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REF 6062 Set Dispenser, Caps 80 × 0,25 g  
 (16 × universeel, 16 × A1,  
 16 × A2, 32 × A3),  
 VisCalor  Dispenser 

REF 6063 Set Caps Warmer 
 Caps 80 × 0,25 g (16 ×  
 universeel, 16 × A1, 16 × A2, 
  32 × A3), Caps Warmer

VisCalor® / VisCalor® bulk
• Innovatief materiaal 
  Door voorverwarming is het materiaal 

vloeiend tijdens het aanbrengen en 
kan onmiddellijk gemodelleerd worden 
(thermo-viscous-technologie)

•  Tijdsbesparend 
Efficiënte restauraties met slechts  
één materiaal

• Uitstekend hanteerbaarheid 
  Applicatie zonder luchtbellen met een 

smalle en lange cannula

REF 6106  Set VisCalor Dispenser,  
Caps 80 × 0,25 g (16 × A1,  
16 × A2, 32 × A3,16 × 
A3.5), kleurenschaal, VisCalor 
Dispenser

REF 6108  Set + bonding, Caps 80 × 0,25 
g (16 × A2, 16 × A3, 16 × 
A3.5, 16 × OA2, 16 × Incisaal), 
kleurenschaal, Futurabond U 
SingleDose 20 stuks 

REF 6107 Set Caps Warmer,  
 Caps 80 × 0,25 g (16 × A1,  
 16 × A2, 32 × A3, 16 × A3.5),  
 kleurenschaal, Caps Warmer

VisCalor®

Thermoviskeus, universeel composiet 
VisCalor® bulk
Thermoviskeus Bulk-fill composiet

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
onder www.voco.dental of in onze catalogus

… flow het … modelleer het… verwarm het

NIEUW

`s werelds eerste composiet met 
thermo-viscous-technologie

VisCalor 
VisCalor bulk

40 %
besparing**

20 %
besparing**

40 %
besparing**

36 %
besparing**

36 %
besparing**

699,00 €
1.199,10 €***

426,70 €***
339,20 €

855,30 €***
545,00 € 699,00 €

1.199,10 €***

545,00 €
855,30 €***



Mijn restauratie:
Biocompatibel,

natuurlijk!
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Admira® Fusion
•  Wereldwijd het eerste volledig op  

keramiek gebaseerde vulmateriaal

•  Met afstand de laagste polymerisatie-
krimp en bijzonder lage krimpspanning 
in vergelijking met alle conventionele 
composieten

•  Inert, dus excellent biocompatible en 
uiterst kleurvast

REF 2750  Set + bonding   
spuitje 5 × 3 g (A2, A3, 
GA3.25, A3.5, Admira 
Fusion x-tra), kleurenschaal + 
Futurabond U SingleDose  
20 stuks 

REF 2780  Set + bonding   
Caps 75 × 0,2 g (15 elk A2,  
A3, GA3.25, A3.5, Admira 
Fusion x-tra), kleurenschaal +  
Futurabond U SingleDose  
20 stuks  

REF 2816 Set spuitje 5 × 2 g 
 (A1, A2, A3, A3.5, WO) 
 kleurenschaal, toebehoren

Admira® Fusion
Packable

Spuitje 2 × 2 g, diverse kleuren1

Admira® Fusion Flow
Flowable

Admira® Fusion x-tra
Packable bulk material, 4 mm

Admira® Fusion x-base
Flowable base material, 4 mm

REF 2810 Spuitje 3 g universeel

REF 2811 Caps 15 × 0,2 g universeel

Spuitje 3 g 1         Caps 15 × 0,2 g1
REF 2836 Spritze 5 × 2 g universalREF 2812 Spuitje 2 × 2 g universeel

1Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
 onder www.voco.dental of in onze catalogus

30 %
besparing

30 %
besparing

20%
korting*

20%
korting*

20%
korting*

20%
korting*

245,00 €
350,40 €

212,10 €
148,00 €

67,20 €

77,20 €

67,20 €

77,20 €



Heavy FlowFlowLight Flow

Grandio®SO Light Flow
•  Flowable nano-hybride composiet  

materiaal – lage viscositeit

•  Nauwkeurige applicatie dankzij de extra 
dunne canule en daardoor uitermate 
geschikt voor moeilijk bereikbare plekken 
en kleine caviteiten

