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A Post-it rövid története

Megesik, hogy pont a legegyszerűbb pillanatok változtatják meg a világot: az ikonikus kanárisárga
Post-it jegyzettömb a világ egyik legismertebb terméke, feltalálásához azonban több apró véletlenre
is szükség volt.

Több mint 35 évvel ezelőtt a 3M egyik
tudósa, Dr. Spencer Silver felfedezett egy
ragasztóanyagot, ami csak enyhén tapadt
a különböző felületekre. Mivel akkoriban
a feladata a minél erősebb és tartósabb
ragasztók kifejlesztése volt, nagy fejtörés volt
számára, hogy mihez kezdhetnének egy olyan
anyaggal, amely ennek éppen az ellentéte volt.
Mindeközben egy másik 3M szakember, Art
Fry minden héten kóruspróbákon vett részt,
ahol egyre zavaróbbá vált számára, hogy a
könyvjelzőként használt papírjai állandóan
kiesnek az énekeskönyvéből. Ahogy beférkőzött
a fejébe a gondolat, hogy ragasztóval ellátott
könyvjelzőket kellene használnia, hirtelen
eszébe jutott kollégája előadása a véletlenül
felfedezett ragasztóanyagról – a többi pedig már
történelem.
Fry és Silver azonnal elkezdték kifejleszteni az
első Post-it jegyzettömböket, arra azonban már
a prototípusok elkészítésekor rájöttek, hogy
nemcsak egy praktikus könyvjelzőt, hanem egy
új kommunikációs formát is feltaláltak. “Számos
úttörő innovációhoz hasonlóan ez is egy olyan
termék volt, amiről az emberek nem is sejtették,
hogy szükségük van rá, egészen addig, amíg
használni nem kezdték” – mondta Dr. Silver. Ezek
után nem meglepő, hogy az azóta ikonikussá
vált kanárisárga szín is csupán a véletlen
eredménye: egyszerűen ilyen papír volt kéznél a
laboratóriumban a termék fejlesztésekor.
Egy véletlen felfedezés, két kitartó szakember és
egy fantasztikus “Heuréka!” pillanat: ez a Post-it
rövid története!
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1. FiltekTM One

Bulk Fill Kapszulás Utántöltő
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–15%

Vásároljon Filtek One kapszulás
utántöltőt (20x0,2g) 15% kedvezménnyel!
(4871A1,4871A2, 4871A3, 4871B1, 4871C2)
A Filtek One Bulk Fill tömőanyag jobb
esztétikai eredményt ad a megnövekedett
opacitás miatt. A nagy mechanikai ellenállást
és a kiváló polírozhatóságot a nanofiller
töltőanyag, a 3M technológiája garantálja. Az
anyagot kitűnő szilárdság és alacsony kopási
tulajdonság jellemzi, ez biztosítja a tartósságot
és a megfelelő esztétikát. Az anyag 5 mm
rétegvastagságban is használható , melyet a
feszültségmentesítő gyanta rendszer és az
optimalizált optikai tulajdonságok biztosítanak.

ÚJ

Kedvezményes ár:

23 420 Ft
2. Filtek One

Bulk Fill Fecskendős Utántöltő

Vásároljon Filtek One Bulk Fill fecskendős utántöltőt (1x4g)
15% kedvezménnyel! (4870A1,4870A2,4870A3,4870B1,4870C2)

–15%

ÚJ
Kedvezményes ár:

23 420 Ft
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3. Filtek Bulk Fill Flow
Kapszulás Utántöltő

–25%

Vásároljon Filtek Bulk Fill Flow kapszulás utántöltőt (15x0,2g)
25% kedvezménnyel! (4861A1, 4861A2, 4861A3, 4861U)
A Filtek Bulk Fill folyékony tömőanyag kiváló, alacsony
stressz-színtű alábélelő megoldás.
•
•

Alábélelés I. illetve II. osztályú tömésekhez
4 mm-es rétegvastagságig alkalmazható

Kedvezményes ár:

19 378 Ft

4. F
 iltek Ultimate
Utántöltő

Vásároljon Filtek Ultimate utántöltőt (1x4g)
25% kedvezménnyel! (3920xxx)
•
•
•
•

Kiváló fizikai tulajdonságok: hosszan tartó polírozás, zománchoz hasonló kopás
Szín – és árnyalatkódok a tökéletes esztétikáért
Kitűnő kezelhetőség
36 színárnyalat

