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Paladon
Paladon, het eerste  
heetpolymerisaat.

Paladur en Rapid- 
Paladon/Rapid-Palapont
Ons eerste koudpolymerisaat:  
sinds 1957 met UV-stabiel 
katalysatorsysteem.  
Paladur voor prothesereparaties.

INCOMP methode
‘s Werelds meest unieke  
productiemethode garandeert 
de zeer homogene prothese-
elementen.

Palapress
Koudpolymerisaat voor partiële en 
volledige prothesen met  
de technische eigenschappen  
van een heetpolymerisaat en  
een aminenvrije versneller voor 
kleurstabiliteit. 

Palamat
De komst van polymerisatie- 
apparaten vereenvoudigt de 
workflow.

Palajet/Intopress systeem
Vervaardiging van gebitsprothesen  
met het Palajet precisie-injectiesysteem 
en de extreem kleurstabiele Intopress 
koudpolymerisaat.

CAD/CAM mallen
Kulzer was het eerste bedrijf ter 
wereld dat gebruik maakte van 
CAD/CAM technologie voor het 
ontwerp van prothese-elementen. 
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Kulzer –
Samenwerken aan innovatieve prothetiek.

Als één van ‘s werelds meest toonaangevende dentale ondernemingen staat Kulzer al 
ruim 80 jaar voor prothetische excellence. Pala is dé merknaam voor prothese- 
elementen, kunststoffen van hoge kwaliteit en eersteklas accessoires. De ontwikkeling  
en productie van perfect op elkaar afgestemde producten is gebaseerd op jarenlange 
ervaring, moderne technologie en, niet te vergeten, precisiehandwerk.

Met dit handwerk verbindt Kulzer zich als betrouwbare leverancier van toonaangevende 
producten met u, als dentale professional. Onze producten worden immers dagelijks door 
u gebruikt en u weet wat belangrijk is. Door het stellen van hoge eisen aan de kwaliteit  
en de gebruiksvriendelijkheid van onze producten bevordert u onze innovatie. Samen 
werken we hand in hand aan een voor ons gemeenschappelijk succes: hoogste kwaliteit 
en betrouwbaarheid waar zowel tandarts als patiënt altijd op kunnen rekenen.  
Dat is Prothetiek. Dat is Pala.

Historie – Het Pala succesverhaal.

Al meer dan 80 jaar is Kulzer trouw aan haar filosofie: “Alle zaken met betrekking tot onze 
klanten moeten succesvol zijn”. Wij investeren met name in onderzoek en ontwikkeling 
om aan uw functionele en esthetische eisen te kunnen voldoen. In de toekomst zullen wij 
dit streven voortzetten.
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De Pala productieketen omvat alle producten 
van modelanalyse met de PalaMeter en 
de selectie prothese-elementen van Pala 
Mix & Match, tot de Palabox om de prothese 
in te transporteren.

Ontdek meer over onze Pala producten en 
diensten op kulzer.com

Pala 
Als het om prothetiek gaat.

PalaXpress ultra
Koudpolymerisaat met de 
hoogste breukweerstand 
van alle koudpolymerisaten 
tot nu toe.

Pala Premium
Eerste tandenlijn met 
anatomische vormgeving en 
natuurlijke lichtdynamiek 
voor uiterst esthetische 
resultaten.

Pala Mondial
Eersteklas kwaliteit die als standaard 
geleverd wordt. Ontwikkeling van het nieuwe, 
zeer slijtvaste Nanopearls® materiaal.

2000
2005

2008
2011

Pala Idealis
Eerste prothesekiezenassortiment met 
natuurgetrouwe lage knobbelhelling voor alle 
indicaties, met name implantaatprothetiek, 
functionele CMD-therapie en geriatrische 
prothetiek.

PalaVeneer
Dit unieke veneersysteem is te combineren 
met alle Pala Mix & Match tandenlijnen en 
biedt meer ruimte voor esthetiek.

