
CERÂMICA ICE ZIRKON

„Com perseverância até á perfeição“ Enrico Steger



Com amor á perfeição  

Alcançar a perfeição quando se imita um modelo natural supõe sempre um grande desafio, um desafio 

emocionante que exige talento, muito amor e têr pretensão de qualidade individual elevada. Só pessoas especiais 

possuem estas caracteristicas. As excelentes propriedades do zircónio no que diz respeito á solidez, estéctica e 

biocompatibilidade tornam possivel uma melhor notabilidade das caracteristicas mecanicas da restauração do 

dente, assim como a reflexão e transmissão da luz identicas á do dente natural. 

Gama de Cerâmica ICE Zirkon  

Tem todas as cores e massas necessárias para elaborar uma prótese estética fiel ao seu modelo natural.

•   16 côres naturais

•   4 cerâmicas de Esmalte

•   17 massas de cerâmica diferentes para camadas individuais

•   6 cerâmicas Tissue (gengiva) diferentes

•   16 cerâmicas Dentina+ diferentes

•   21 cerâmicas Dentina Dinamica diferentes com cores intensas

Mais informação sobre os productos:  

www.zirkonzahn.com  -  zirkonzahnportugal@clix.pt  -  T +351 217 58 62 69



A beleza requer arte, Habilidade e perfeição. 

Um bom ceramista necessita de ter paixão pela perfeição assim como estar disposto a trabalhar com dedicação, 

e ainda, sobre tudo, necessita ter presente um objectivo estético preciso. Só chegará a ser um verdadeiro 

especialista na matéria aquele que tenha a pretensão de copiar a forma e a côr do original de maneira tão exacta 

como os falsificadores copiam as notas. 

Curso de estratificação  

Aprender uma técnica de estratificação fácil e moderna para obter um resultado fiavel e natural. 

Este curso dá-lhe a possibilidade de conhecer o potencial da cerámica ICE e os varios métodos de estratificação 

para o trabalho diário no laboratório. 

Para marcar um lugar: 

zirkonzahnportugal@clix.pt  -  T +351 217 58 62 69  -  Luis Macieira

Zilio Aldo - Veneza, Italia



Congresso Internacional ZIRKONZAHN & FRIENDS: 
“Porque amamos o que fazemos”   -   16 de Outubro, Lisboa  

As possibilidades de aplicação da zirconia são quase ilimitadas, pois com este material cerâmico de alto rendimento 

podemos realizar qualquer tipo de estructura. Este facto motiva os técnicos de laboratório e médicos dentistas 

especialistas de todo o mundo a desenvolver e aperfeiçoar continuamente novas técnicas de trabalho e a procurar 

constantemente os limítes e possibilidades de utilização. 

O Congresso Internacional „Zirkonzahn & Friends“ em Lisboa contará com um painel de exprimentados profissionais 

na área laboratorial e clínica e será a plataforma ideal para actualização de técnicos de laboratório e médicos dentistas 

sobre os avanços em prostodontia e novos materiais.

Marque já o día 16 de Outubro na sua agenda para não perder a opurtunidade de conhecer as últimas novidades, e a 

possibilidade de questionar experientes colegas sobre a sua prática num fórum aberto de discussão.  

Conferencistas confirmados:

•   Dr. Oliver Scheiter - Alemanha

•   Dr. Giampaolo Folegatti - Itália

•   Joachim Lotz - Alemanha

•   Joan Sampol - Espanha

Mais informação em: www.zirkonzahn.com

•   Carlos de Gracia - Espanha

•   Antonio Lazetera - Itália

•   Enrico Steger - Itália

H U M A N  Z I RC O N I U M  T E C H N O L O GY

ZIRKONZAHN Portugal  -  Luis Macieira  -  Tel +351 217 58 62 69  -  zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN World Wide  -  Tel +39 0474 066 680  -  info@zirkonzahn.com  -  www.zirkonzahn.com