REF 2585  Set spuitje 5 × 2 g (A1, A2, A3, 
A3.5, WO), kleurenschaal, toebehoren

Grandio®SO Flow
•  Flowable universeel nano-hybride  

composiet material – medium 
viscositeit

•  Met uitstekend flow gedrag, universele  
toepassingen en nauwkeurige 
applicatie

Grandio®SO Heavy Flow
•  Flowable universeel nano-hybride  

composiet materiaal – hoog viskeus

•  Verhoogde stabiliteit, geen ongewenst  
weglopen van het materiaal en universele 
toepassing

REF 2720  Set spuitje 5 × 2 g (A1, A2, A3, A3.5, 
WO), kleurenschaal, toebehoren

Flowables

Don’t just go with the flow.  
Kies de juiste flow!

•  Universeel nano-hybride composiet 
materiaal

• Uitstekende fysische eigenschappen 
 Zeer hoge vulgraad 89 gew.-%

•  Universeel  
Universeel voor de hoogste eisen 
zowel in het anterior als  
posterior bereik

“Ik ben overtuigd van  
 GrandioSO’s gelijkenis met   
 natuurlijke tanden!”
 Dr. H. Gräber, Munich, Duitsland

Ons composiet voor uw hoge eisen. Het 
vulmateriaal dat scoort op veel tand identieke 
eigenschappen, gecombineerd met hoge 
gebruiksvriendelijkheid en natuurlijke esthetiek.

Spuitje 4 g / Caps 16 × 0,25 g1

Spuitje 2 × 2 g1

Spuitje 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

Spuitje 2 × 2 g / Caps 16 × 0,25 g1

REF 2600 Set spuitje 5 × 4 g (A2, A3, 
 A3.5, GA3.25, GA5), kleurenschaal

1Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
 onder www.voco.dental of in onze catalogus

REF 2640 Set Caps 80 × 0,25 g 
 (16 elk of A2, A3, A3.5, GA3.25, 
 GA5), kleurenschaal

REF 2680  Set spuitje 5 × 2 g (A2, A3, A3.5, 
WO, GA5), kleurenschaal, toebehoren

32 %
besparing**

32 %
besparing**

32 %
besparing**

30 %
besparing**

463,40 €***329,30 €

463,40 €***325,90 €

82,40 €

155,80 € 230,40 €***

71,60 €

230,40 €***155,80 €

71,60 €

71,60 €

230,40 €***155,80 €



Futurabond® U
• Duaal uithardend universeel adhesief

•  Een bonding voor alle gevallen – 
elk ander adhesief in de praktijk is 
overbodig

• Zelf-ets, selectieve-ets of total-ets: 
 de gebruiker heeft de vrije keuze

• Uitstekende veelzijdige toepasbaarheid

Futurabond® M+
• Universeel adhesief

•  Met en zonder fosforzuur-etsstap te 
gebruiken

•  Uitstekend geschikt voor directe en  
indirecte restauraties

•  Hecht betrouwbaar aan diverse  
materiaal zoals metalen, zirkonium- 
dioxide en aluminium-oxide evenals 
silicaatkeramiek zonder extra primer

REF 1515 Flesje 5 ml, toebehoren

Futurabond® DC
•  Duaaluithardende zelfetsende bonding 

met nano-vulstof

•  Chemische uitharding voor bereiken 
waar geen licht kan komen

•  Futurabond DC bereikt gelijke  
adhesieve eigenschappen als total-ets 
preparaties zonder apart etsen van de 
tandsubstantie

•  Vochttolerant

REF 1164 SingleDose 50 stuks, toebehoren

Universele bonding – Het is uw keuze!
Een bonding voor alle gevallen! Met Futurabond U, het enige duaal-uithardende universele bonding in SingleDose.                 
Wij hebben een duidelijke missie: Om u een bonding te bieden die alleen maar voordelen en betrouwbaarheid biedt 
en elk ander bondingsysteem in uw praktijk overbodig maakt.

