertoni B wykonana jest ze stali szlachetnej.
Poprzeczno-protruzyjna śruba sprawdzi się przy płytkach rozcinanych
w kształcie litery Y. Droga przesuwu to 4 mm w każdym segmencie.

CENA: 67 PLN

FREZ SUPER TWARDY

(DUŻA GRUSZKA)

Frez super twardy w kształcie gruszki wykorzystywany jest do frezowania
z wysoką precyzją. Dzięki niemu uzyskasz najlepsze właściwości skrawające!

CENA: 156 PLN
DRUT REMANIUM®
OKRĄGŁY
SPRĘŻYSTO-TWARDY

Druty remanium® wykonuje
się z najwyższej jakości (DIN 1.4310) stali
szlachetnej chromowo-niklowej. Druty
mają wszystkie cechy niezbędne
w ortodoncji, ortopedii szczękowej
i protetyce. Duża różnorodność właściwości
fizycznych i wymiarów. Dane techniczne:
wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
1800-2000, zastosowanie: klamry Adamsa,
elementy sprężynujące, klamry grotowe,
klamry wzmocnienia, łuki wargowe

CENA:
234 PLN
(DUŻE ROLKI)

Warianty:
- Drut remanium okrągły spr.- twardy 0,60mm (225 m)
- Drut remanium okrągły spr.- twardy 0,70mm (165 m)
- Drut remanium okrągły spr.- twardy 0,80mm (125 m)
- Drut remanium okrągły spr.- twardy 0,90mm (100 m)

Orthocryl®
PŁYN PRZEZROCZYSTY
Bezbarwny płyn Ortocryl® do wykonywania
zdejmowanych aparatów ortodontycznych.
Utwardzany na zimno.

CENA: 130 PLN
1000 ml

Orthocryl®
PROSZEK PRZEZROCZYSTY
Bezbarwny płyn Orthocryl® do wykonywania
zdejmowanych aparatów ortodontycznych.
Utwardzany na zimno. Po połączeniu ze specjalnym
płynem Orthocryl® powstaje akryl o wyjątkowo
dużej stabilności.

CENA: 268 PLN / 1 kg

