
MAJOR SUPER LUX
Nejpoužívanější třívrstvé pryskyřičné zuby v českých 

a slovenských stomatologických laboratořích. 

Vysoký estetický vzhled zubů je docílen přirozeným překrytím 

tří barevných vrstev a transparentností hran.

Specifické chemické a fyzikální vlastnosti jsou dosaženy díky 

vysoké molekulární váze základních materiálů a optimálně 

síťovaným methylmethakrylátovým kopolymerům. 

Velkým výběrem tvarů a barevných odstínů splňují nejvyšší 

požadavky, které jsou kladeny na protetické práce. 

Jsou vhodné pro úplné, částečné a skeletové protézy, mohou 

být použity pro kombinaci s keramikou i pro práci s implantáty. 

Zuby jsou dodávány ve všech odstínech vzorníků 

VITA a SUPER LUX. 

31 předních a 16 zadních tvarů, 31 barev - více než 

3500 možných variant ... 

To už uspokojí i toho nejnáročnějšího zakazníka! 

Samozřejmostí je pro nás dokonalý servis pro více než 

1560 laboratoří, které naše zuby používají.

ORMADUPLO 22 

1 + 1 kg
Dvousložková silikonová dublovací 

hmota adičního typu.

Zaručuje vysokou rozměrovou 

stabilitu a mimořádně přesnou 

reprodukci i nejmenších detailů. 

Tvrdost: 22 Shore-A 

Cena 1 904 Kč 

Cena po slevě 

1 499 Kč

ORMAPLUS LAB – 1800 g

Laboratorní otiskovací hmota adičního 

typu na bázi vinylpolysiloxanu. 

Zaručuje vysokou rozměrovou stálost 

a maximálně přesnou reprodukci 

detailů. 

Jednoduché míchání stejného 

množství báze a katalyzátoru.

Cena 1 458 Kč 

Cena po slevě 

999 Kč

ORMALAB 95 – 5 kg

Balení 5 kg + 2 x 65 ml 

katalyzátor
Silikonová kondenzační otiskovací 

hmota na zámky pro fixní, 

částečné, provizorní a totální 

náhrady s velmi přesnými detailními 

otisky. 

Použití: izolační vrstva 

aproximálních prostor zubů, pro 

zhotovení můstků razidlovou 

metodou, ochrana zubů při 

kyvetování, podložení prasklých 

protéz při opravách, místo 

sádrových přelitků, forma pro 

jednoduchou licí techniku.  

Cena 1 697 Kč 

Cena po slevě 

1 599 Kč

MAJOR.SKEL – 1000 g

Bezkadmiová licí pryskyřice 

nadstandardní kvality polymerující při 

nízkých teplotách. 

Cena 1 416 Kč 

Cena po slevě 

1 350 Kč

Při nákupu 

5 krabic zubů SUPER LUX 

– fashion triko zdarma

V naší nabídce naleznete široký sortiment 

materiálů jak pro stomatologickou praxi, 

tak i pro stomatologické laboratoře.

Navštivte náš internetový obchod

www.flava.cz

FLAVA s.r.o.

Lanškrounská 31

568 02 Svitavy

tel.: 461 533 323

fax: 461 531 129

e-mail: office@flava.cz

www.flava.cz

MEDIKOMPLEX s.r.o.

Palmetová 2186/19, 143 00 Praha 4 – Komořany

tel./fax 224 402 518

e-mail: info@medikomplex.cz

www.medikomplex.cz



AKCE PRO LABORATOŘE

platí od 20. 10. do 31. 12. 2009

Flava a Medikomplex jsou největšími dodavateli 

materiálů SHERA do stomatologických laboratoří.

Využijte akčních nabídek, kdy slevy 

v balíčcích dosahují až 12%.

2 x LEŠTÍCÍ KARTÁČ  

z netkané textilie

průměr 80 mm.

SHERALUX 715  

leštící pasta pro vysoký 

lesk pryskyřic 300 g.

SHERAFINISH  
spray na dokončení celkových 

náhrad 75 ml. 

Propůjčuje náhradám vysoký 

lesk a má pro pacienta 

příjemnou mentolovou příchuť.

Cena 1 856 Kč

Cena po slevě 

1 657 Kč

sleva 12%

2 x LEŠTÍCÍ KARTÁČ  

z netkané textilie

průměr 80 mm.