Zelf-ets Selectieve-ets Total-ets

Elke druppel een overwinning! Een universele bonding die geschikt is voor elke situatie.

Futurabond DC is een bewezen en populaire zelfetsende bonding voor elke toe-
passing, voor zelf- of duaalhardende restauratiematerialen – voor een sterke en 
permanente hechting!

REF 1571 SingleDose 50 stuks, toebehoren

REF 1572 SingleDose 200 stuks, toebehoren

REF 1516 Flesje 3 × 5 ml

REF 1165 SingleDose 200 stuks, toebehoren

12 %
besparing**

15 %
besparing**

11 %
besparing**

106,40 €

372,40 €

113,00 €

287,20 €

100,00 €

353,20 €



Bron: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1860 Set spuitje 8 × 2 g  
 (A1, 2 × A2, 2 × A3, A3.5,   
 B2, OA2), kleurenschaal,  
 toebehoren

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt 
u onder www.voco.dental of in onze catalogus

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
onder www.voco.dental of in onze catalogus

Grandio®

•  Ideale consistentie en eenvoudige hantering

•  E-modulus vergelijkbaar met natuurlijke  
tand substantie

•  Uitgesproken slijtvastheid en  
kauwstabiliteit

•  Hoge biocompatibiliteit dankzij laag 
harsgehalte

REF 1800 Set spuitje 5 × 4 g (A1, A2,  
 A3, A3.5, B2), kleurenschaal

REF 1830 Set Caps 50 × 0,25 g  
 (10 elk of A1, A2, A3, A3.5,   
 B2), kleurenschaal

Grandio – Het klassieke nano-hybride composiet
Met Grandio heeft VOCO in 2003 als eerste leverancier ter wereld een nieuwe generatie nano-hybride composieten 
op de markt gebracht. Grandio heeft zich miljoenen keren bewezen op alle continenten en is nog steeds het nano-
composiet bij uitstek! De innovatieve nano-technologie maakt Grandio tot een high-performance composiet, dat 
bekend staat om zijn fysische kwaliteiten, maar ook om zijn optimale verwerkingseigenschappen.

Initiële situatie Voorbereiding met Grandio Flow Voltooide restauratie met Grandio

Grandio® Flow
• Optimale vloei-eigenschappen

• Hoge vulgraad van 80 gew.-%

• Nauwkeurige kleurovereenkomst  
 met Grandio

• Microhybride composiet gelijke  
 fysische eigenschappen

Grandio Flow – ongeëvenaard als vloeibaar 
composiet
De restauratie van minimaal invasieve caviteiten tot uitgebreide fissuurverzegeling en de reparatie van veneers – met 
Grandio Flow kunnen alle voordelen van Grandio ook in de flowable versie worden gebruikt. Dankzij het duidelijke 
technologische voordeel, laat Grandio Flow conventionele flowables ver achter zich: Het harsgehalte is tot 50 % 
lager dan dat van conventionele flowables, wat leidt tot topresultaten op het gebied van oppervlaktehardheid en 
slijtvastheid.

Traditioneel vloeibaar, ongevulde ruimte Grandio Flow, gevuld met nanodeeltjes

17 %
besparing**

14 %
besparing**

25 %
besparing**

329,60 €

198,70 €

236,90 €



Meer dan  

13 miljoen 

restauraties

wereldwijd!2

REF 1741 Caps 20 × 0,25 g

REF 1740 Spuitje 5 g

REF 1739 Spuitje 10 × 5 g

Amaris – voor een schitterend resultaat

REF 1930 Set spuitje 8 × 4 g (O1, O2,   
 O3, O4, O5, TL, TN, TD),   
 Amaris Flow spuitje  
 2 × 1,8 g (HT, HO),  
 kleurenschaal, toebehoren 

REF 1949 Instapset Caps 32 × 0,25 g 
 (4 elk of O1, O2, O3, O4, O5, 
 TL, TN, TD), Amaris Flow  
 spuitje 2 × 1,8 g (HT, HO),   
 kleurenschaal, toebehoren

Bron: Dr. Sânzio Marques – Passos, Brazilië 

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt 
u onder www.voco.dental of in onze catalogus