2014

Voorbereiding

Naast het praktische 
meetinstrument 
PalaMeter, hebben wij 
bewezen materialen 
voor functionele en 
goed passende 
individuele afdruk-
lepels.

Veilig bewaren en 
transporteren.

Kunststoffen Verwerking Karakterisering Transport

PalaMeter
Palavit L
Palatray XL

Ons uitgebreide 
assortiment aan 
producten voor alle 
indicaties is het 
resultaat van meer 
dan 80 jaar ervaring 
met innovatieve 
ideeën.

Ons uitgebreide 
assortiment aan 

PalaXpress ultra
PalaXpress
Palapress
Palapress vario
Paladon 65
Paladur
PalaVeneer Dentine

Verwerking in een 
systeem dat garant 
staat voor betrouw-
baarheid, hoge precisie 
en een laag rest-
monomeergehalte.

Palajet
Palamat elite
Aislar
Palabond
Palaferm

Lichtuithardende 
materialen voor het 
individueel karakte-
riseren van gebits-
prothesen.

Pala cre-active
Palaseal

PalaBox

Tandenselectie

Pala Mix & Match 
voor maximale 
flexibiliteit en 
betrouwbaarheid, 
eenvoudig op te 
stellen prothetiek 
voor alle vereisten en 
elke situatie.

Pala Premium
Pala Mondial
Pala Idealis
PalaVeneer

Opstellen

Articulatoren voor 
nauwkeurige positio-
nering en gedetailleer-
de nauwkeurigheid. 
Het resultaat: 
langdurig stabiele 
prothesen in een 
verkorte productietijd.

Contact A

2015

Pala Mix&Match DS
Eerste prothese-tandenlijn 
voor CAD / CAM verwerking.

www.youtube.com/KulzerDental/playlists
Start video

Bekijk onze Pala video’s:
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Met het Pala Mix & Match concept kunt u alle Pala Mix & Match prothese-elementen en schildjes combineren om 
individuele, professionele resultaten te bereiken. U kunt inspelen op individuele behoeften met aanzienlijk meer 
flexibiliteit en hiermee cliënten nog betere prothesen bieden. 

De combinatie van CAD/CAM technologie en de INCOMP productiemethode, garandeert een constante kwaliteit in 
kleur, vorm en functie. De kleurtrouwheid van alle Pala elementen en schildjes zorgen voor een nog betere integratie 
met veneers en bestaande dentitie. 

Met de perfect op elkaar afgestemde prothese-elementen uit het Pala Mix & Match concept dekt u alle indicaties af.

Anterieure indicaties

Volledige 
prothese

Implantaatgedragen 
prothese

Mondial 6

Premium 6

PalaVeneer 6

Partiële 
prothese

Overkappings-
prothese 

Implantaatgedragen 
prothese

Partiële 
prothese

Partiële 
prothese

Partiële 
prothese

Implantaatgedragen 
prothese

zeer geschikt geschikt

Posterieure indicaties

Idealis 8

Mondial 8

Premium 8

Implantaatgedragen 
prothese

Implantaatgedragen 
prothese

PalaVeneer 8

zeer geschikt geschikt

Overkappings-
prothese 

Volledige 
prothese

Partiële 
prothese

Volledige 
prothese

Volledige 
prothese

Implantaatgedragen 
prothese

Partiële 
prothese

Implantaatgedragen 
prothese

Partiële 
prothese

Partiële 
prothese
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Pala Mix & Match
De vrijheid om esthetiek en functionaliteit 
naar eigen inzicht te combineren.