Kedvezményes ár:

19 849 Ft

–25%
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5. ImpregumTM Super Quick
Medium / Heavy Body
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–15%

Vásároljon Impregum Super Quick bevezető készletet
15% kedvezménnyel! (69382, 69416)
Készlet tartalma: 1 x 300ml bázis, 1 x 60ml katalizátor, 2 x 50 ml kartus Impregum Super Quick Light
Body, 10 db piros Penta keverőcsőr, 5 db Intra orális fecskendő lila, 5 db Garant keverőcsőr lila, 1 db
Poliéter kanálragasztó
Az Impregum Super Quick anyag a poliéter kiváló teljesítményét és megbízhatóságát ötvözi a VPS
sebességével. A mindössze 45 másodperces munkaidővel és két perces kötésidővel az új „Super
Quick” anyag lehetővé teszi a kevésbé bonyolult esetek, mint például szóló koronák, implantátumok,
betétek / onlayek és kisebb hidak tökéletes lemintázását. A friss, menta íz, valamint a szájban
eltöltött rövid idő jelentősen növeli a betegek kényelmét. Az Impregum Super Quick anyag a
szkennerek jelenlegi generációjával szkennelhető .
•
•
•
•

gyors
nedvességtűrő
kiváló megfolyási képesség
szkennelhető

ÚJ

Kedvezményes ár:

64 558 Ft

6. Impregum Penta Soft
Utántöltő

Vásároljon Impregum Penta Soft utántöltőt (1x300 ml
bázispaszta, 1x60 ml katalizátor) 15% kedvezménnyel!
(31794)

Kedvezményes ár:

51 777 Ft

–15%
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7. ExpressTM XT Putty Soft/Quick
Vásároljon Express XT Putty Soft vagy Putty Quick utántöltőt
(1 bázis paszta 250ml, 1 katalizátor paszta 250ml,
2 adagolókanál) 20% kedvezménnyel! (36972, 36973)
•
•
•

–20%

Kézi keverésű alap lenyomatanyag
Disztorzió-mentes kivétel a szájból, kiváló keménysége révén
Hosszú ideig tárolható a dimenzió stabilitásának köszönhetően

Kedvezményes ár:

21 951 Ft

8. Express XT
Vásároljon Express XT Light Body/Quick/Regular Body/Quick utántöltőt
(2x50ml bázis paszta, 10 keverőcsőr) 20% kedvezménnyel!
(36974, 36975, 36976, 36977)

Kedvezményes ár:

17 442 Ft

–20%
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9. 3M lenyomatkanál
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–15%

Vásároljon egyszerhasználatos lenyomatkanál
utántöltőt (10 db alsó / felső S, M, L méretben)
15% kedvezménnyel!
(71615, 71616, 71617, 71618, 71619, 71620)

•	Ergonómikusan
kialakított egyszer
használatos
lenyomatkanál
integrált vékony
szövethálóval
•	Adhezív nélkül is
kiváló tartást biztosít
a lenyomatanyag
számára
•	Elérhető 3 különböző
méretben, alsó és felső
változatban

Kedvezményes ár:

8 008 Ft

10. Single Bond Universal

–15%

Utántöltő

Vásároljon Single Bond Universal utántöltőt (1x5ml)
15% kedvezménnyel! (41266)
Nagy kötéserő minden indirekt restaurációs felszínhez (cirkónium,
alumínium-oxid, üvegkerámiák és fémek) külön primer használata nélkül.

Kedvezményes ár:

29 167 Ft

Fogászati üzletág
3M Hungária Kft.
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.
Telefon (+36-1) 270-7777
E-mail oralcarehu@mmm.com

A fenti árak ajánlott bruttó fogorvosi árak.
A kiadványban található képek illusztrációk.
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Gyors,
esztétikus,
bulk
A 3M, a Filtek One Bulk Fill tömőanyagot
egyedi optikai tulajdonságokkal és megnövelt
opacitással tervezte, hogy még egyszerűbbé
tegye az egy lépéses alkalmazást 5 mm-es
vastagságig anélkül, hogy ez az esztétikai
eredmény rovására menne.
• Nanofiller technológia
• Kiváló esztétika
• Gyors és egyszerű felhasználás
egy lépésben
• 5 színben elérhető

3
 M Dental Solutions
www.3m.hu/dental

3MTM FiltekTM One