SHERAWAX-EX
koncentrát pro srážení

vosku 1 000 ml.

SHERABIMFLUID AB 

antibakteriální roztok 

do pemzy 1 000 ml.

Antifungicidní s příjemnou vůní 

a olejovitou konzistencí proti 

prášení.

Cena 2 068 Kč 

Cena po slevě 

1 879 Kč

sleva 12%

sleva 12%

SHERALIT všechny typy

kov na skeletové náhrady 1 000 g.

SHERALIQUID
mísící tekutina pro zatmelovací

hmoty  5 000 ml.

SHERACAST
univerzální zatmelovací hmota 8 x 2,5 kg.

Velmi jemná univerzální zatmelovací 

hmota na skelety, fixní náhrady

i drahokovové slitiny.

Dublování silikonem a dublovacím gelem.

Pro velmi přesné odlitky s extrémně 

hladkým povrchem.

Ideální pro rychlé i konvenční zahřívání.

Lze ji použít také pro bezkroužkové lití.

Cena 4 390 Kč

Cena po slevě 

3 919 Kč

sleva 12%

SHERATEC
izolace sádra– pryskyřice 

500 ml.

SHERAISOLEX
izolační prostředek, náhradní 

balení se štětečkem 16 ml.

SHERAMASTER
odstraňovač povrchového napětí 

1 000 ml.

SHERAISOLEX
izolační roztok, dóza 20 ml.

Pro izolaci pahýlů, bez nutnosti 

používání štětečku – šetří čas. 

Pouze pahýl namočíte a můžete 

pracovat. 

Cena 2 803 Kč

Cena po slevě 

2 502 Kč

Informační občasník
pro stomatologické 
laboratoře

Balíčky, které se vyplatí!



SHERAFINA-RAPID
zatmelovací hmota pro korunky 

a můstky 2 x 6 kg.

SHERALIQUID
mísící tekutina pro zatmelovací hmoty  

5 000 ml.

SHERAALUMINIUMOXID

písek bílý 110/150/250 μm, 20 kg.

Čistota – 99,7%. 

Vhodné do všech typů pískovačů pro 

rychlé otryskávání dublovacích hmot 

od koster z ušlechtilého kovu a pro 

redukci NEM slitin.

Cena 8 852 Kč 

Cena po slevě 

7 903 Kč
sleva 12%

SHERADENT
CrCo slitina pro korunky 

a můstky 1 000 g.

SHERAPOL 705
leštící pasta bílá univerzální 

cca 300 g.

SHERAMAXIMUM 2000  

Super tvrdá sádra IV. třídy 

pro obzvláště náročné práce 4,5 kg. 

Pro implantáty, dělené modely, 

mistrovské a pevné modely 

a práce, u kterých je kladen důraz 

na pevnost a přesnost (např. 

dlouhé a úzké pahýly).

Cena 13 379 Kč 

Cena po slevě 

12 541 Kč

SHERAALLOY-E
CrCo slitina pro korunky

a můstky 1 000 g.

Velmi oblíbená chromkobaltová 

slitina pro zhotovení prací pod 

keramicku a ostatní práce – skelety, 

frézovaní, zásuvné spoje.

SHERAMAXIMUM 2000

sádra IV třídy 4,5 kg.

SHERAPOL 705
leštící pasta bílá univerzální cca 300 g.

Cena 10 272 Kč 

Cena po slevě 

9 610 Kč

SHERAISOLEX
izolační prostředek, dóza 20 ml.

SHERALAK NA PAHÝLY  

stříbrný 16 ml.

SHERAMEGA 2000
vteřinové lepidlo 20 g.

NOVÉ ŘEŠENÍ DÁVKOVÁNÍ!

Anaerobní vteřinové lepidlo na sádru 

a pryskyřici na kyanoakrylátové bázi 

s výbornou lepící silou a zatékavostí, 

které je možno použít i na mokrý 

model.

Cena 1 482 Kč 

Cena po slevě 

1 323 Kč

sleva 12%

TEMPORARY.COLD

Standard Set + TRIKO ZDARMA

Samopolymerující pryskyřice na výrobu 

provizorních korunek a můstků.