Pala Mix & Match
met Pala Premium, Pala Mondial, 
Pala Idealis en PalaVeneer

Indicatiegebied

Tanden Kiezen
Esthetiek Aanpassing Functionaliteit Verschillende 

vormen
Partiële 

prothesen
Hybride 

prothetiek
Volledige 
prothesen

Geriatrische 
prosthesen

Premium 6
22 vormen, 18 kleuren

Mondial 6
28 vormen, 18 kleuren

Premium 8
8 vormen, 18 kleuren

Mondial 8
10 vormen, 18 kleuren

Idealis 8
8 vormen, 18 kleuren

PalaVeneer 6
12 vormen, 16 kleuren

PalaVeneer 8
 6 vormen, 16 kleuren
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Aan de basis van de hoge kwaliteit van onze Pala Premium, Pala Mondial, Pala Idealis prothese-elementen en onze 
PalaVeneer schildjes staan moderne productiemethoden en het gebruik van specifieke materialen van uitzonderlijke 
kwaliteit. Deze materialen worden ontwikkeld en geproduceerd door Kulzer in Duitsland: Iedere Pala Mix & Match 
prothese-element en veneer die wereldwijd gebruikt wordt, komt uit de Pala productiefaciliteit in Wasserburg, aan de 
Bodensee.

 ■ Het gepatenteerde NanoPearls® materiaal bestaat  
uit unieke hybride fillers gecombineerd met een taai-
elastisch materiaal.

 ■ Het resultaat: een zeer hoge slijtvastheid, een natuurlijke 
opalescentie en oppervlaktekwaliteit, gecombineeerd  
met een hoge breukvastheid en een lange levensduur.

 ■ 100 % kleurstabiele materialen voor duurzame 
kleurstabiliteit.

NanoPearls® – voor maximale slijtvastheid en breukweerstand

Organische filler  
met diffusie zone  
naar de matrix

Silaan gemodificeerde 
nanofillers in  
taai-elastische matrix

Sterke crosslinked 
taai-elastische matrix

Abrasievergelijking van verschillende materialen voor prothese-elementen 3-Body-Wear-Test gebaseerd op de ACTA-methode, Amsterdam

Bron: Kulzer, R&D Wehrheim (Duitsland)
Volumeverlies mm³ 

 

150.000 cycli
Volumeverlies mm³ 

 

300.000 cycli

 

Veneering
composiet

0.19 0.3

NanoPearls®

0.32 0.64

Double-Crosslinked
PMMA

0.49 0.95

Crosslinked
PMMA

0.62 1.17
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Pala
Innovatieve technologieën voor een lange levensduur.



 ■  Het unieke fabricageproces voorkomt porositeiten en 
insluitingen in prothese-elementen en zorgt voor 
extreme dichtheid.

 ■  Het resultaat: Betrouwbare kwaliteit van ieder element.

Dentine
Druk

Heat

Het INCOMP proces – voor zeer homogene prothese-elementen 

 ■   Computergestuurde ontwikkeling en fabricage zorgt  
voor de hoogste precisie.

 ■ Gegarandeerd 100% gelijke paren, functie en  
dimensionele nauwkeurigheid.

 ■ Altijd de beste, altijd betrouwbaar.

CAD/CAM technologie – voor constante hoge kwaliteit

Hoge kwaliteit op basis van 
moderne productiemethoden.
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PalaVeneer®

Meer ruimte voor perfecte resultaten.

Het PalaVeneer systeem is gebaseerd op de Pala Premium 6 en Pala Idealis 8 en rondt het Pala-gamma van Kulzer 
perfect af. Dankzij de modulaire opbouw van de Pala tandenlijnen, zijn onbeslepen prothese-elementen en veneers 
gemakkelijk met elkaar te combineren volgens het Pala Mix & Match concept. Er zijn dus geen grenzen aan uw 
ontwerpflexibiliteit.

De PalaVeneers maken het gemakkelijk voor 
de tandtechnicus om werk te plannen. 
De reproduceerbare levensechte vorm van de 
PalaVeneers zorgt ervoor dat ik morfologisch 
ondersteunde suprastructuren kan produceren 
met behulp van CAD/CAM technologie.”

“
Björn Maier, Meestertandtechnicus:
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U bespaart tijd, omdat er geen noodzaak meer is voor 
tijdrovend slijpen van volle contourtanden of individuele 
veneers.

Dankzij hun verminderde dikte, kunnen de PalaVeneers 
worden voorbereid zonder tijdrovende verwerking. 
De eenvoudige verwerking moedigt een variabele 
opstelling aan om het optimale functionele en esthetische 
resultaat te behalen. 