Grandio – Het klassieke nano-hybride composiet
Natuurlijk eenvoudig, gewoon mooi! Als het gaat om de hoogste esthetiek, raden wij Amaris aan. Het bijzondere aan 
dit composiet is: Het systeem geeft u een hoge mate van flexibiliteit in de kleurbepaling, met de twee gecoördineerde 
werkstappen kunt u de nuancering voortdurend veranderen – zelfs tijdens het aanbrengen! Zo ontstaat een zeer 
esthetisch resultaat dat niet enkel afhankelijk is van de initiële kleurkeuze.

2op basis van verkoopcijfer

Aanbrengen van Amaris TL voor de reconstructie van 
het palatinale glazuur gedeelte

Modelleren met Amaris 01, natuurlijke uitstraling
modelleren van de mamelon met Amaris Flow HO

Voltooide anterior restauratie

Amaris®

•  Optimaal polijstbaar, slijtvast  
en glanzend

•  Twee eenvoudige stappen, lage 
materiaalkosten

•  Natuuridentieke gelaagdheid

•  Dekking van het gehele kleurengamma 
door de combinatie van slechts acht 
componenten

x-tra fil: Amalgaam – nee bedankt!
U weet allemaal dat patiënten een amalgaamvrije restauratie wensen. x-tra fil werd speciaal ontworpen voor de 
basisbehandeling in de posterieure regio (klasse I en II) en voor stompopbouw. Dankzij de mogelijkheid om in slechts 
één handeling incrementdiktes tot 4 mm aan te brengen en de korte lichtuithardingstijd van slechts 10 seconden, 
profiteren u en uw patiënten van een zeer korte behandeltijd.

x-tra fil®
• Uithardingsdiepte 4 mm

• Uithardingstijd slechts 10 s

• Universele kleur

•  Gereduceerde werktijd, vooral in 
combinatie met elk Futurabond- 
adhesief in SingleDose

14 %
besparing**

20 %
besparing**

27 %
besparing**

746,30 €***
537,50 €214,10 €

61,70 €

61,70 €

525,40 €



REF 1012 Caps 25 × 0,3 g

Starterset Putty Fast / Light Fast 
REF 2991 

Putty Fast Cartridge 2 × 380 ml 
Light Fast Cartridge 2 × 50 ml 
 
Starterset Heavy Soft Fast / Light Fast 
REF 2985 

Heavy Soft Fast Cartridge 2 × 380 ml 
Light Fast Cartridge 2 × 50 ml

 
Starterset Mono Fast / Light Fast 
REF 2987 

Mono Fast Cartridge 2 × 380 ml 
Light Fast Cartridge 2 × 50 ml

Starterset Putty Fast / Light Fast 
REF 2984 

Putty Fast  Potje 2 × 450 ml 
Light Fast  Cartridge 2 × 50 ml 
  
Starterset Putty Soft Fast / Light Fast 
REF 2904 

Putty Soft Fast Potje 2 × 450 ml  
Light Fast Cartridge 2 × 50 ml  

Eenvoudig  
aan te  

brengen in  
de sulcus

De draad uit de capsule

V-Posil®
•  Precisie afdrukmateriaal, VPS

•  Hydrofiel A-silicone voor ultieme precisie

•  Lange verwerkingstijd extra-oraal,  
korte verblijfsduur intra-oraal

•  Hoge scheurvastheid en hoge elasticiteit 
bieden veiligheid bij en na het verwijderen

•  Goede hydrofilie, zelfs in uitgeharde  
toestand, maakt het gieten en daarmee 
de prothetische restauratie perfect

Indrukwekkend nauwkeurig!
Een nauwkeurig passende prothese vereist een materiaal dat een  
optimale afdruk heeft van het begin tot aan het gieten. Dit concept wordt  
consequent doorgevoerd in V-Posil.

