CERTIFIKÁT
Prvoobjednávka u JPS

Firma JPS s. r.o. je více jak 25 let významným dodavatelem dentálních
materiálů pro zubní ordinace a laboratoře. Portfolio výrobků je velice široké materiály na zubní výplně, nástroje, ortodontické materiály, implantáty a
přístroje do ordinací.

Poslání firmy JPS:
Pomáháme našim zákazníkům být nejlepšími v oboru
a lidem zlepšit jejich zdraví.
JPS je dodavatelem dentálního portfolia značek:
• divize Dentál:

3M, GC, Dentsply Sirona, Hu-Friedy, DÜRR,
Cranberry, Euronda, DryShield
• divize Profylaxe:
PARO, YOTUEL, Air-lift, Xerostom, EMS
• divize Technika:
Dentsply Sirona, Cefla (Anthos, MyRay)
• divize Ortodoncie:
3M
• divize Implantologie: ASTRA TECH, Ankylos, Geistlich
• divize Akademie:
organizace odborných přednášek
Abychom Vám pomohli při otvírání Vaší nové praxe, nabízíme Vám zcela
jedinečné slevy na materiály a nástroje pro zařízení Vaší první ordinace:
značka
3M
GC
Hu-Friedy
DÜRR
PARO

Sleva z běžných cen
50% (pro začínající ordinace) nebo 20%
20%
20%
20%
25%

Minimální hodnota prvoobjednávky je 35 000 Kč a jedná se o jednorázový
odběr.

Vybavte si svoji ordinaci přístroji ZDARMA
(při nákupu materiálů 3M nebo GC):
•
•
•

Capmix (míchací přístroj pro kapslové materiály) v hodnotě 20 900 Kč
Pentamix 3 (automatický míchací přístroj) v hodnotě 44 999 Kč
Polymerační lampu v hodnotě 21 770 Kč
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Doporučený seznam materiálů pro otevření nové stomatologické praxe:
produkty záchovné stomatologie a protetiky firmy 3M nebo GC:
• kompozitní materiály
• bondovací systém
• skloionomerní materiály
• sof-lex disky
• čepy
• fixační cement
• otiskovací hmoty

nástroje Hu-Friedy:
• diagnostické
• na kompozita

desinfekce DÜRR:
• FD 322 - desinfekce na plochy
• ID 212 forte - desinfekce na nástroje
• ID 220 - desinfekce na rotační nástroje
• Orotol Plus - desinfekce a čistění sacího zařízení

Certifikát - Prvoobjednávka u JPS Vám umožňuje čerpat následující výhody:
•
•
•
•
•

50% sleva na jednorázový nákup produktů 3M (pro nové ordinace)
ZDARMA workshop GC – (Estetika, Fixace, Inovativní novinky,)
ZDARMA miniškolení Durr – (Správné použití dezinfekce v ordinaci)
ZDARMA workshop DS ENDO – (Práce s endomotorem a endonástroji)
ZDARMA workshop DS Resto – (Práce s matricovým systémem)

Kontaktujte, prosím, naše obchodní zástupce, rádi Vám se sestavením
první objednávky pomohou:

Andrea Kania

724 365 499 kania@jps.cz

Praha a okolí

Šárka Chvojková, DiS.

724 020 620

chvojkova@jps.cz

severní Čechy

Vlaďka Kováčiková

725 777 487

kovacikova@jps.cz

Morava

Mgr. Petra Bolechová, DiS.

602 227 636

bolechova@jps.cz

východní Čechy

Jana Horníčková

776 249 416

hornickova@jps.cz

jižní a západní
Čechy
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