 ■ Maximaal haalbare totaal-esthetiek bij beperkte ruimte en voor functioneel moeilijke gevallen.
 ■ Dunne schildjes, verminderde fi ssuurdiepte en een breder cervicaal gebied.
 ■ Kan worden gecombineerd met alle Pala tandenlijnen volgens het Pala Mix & Match-concept.
 ■ Absolute juistheid van kleur, vorm en functionaliteit.
 ■ Materiaal met NanoPearls® voor de hoogste abrasiebestendigheid en breukweerstand.
 ■ PalaVeneer Dentine beschikbaar in alle 16 A – D kleuren.

Toepassingen

 ■ Telescopische werkstukken
 ■ Frameprothesen
 ■ Implantaatgedragen prothetiek
 ■ Overkappingsprothesen
 ■ Esthetische try-ons
 ■ CAD/CAM bruggen en steggen
 ■ Laboratorium vervaardigde tijdelijke restauraties

PalaVeneer 6
 
A Brede tandhals
B Levensecht labiaal oppervlak
 C Natuurlijke laging
 D 3D multilayering
E Natuurlijke labiale contour

PalaVeneer 8
 
A Natuurlijk vlakke knobbels
 B Natuurlijke fossa
C Ondiepe fossa
 D Ruimte om occlusaal in te slijpen
 E Vergrote basis en meer volume

Voor optimale hechting raden wij PalaVeneer Dentine aan, een op PMMA gebaseerd 
tandkleurige kunststof. Lees meer op pagina 12 van de Pala kunststoffenbrochure.

PalaVeneer® – de feiten

A

B
C

D

E

A

B

C

D

E

met alle Pala tanden
lij

ne
n!

Te
 co

mbineren
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Pala Premium zijn zeer hoge kwaliteit prothese-elementen van Pala. Ze voldoen aan de 
hoogste eisen qua esthetiek en functie en zijn zeer levensecht. Pala Premium zijn de 
enige prothese-elementen op de markt die specifiek gericht zijn op combinatieprothetiek 
en zijn eenvoudig te integreren met de resterende dentitie. 

Pala Premium
Hoogste esthetiek voor de hoogste eisen.

Dr. Paulo Malo president en CEO van de 
MALO CLINIC Health and Wellness adviseert 
Premium elementen van Kulzer:  

Onze patiënten verwachten het beste en dat is ook precies 
wat wij hen geven! We gebruiken alleen Premium 
elementen in al onze klinieken omdat geen enkel ander 
element onze hoge verwachtingen kan waarmaken.”“
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 ■ PMMA met NanoPearls® voor hoge slijtvastheid en levensechte opalescentie.
 ■ Onze elementen kunnen worden toegepast voor iedere opstelmethode als ook alle 
kaakrelaties en bieden u daardoor grote fl exibiliteit. 

 ■ Absoluut levensecht: vorm is gelijk aan natuurlijke dentitie.
 ■ Zeer goede integratie in restdentities.
 ■ Vergroot tandvolume voor het creëren van anatomisch correcte interdentale papillen.
 ■ Pala Premium 6 is ook verkrijgbaar als PalaVeneer.

Het Pala Premium 6 assortiment kent 4 opmerkelijk 
volumineuze tanden:

 ■ De verbrede tandhals, grotere tandlengte en -diepte zorgen 
voor meer volume en daardoor verbeterde esthetiek en 
optimale afdekking van onderstructuren.

 ■  Minder concave palatale gebieden betekenen lagere 
zij delingse krachten en hogere stabiliteit.

 ■  Grotere proximale vlakken gebieden betekenen optimale 
proximale sluiting en betere algehele esthetiek.

 ■  Afgeronde hoektanden geven patiënten een meer 
natuurlij ke uitstraling.

Belangrĳ kste indicaties:

 ■ Implantaatgedragen en combinatieprothetiek.
 ■ Veneertechniek, exclusieve volledige prothesen.