VOCO Retraction Paste
•  Samentrekkende pasta voor een effectieve  

tijdelijk geopende en droge gingivale sulcus

•  Dunne canule met flexibele tip – Eenvoudig en  
exacte applicatie in de sulcus

•  Viscosity change – consistentie van de pasta 
verandert tijdens de applicatie en geopende sulcus

•  Goede zichtbaarheid – sterk contrast t.o.v.  
de gingiva

REF 1013 Caps 100 × 0,3 g
besparing* 

25 %

15 %
besparing**

25 %
besparing**

15 %
besparing**

191,40 € 255,20 €***

63,80 €

238,00 € 280,20 €***

142,00 € 167,10 €***



Ionoseal® 

•  Lichtuithardend glasionomeer composiet 
cement voor onderlagen

• Gebruiksklaar eencomponent materiaal

•  Tijdsbeparend: Lichtuitharding in 
seconden

•  Snel en hygienische applicatie

REF 1326 Spuitje 3 × 2,5 g, toebehoren

Calcicur®

• Gebruiksklare calcium hydroxide pasta

•  Geschikt onder alle onderlaag- en 
vulmaterialen

•  Direct gebruiksklaar

•  Met hoge pH-waarde (12,5) bekend  
om bacteriostatisch effect

REF 1096 Spuitje 3 × 2,5 g, toebehoren

Calcimol LC
•  Lichtuithardende radiopake calcium 

hydroxide pasta

• Effectieve bescherming van de pulpa

•  Gebruiksklaar een-component materiaal

•  Tijdsbesparend door lichtuitharding en 
directe applicatie uit het non-dripping 
NDT®-spuitje

REF 1307 Spuitje 2 × 2,5 g, toebehoren

Geprepareerde caviteit Directe toepassing Ionoseal Voltooide onderlaag Definitieve restauratie

Onderlaag voor elke dag
Een goede onderlaag is de basis voor een geslaagde restauratie. Of het nu gaat om directe of indirecte overkapping 
van de pulpa. Met ons onderlaag materiaal kunt u zelf kiezen afhankelijk van de situatie.

Bron: Dr. Marcelo Balsamo 

REF 1047 Tube 2 × 5 g, toebehoren

11 %
besparing**

140,80 €

100,30 € 113,40 €***

48,40 €

52,20 €



Structur 2 

•  Eenvoudige en snelle 
verwerkingsstappen

•  Minder dan 1 minuut hardingstijd  
in de mond

•  Gemakkelijk te vormen en polijsten

REF 1492 Cartridge 5 × 75 g A2, 
 mengtips type 6

REF 1491 Cartridge 5 × 75 g A3, 
 mengtips type 6

Clip 

•  Lichtuithardend vulmateriaal voor  
tijdelijke restauraties

•  Gemakkelijk te plaatsen – gemakkelijk 
in één stuk te verwijderen

•  Preparatiegrenzen blijven behouden

•  Tijdbesparend door uitharding met licht

REF 1285 Spuitje 3 × 4 g

Sterke tijdelijke restauraties
Kaakfunctie, fonetiek en esthetiek moeten in orde zijn, zelfs bij een tijdelijke restauratie. Met Structur, ons tijdelijke 
zelfhardende composiet voor de vervaardiging van hoogwaardige tijdelijk kronen en bruggen, zijn restauraties in 
slechts een paar stappen mogelijk. Het materiaal is gebaseerd op de bekende nano-hybride technologie van VOCO.

Structur 3 

•  Verwerking

 –  snel, eenvoudig en betrouwbaar 
dankzij 1:1 cartridge systeem – korte 
hardingstijd

 –  elastische fase maakt het eenvoudig 
verwijderen van het geprepareerde 
element mogelijk

 –  glans zonder polijsten – alleen 
verwijderen van de inhibitielaag nodig

•  Esthetiek

 – natuurlijke glans en fluorescentie

 – beschikbaar in zes kleuren

REF 2512 Cartridge 5 × 50 ml A2, 
 mengtips type 6

REF 2513 Cartridge 5 × 50 ml A3, 
 mengtips type 6

Glans zonder
polijsten!