Výrazně šetří čas zubního technika.

Standard Set obsahuje: 

5 x 100 g dentinový prášek, 1 x 100 g 

sklovina, 2 x 100ml tekutina

Cena 1 858 Kč 

Cena po slevě 

1 579 Kč

sleva 15%

MAJOR.BASE 20
prášek – 1 000 g.

Bazální pryskyřice v 5 barevných 

odstínech pro zhotovení báze 

celkových a snímacích náhrad, 

ortodontických aparátů a k opravám, 

umožňující klasickou i rychlou 

polymeraci. 

Zajišťuje dokonalou vazbu 

s pryskyřičnými zuby.

Cena 848 Kč 

Cena po slevě 

799 Kč

MAJOR.BASE 20
tekutina – 500 ml.

Tekutina pro bazální pryskyřici.

Cena 219 Kč 

Cena po slevě 

199 Kč

BAZÁLNÍ DESKY 60 ks 

(horní, dolní, horní+dolní)

Nejoblíbenější bazální destičky 

v České a Slovenské republice.

Destičky jsou snadno 

adaptovatelné, po ochlazení 

tvarově stabilní, s optimální 

mechanickou pevností 

a nelepivostí k sádře. 

Naprostá jednička v kvalitě!

Vlastnosti: 

1. Nepálí. 

2. Jsou velmi pevné. 

3. Nejsou křehké. 

4. Nemusí být vyztužovány dráty 

ani podkládány voskem.

Cena 769 Kč 

Cena při nákupu

2 balení a více

693 Kč

sleva 10%



EW-EXTRA 500 g
Univerzální růžový plotýnkový vosk 

s velmi malou kontrakcí pro modelování 

bází snímatelných náhrad, k registraci 

skusu, ke zhotovení mezerníku pro 

individuální otiskovací lžíce. 

Již při mírně zvýšené teplotě je dobře 

tvárný, při opětovném ztuhnutí je 

dostatečně odolný a pevný.

Síla 1,5 mm.

Cena 166 Kč 

Cena při nákupu

2 balení a více

149 Kčsleva 10%

EW-IDEAL 15 ks destiček

Fóliový vosk hladký i rastrovaný, 

vhodný pro modelaci snímacích 

skeletových náhrad. 

Lehce se adaptuje, dobře drží 

a spaluje se beze zbytku.

Síla: 0,3 – 0,8 mm,

rozměr: 165 x 80 mm.

Velké rozměry destiček Vám 

přinesou 29% vosku navíc!!!

Cena 366 Kč 

Cena po slevě 

299 Kč

LIGHTCURE TRAY 50 ks

Světlem polymerující desky ke 

zhotovení individuálních otiskovacích 

lžic a základních desek.

Cena 1 451 Kč 

Cena po slevě

999 Kč

sleva 30%

UV LIGHT CURING UNIT     

Přístroj se čtyřmi lampami 

(9W) pro polymeraci materiálů 

polymerujících světlem. 

Cena 4 748 Kč 

Cena po slevě 

3 893 Kč

MINIMAJOR 2000
Univerzální polymerační přístroj 

malých rozměrů. 

Používá se pro zpracování 

kompozitních materiálů, C+B 

materiálů, akrylových pryskyřic 

a jiných teplem a tlakem 

polymerovaných materiálů.

Cena 28 500 Kč 

Cena po slevě

26 990 Kč

MAGMA
vypalovací pec 230V
Velmi univerzální a prostorná 

pec pro rychlé a spolehlivé 

výsledky.

Cena 64 770 Kč 

Cena po slevě

58 309 Kč

HOTTY 230V

kapničkovač 
Přístroj šetřící čas v moderní 

laboratoři.

Zaručuje přesnost voskové kapničky.

Přesným rozehřátím všech druhů 

vosků na ideální pracovní teplotu 

nedochází ke znehodnocení vosku 

přepalováním nad kahanem. 

Cena 4 924 Kč 

Cena po slevě

4 842 Kč
WAXLECTRIC I 230V NOVÝ 

Nový programovatelný modelovací 

elektrický nůž na vosk. 

Cena 10 601 Kč 

Cena po slevě

8 329 Kč
více informací o výrobcích na www.flava.cz nebo www.medikomplex.cz

sleva 18%