Multifunctionele set-up met Pala Premium 8 in eugnate en 
disgnate situaties met de volgende opstelrelaties:
A Tand-tot-tand relatie
B Tand-tot-twee tanden relatie
C Gecombineerd

Premium 6 tanden

A Variabel cervicaal gebied
B Brede tandhals
C Levensecht labiaal oppervlak
D Natuurlijke layering 
E 3D-multilayering
F Natuurlijke labiale contour

Premium 8 kiezen

A Variabel cervicaal gebied
B Grote tandbasis 
C  Geschikt voor lingualised en gebalanceerde opstellingen
D Breedte van het occlusale oppervlak vergelijkbaar 
    met natuurlijke kiezen
E Ruimte om occlusaal in te slijpen

A

B

C
D

E

F

A
B

C
D

E

A B C

Pala Premium – de feiten
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Pala Mondial heeft in de praktijk bewezen aan alle eisen van de moderne tandheelkunde te voldoen. Door gebruik van 
het unieke NanoPearls® materiaal is de hoogste slijtvastheid gegarandeerd. Het grote aanbod aan vormen biedt veel 
flexibiliteit bij het kiezen van de juiste elementen.

Pala Mondial
Bewezen functionaliteit, voor alle eisen.

Peter Lerch, tandprotheticus uit Zwitzerland:

Ik gebruik Kulzer tanden omdat ze mĳ  een breed scala 
aan mogelĳ kheden bieden voor een veilige en individuele 
opstelling. Ook tandartsen houden van esthetische en 
functionele prothesen gemaakt met Kulzer tanden”“
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Pala Mondial – de feiten

 ■ Snelle en eenvoudige set-up.
 ■ Exact gedefi nieerde centric.
 ■ Nauwkeurige functie zonder tij drovend inslij pen.
 ■  NanoPearls® garandeert een hoge slij tvastheid en 
duurzaamheid.

 ■ Natuurlij ke en levendige oppervlaktestructuren voor 
een harmonieus aanzien.

 ■  Verbrede tandbasis en groot volume laten natuurlij ke 
papillen toe en vermij den donkere en interproximale 
ruimtes.

Mondial tanden

A Variabel cervicaal gebied
B Brede tandhals, zachte overgang
C Natuurlijke oppervlaktestructuur
D Layering + materiaal = opalescentie

Mondial kiezen

A Variabel cervicaal gebied
B Brede tandbasis
C Bilateraal gedigitaliseerd, symmetrisch
D Functioneel geoptimaliseerde kauwvlakken
E Ruimte om occlusaal in te slijpen
F Natuurlijke knobbelvormgeving

A
B

C

D

A

B

C

DE

F

Set-up in linguale occlusie 
met Pala Idealis 8

 ■ Bij het opstellen van de kiezen is het mogelijk Mondial 8 
in de bovenkaak te combineren met Idealis 8 in de 
onderkaak.

 ■ Contactpunten van een linguale 
occlusie met Mondial 8 in 
de bovenkaak en Idealis 8 in de 
onderkaak.

met alle Pala tanden
lij

ne
n!

Te
 co

mbineren
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De innovatieve Pala Idealis prothesekiezen met hun natuurlijk gereduceerde knobbels zijn een goede aanvulling op 
Pala Mix & Match. Hun kenmerken zijn afgestemd op implantaatgedragen en geriatrische prothesen.

De nieuwe standaard –
Pala Idealis kiezen.

Esthetisch zijn Pala Idealis hoogwaardige kiezen, 
echter in hun functie zijn ze uniek. De natuurlijk 
gereduceerde knobbelhelling is stabiel in de 
centrische relatie maar stoort niet bij zijwaartse 
beweging. Wij gebruiken deze kiezen, met zeer 
goede resultaten, vooral voor implantaat-
gedragen prothetiek en bij patiënten met kaak-
gewrichtsproblemen.”