Na verwijdering tijdens elastische fase: extraorale
zetting

Afgewerkte tijdelijke brug Structur 3 brug in situ

Bron: Prof. Dr. Jürgen Manhart, Munich / Duitsland

Cartridge 50 ml, toebehoren1

REF 1287 Caps 25 × 0,25 g

1Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt  
 u onder www.voco.dental of in onze catalogus

Cartridge 75 g, toebehoren1

11 %
besparing**

8 %
besparing**

9 %
besparing**485,70 €

535,00 €***

529,60 €
579,00 €***

115,80 €

107,00 €

68,60 €
77,60 €***

73,10 €



Rebilda® Post
• Glasvezelversterkte composiet stift

•  Dentine gelijk elasticiteits gedrag, hoge 
transversale sterkte

•  Hoge radiopaciteit (350 %Al)

•  Anatomische vorm

REF 1782  Set II 5 stiften elk of (ø 1,0 mm,  
ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm),  
1 boor elk of (ø 1,0 mm,  
ø 1,2 mm, ø 1,5 mm, ø 2,0 mm), 
Ceramic Bond flesje 5 ml, 
Futurabond U SingleDose  
20 stuks, Rebilda DC QuickMix 
spuitje 10 g dentine, toebehoren

Rebilda® DC
•  Duaalhardend flowable stompopbouw- en 

stiftbevestigingssysteem

•  Lichtuitharding voor tijdsbesparende 
applicatie

•  Betrouwbare verwerking door additionele 
chemische uitharding

•  Beschikbaar in 10 g QuickMix spuit en 
50 g cartridge

REF 1396 Cartridge 50 g dentine,  
 toebehoren

REF 1397 Cartridge 50 g blauw,  
 toebehoren

REF 1398 Cartridge 50 g wit,  
 toebehoren

Stompopbouw gemakkelijk gemaakt  
Als de natuurlijke tand nog voldoende substantie heeft, moet behoud het doel zijn. Met onze stompopbouw 
klassieker Rebilda DC en de bijpassende composiet wortelstiften Rebilda Post, bieden wij een Endodontische 
stompopbouwsysteem dat zich gedraagt als de natuurlijke tand, zelfs onder belasting.

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u onder 
www.voco.dental of in onze catalogus

REF 1403 QuickMix Spuitje 10 g dentine, 
 toebehoren

REF 1404 QuickMix Spuitje 10 g blauw, 
 toebehoren

REF 1405 QuickMix Spuitje 10 g wit, 
 toebehoren

15 %
besparing**

564,60 €***
474,90 €

176,60 €

73,20 €



VOCO Profluorid® Varnish

Meloen 
REF 1271

Mint 
REF 2231

Pina Colada 
REF 2243

Karamel 
REF 2229

Bubble Gum 
REF 2239

SingleDose 200 × 0,40 ml

Kersen 
REF 2230

Cola Lime 
REF 2241

Wereldwijd succes
Profluorid Varnish is onmisbaar voor het desensibiliseren van tanden. De varnish is gemakkelijk aan te brengen en droogt 
binnen enkele seconden. Het voelt niet alleen goed, maar smaakt ook goed – want met zeven aantrekkelijke smaken is er 
zeker een voor elke patiënt. Ook verkrijgbaar in tubes en ampullen.

• Snelle desensibilisering en fluoride-afgifte  
 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoride)

•  Gemakkelijk aan te brengen 
– vochtigheidstolerant

•  Beschikbaar in zeven aangename smaken

REF 2971 Tube mixed 4 × 10 ml

Ook verkrijgbaar in   
SingleDose 50 × 0,40 ml

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt  
u onder www.voco.dental of in onze catalogus

25 %
besparing**

25 %
besparing**324,90 €

84,60 €



Bifluorid 10®

•  Fluoride lak voor de behandeling van  
dentale gevoeligheid

•  Direct desensibiliserend

•  Vorming van een beschermlaag tegen  
thermische en mechanische invloeden

•  Speciale vernislaag versterkt het  
lange-termijn effect en diepe fluoridatie

REF 1617 Flesje 3 × 10 g, 
 Solvent flesje 10 ml, 
 Pele Tim No. 1

REF 1618 SingleDose 50 stuks, toebehoren

De gouden standaard van fluoridering
Bifluorid 10 is een van de effectiefste producten bij de behandeling van overgevoeligheid. De varnish is veelzijdig en 
gemakkelijk aan te brengen – ook ideaal voor orthodontische therapieën en bleekbehandelingen.

