
 

ItalDent s.r.o., Rousovická 623/2, 181 00  Praha 8 

Tel: 233552022  Fax: 233551165  GSM: 774656646  info@italdent.cz 
www.italdent.cz 

 
  

 

 
 

komplexní estetické řešení      … vaše dobrá volba  
 

Keramické zámky Vapor™ (výroba USA) 

Polykrystalická struktura, vynikající pevnost, snížený profil, 
safírový vzhled 
MBT, Roth | .018, .022 | kombinovaný slot | cena: 220 Kč 

- akce = 5 sad (100 zámků) á 190 Kč 
 

Safírové zámky Absolute™ (výroba Korea) = nejčistší  

monokrystal na trhu (99,98% oxid aluminia)  
● absolutně transparentní - zrcadlí barvu  podloženého zubu 
● absolutně rezistentní – odolný zlomu 
● absolutně malé rozměry a nízký profil (zaoblené kontury) 
● absolutně odolné zbarvení a odbarvení 

MBT, ROTH | .018, .022 | kombinovaný slot | cena: 320 Kč 

- akce 5 sad (100 zámků) á 280 Kč 
 

 
Safírové zámky Polar - monokrystalická struktura, vynikající  

odolnost proti zabarvení, snížený profil 

MBT, Roth | .018, .022 | kombinovaný slot | cena: 315 Kč 
- akce = 200 zámků á 290 Kč 

 
Estetické oblouky  
SIA NiTi kulaté/hranaté, balení 10 ks, cena: 215 Kč / 1 ks 
SIA ocel kulaté/hranaté, balení 25 ks, cena: 215 Kč / 1 ks 
G&H NiTi kulaté, hranaté, balení 10 ks, cena: 269 Kč / 1 ks  
G&H NiTi hranaté, balení 10 ks, cena: 286 Kč / 1 ks 
G&H ocel kulaté/hranaté, balení 25 ks, cena: 102 Kč / 1 ks 
 
Ostatní estetické produkty 
Lingvální keramický knoflík k nalepení, bal. 10 ks, cena: 2.815 Kč (CLB10) 
Očko k nalepení z kompozitu, bal. 5 ks, cena: 665 Kč (CMEYE) 
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Kobayashi – barva zubu, krátké, .014, bal. 100 ks, cena: 3.843 Kč 
Kovové ligatury dlouhé – barva zubu, .012, bal. 100 ks, cena: 1.360 Kč 
Kovové ligatury twist – barva zubu, .012, bal. 50 ks, cena: 665 Kč  

 
 

Téměř neviditelné 
                 vynikající kvalita  

    
Versa-Ties™ – průměr .120, 22 oček 

46 tyčinek = celkem 1.012 oček 

Cena: 509 Kč 
1 tyčinka / 22 oček = 15 Kč 
    
 
     Select-Ties™ 20 oček, 50 tyčinek = celkem 1000 oček 

     Cena: 509 Kč (1 tyčinka = 20 oček, 15 Kč) 
     Jemnější elasticita = soft feel 

 
 
Dyna-Link™     Slim-Chain™  
Cívka 15‘‘      Cívka 15‘‘ 

Cena: 455 Kč  (Glow 518 Kč)  Cena: 555 Kč 
33 barev      barva čirá, perleťová, stříbrná 

 
       PowerLinx™ 
       Cívka 6,56 ‘‘ (2 m) 
       Cena: 1.464 Kč 
       Barva čirá, šedá |short, long 
       Řetízky PowerLinx uchovávají 
       85 % elasticity až 6 týdnů po dobu zatížení 