Martin Mormann, 
Meestertandtechnicus uit Duitsland:

“
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Pala Idealis – de feiten

 ■ Perfect afdekken van tertiaire- en implantaatstructuren door breder cervicaal gebied en groot tandvolume.
 ■ Betere interdentale sluiting en optimale reinigbaarheid door grotere proximale vlakken.
 ■ Zeker en snel opstellen door gedefi niëerde beetindex, met centrische stop en maximale vrijheid in de centrische relatie.
 ■ Esthetisch en functioneel afgestemd op Pala Premium & Pala Mondial.
 ■ Hoge slijtvastheid en breukweerstand door het gebruik van NanoPearls® materiaaltechnologie. 
 ■ De speciale Pala Idealis morfologie vermindert overmatige aanvankelijke slijtage.
 ■ Pala Idealis is ook beschikbaar als PalaVeneer.

A

B
C

D

E

Wanneer u onze kiezen gebruikt, heeft u naast opstel-
gemak ook tijdwinst en worden onderstructuren beter 
afgedekt. Bovendien biedt het unieke NanoPearls® 
materiaal van Pala Idealis nog meer betrouwbaarheid 
door verhoogde breukweerstand.

De natuurlijke, vlakke knobbelhelling van de kiezen, verspreidt laterale krachten en 
parafuncties waardoor er een geringere initiële slijtage is. Patiënten genieten van het best 
mogelijke orale comfort.
A Natuurlijk vlakke knobbels
B Natuurlijke fossa
C Gereduceerde fossa
D Ruimte om occlusaal in te slijpen
E Vergrote basis en meer volume

Pala Idealis esthetisch perfect geïntegreerd

Gebalanceerd occlusieconcept

Tand-tot-tweetandenrelatie

Linguaal occlusieconcept

Tand-tot-tweetandenrelatie

Contactpunten in gebalanceerde en linguale occlusie

met alle Pala tanden
lij

ne
n!

Te
 co

mbineren
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Onze medische hulpmiddelen zijn conform 
EU-richtlijn 93/42/EEG voorzien van een 
CE-markering overeenkomstig hun classifi catie.

kulzer.com© 2017 Kulzer GmbH. All Rights Reserved.
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Contact in de Benelux
Kulzer Benelux B.V.
Postbus 986
NL-2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 543 42 50
F +31 (0)23 543 42 55
info-benelux@kulzer-dental.com

Pala Idealis
Innovatieve prothesekiezen met 
natuurlijk vlakke knobbels.

Pala Mondial
Bewezen functionaliteit, 
voor alle eisen.

Pala Premium
Hoogste esthetiek voor 
de hoogste eisen.

PalaVeneer
De uniek dunne schildjes bieden 
meer ruimte voor esthetiek. 

PalaVeneer 6

Kleuren:  16 kleuren, A1–D4

Vormen:  9 boventanden 
3 ondertanden

PalaVeneer 8

Kleuren:  16 kleuren, A1–D4

Vormen:  3 bovenkiezen 
3 onderkiezen

Pala Idealis 8

Kleuren:   16 kleuren, A1–D4;
2 kleuren, bleach BL2–BL3

Vormen:   4 bovenkiezen  
4 onderkiezen

Pala Premium 6

Kleuren:   16 kleuren, A1–D4;
2 kleuren, bleach BL2–BL3

Vormen:   14 boventanden
8 ondertanden 

Pala Premium 8

Kleuren:   16 kleuren, A1–D4;
2 kleuren, bleach BL2–BL3

Vormen:   4 bovenkiezen 
4 onderkiezen

Pala Mondial 6

Kleuren:  16 kleuren, A1–D4;
2 kleuren, bleach BL2–BL3

Vormen:  18 boventanden
10 ondertanden

Pala Mondial 8

Kleuren:  16 kleuren, A1–D4;
2 kleuren, bleach BL2–BL3

Vormen:   5 bovenkiezen 
5 onderkiezen

Voor optimale hechting raden wij 
PalaVeneer Dentine aan, een op PMMA 
gebaseerd tandkleurige kunststof.