Ionolux®

•  Lichtuithardend glasionomeer restauratie 
materiaal

•  Prima verwerktijd – individueel aanpasbare 
uithardingtijd door lichtuitharding

•  Geen conditionering nodig

•  Plakt niet aan uw instrumenten,  
makkelijk te modelleren

REF 2115 Set applicatie capsule 50 stuks 
 (10 × A1, 10 × A2, 30 × A3)

Eenvoudig, sterk, lichtuithardend

Kleurrijk voor kinderen – bewezen door de 
jaren heen
Twinky Star®

• Gekleurd licht uithardend compomeer   
 glittereffect 

•  Acht aantrekkelijke kleuren met glittereffect

•  Gemakkelijke en snelle applicatie uit Caps

•  Uitstekende polijstbaarheid

REF 1680  Set Caps 40 × 0,25 g  
(5 × per kleur), kleurenschaal

REF 1616 Flesje 10 g

REF 1619 SingleDose 200 stuks, toebehoren

REF 2122 Applicatie capsule 150 stuks A2

REF 2123 Applicatie capsule 150 stuks A3

12 % 
besparing**

16 % 
besparing**

24 % 
besparing**

9 %
besparing**

5 %
besparing**

76,70 €

118,20 €

335,40 €

232,40 €

198,60 €

156,10 €

524,30 €



Perfect Bleach®

•  Gemakkelijke gebruiksvriendelijke 
toepassing

•  Zacht voor tandsubstantie en  
bestaande restauraties

•   Duidelijk whitening effect al na  
een korte tijd

REF 1660  Set spuitje 6 × 2,4 ml met  
10 % carbamide peroxide,  
Block Out Gel LC spuitje 1,2 ml, 
materiaal voor 2 bleeklepels,  
bewaar doosje, cosmetisch tasje, 
kleurenschaal, toebehoren

REF 1664  Set spuitje 6 × 2,4 ml met 
16 % carbamide peroxide, 
Block Out Gel LC spuitje 1,2 ml, 
materiaal voor 2 bleeklepels,  
bewaar doosje, cosmetisch tasje, 
kleurenschaal, toebehoren

Perfect Bleach – natuurlijk wit
Effectief, zacht en langdurig: Met ons thuisbleekset Perfect Bleach kunt u de patiënten 
een comfortabel en een hedendaagse bleekset aanbieden dat voldoet aan de hoogste 
esthetische eisen – en dat tegen een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt  
u onder www.voco.dental of in onze catalogus

Fissurit® F
•  Lichtuithardende fissuur sealant met 

fluoride, wit

• Snelle en eenvoudige applicatie vanuit  
 het non-dripping NDT®-spuitje

• Wit voor toepassingscontrole

•  Uitstekende flow-eigenschappen en  
lage viscositeit

REF 1292 Spuitje 2 × 2 g, toebehoren

Pele Tim
•  Schuimstof sponsjes voor het appliceren 

van vloeistof of pasta materialen  
zonder druk

• 5 praktische maten

• Pijnvrije applicatie zonder druk

• Economische applicatie

Dagelijkse ondersteuner voor in de praktijk

REF 2250 No. 0 3.000 × ø 3 mm

REF 2252 No. 1 3.000 × ø 4 mm

REF 2253 No. 2 1.000 × ø 5 mm

REF 2254 No. 3 500 × ø 8 mm

REF 2255 No. 4 500 × 6 × 8 mm

REF 1293 Set Spuitje 5 × 2 g, toebehoren

9 %
besparing**

113,70 €

113,70 €

42,60 €

32,70 €

30,90 €

26,50 €

132,30 €



Bifix® SE 

•  Snelle verwerking: niet etsen,  
niet bonden

• Geurloos

• Eenvoudig in gebruik

REF 1784  Set QuickMix spuitje 3 × 5 g 
(universeel, transparant, wit-opaak), 
toebehoren

Gaat lang mee – zonder etsen en bonden!
Voor een veilige hechting aan tand en restauratie: Met Bifix SE, het duaalhardend, zelfhechtend bevestigingssysteem, 
kunnen indirecte restauraties en wortelstiften snel en betrouwbaar worden bevestigd. Het op composiet gebaseerde 
materiaal is geschikt voor keramiek, zirkoniumdioxide, composiet en metaal. Primer of conditioners zijn niet nodig, 
omdat alle benodigde componenten al aanwezig zijn.

Ufi Gel® hard C 

• Harde directe prothese reparatie

•  Complete, harde relining in slechts één 
stoelbehandeling

•  Methylmethacrylaat-vrij

•  Neutrale smaak en reuk

REF 2215 Set cartridge 80 g, adhesief flesje 
 10 ml, toebehoren

Ufi Gel® SC 

•  Weekblijvende, koudhardend relining 
materiaal op silicone basis

•  Relining silicone van top kwaliteit

•  Complete relining in één behandeling 
(aan de stoel)

•  Blijft permanent week

REF 2041  Set cartridge 50 ml, adhesief 
flesje 10 ml, glazing basis 10 
ml, glazing katalysator 10 ml, 
toebehoren

Prothese rebasing – weet hoe!
Perfecte rebasing – in slechts één sessie. Ufi Gel hard C en Ufi Gel SC zijn het ideale dreamteam voor het dagelijkse 
prothetische werk. Het systeem biedt voor elke toepassing een speciale rebasing oplossing en kan eenvoudig en 
tijdbesparend zijn aan de stoel. Mochten later nog aanpassingen nodig zijn, dan kunnen deze in de loop der jaren 
worden aangebracht.

QuickMix spuitje 5 g, toebehoren1

1Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
 onder www.voco.dental of in onze catalogus

11 % 
besparing**192,60 € 218,40 €***

72,80 €

151,00 €

188,90 €



Mint, Karamel, Kersen1

SingleDose 200 × 2 g (fijn, middel, grof)

CleanJoy®

•  Stabiele, homogene consistentie,  
spettert niet (2000 - 3000 tpm)

•  Vrij van parabenen 

•  Verkrijgbaar in 3 groftes, toepasbaar voor 
elke inividuele situatie

CLEAN and enJOY
Met CleanJoy wordt tanden reinigen een waar genot! De pasta  
verwijdert zacht tandplak en verkleuringen en smaakt heerlijk  
verkrijgbaar in de smaken mint, kers en karamel. Xylitol en fluoride 
(700 ppm) dragen ook bij aan de remineralisatie van de tanden en 
versterking van de natuurlijke tandstructuur.

NIEUW 
Kersen en karamel

Karamel

REF 2994

Kersen

REF 2992

Tube 3 × 100 g mixed (fijn, middel, grof)

Mint

REF 2993

VOCO zegt dank u.
Beste klanten, wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te bedanken! Dank voor uw loyaliteit 

en vertrouwen in onze producten. DANK voor de hulp om ons elke dag een beetje beter te maken met  het ontwikkelen 

van nieuwe oplossingen. Ook voor in de toekomst is het ons doel om tandartspraktijken en laboratoria wereldwijd te 

ondersteunen met oplossingen op het hoogste niveau.

UW BESTELLING
Voor het bestellen van de genoemde VOCO acties kunt u zich wenden  
tot uw VOCO dentalconsultant of uw dentaldepot.  
Aanbiedingen alleen via aangesloten depots. Met prijzen van uw depot  
wordt in elk geval rekening gehouden. Alle prijzen zijn adviesprijzen  
exclusief B.T.W.

 
VOCO CUSTOMER SERVICE 
E-Mail: service@voco.de

Deze brochure is uitgereikt door:
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VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Duitsland · www.voco.dental

*Als u via de VOCO vertegenwoordiger 5 verpakkingen Admira Fusion / Admira Fusion Flow / Admira Fusion x-tra / Admira Fusion x-base bestelt, krijgt U 20 % korting. 
**Vergeleken met individuele aankoop ***Totaal prijs per stuk

1Meer formulieren en afzonderlijke kleuren vindt u  
 onder www.voco.dental of in onze catalogus

33 % 
besparing**

49,00 €

45,80 € 68,70 €***


