Turn-key praktijkinrichting. Uw wensen, onze ervaring.
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Beste servicegarantie: 4 projectleiders en 25 servicemonteurs
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Utrecht Dental is gespecialiseerd in turn-key totaalinrichting en

De afgelopen 45 jaar hebben wij meer dan 1.000 praktijken

installatie van dentale apparatuur voor tandartsen, mond

ingericht en zijn ISO-9001 gecertificeerd. Het is onze passie

hygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen, tandprothetisten en

om apparatuur te vinden die bij uw praktijk en uw manier van

implantologen. Naast ontwerp- en adviesdiensten, leveren we

werken past. U bent verzekerd van onze laagste prijsgarantie:

alle benodigde apparatuur en meubilair inclusief bijbehorend

als u hetzelfde product binnen 4 weken na aanschafdatum

service en onderhoud. Onze Benelux servicedienst is binnen

elders goedkoper vindt, betalen wij u het verschil terug.

4 tot 8 uur ter plekke.
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‘Al 45 jaar is
advies, tekenwerk,
projectmanagement,
installatie en
instructie
bij ons service.’

 ndersteuning
O
>1.000 tandheelkundigen

 5 ervaren en gekwalificeerde
2
service technici

Door onze compacte organisatie kennen

Onze Benelux servicedienst is goed

wij onze klanten en zijn in staat om snel

opgeleid en bij storingen gegarandeerd

te reageren en maatwerk te leveren.

binnen 4 tot 8 uur ter plekke.

45 jaar praktijkervaring

Laagste prijsgarantie

Sinds 1973 hebben wij mogen ervaren

U bent verzekerd van de laagste prijs:

wat in welke situatie wenselijk kan zijn.

vindt u hetzelfde artikel binnen 4 weken

Deze ervaring zetten we graag in voor u.

na aanschaf elders goedkoper, betalen

Complete praktijkinrichting
en -ontwerp

ISO 9001 gecertificeerd

Onze tekenaars en projectmanagers

De kwaliteit van onze dienstverlening

staan tot uw beschikking om uw

is gewaarborgd en wordt periodiek

L ease, verhuur en bruikleen
van apparatuur

ideale praktijk te ontwerpen en te

getoetst. Op basis van uw mening

Voor tijdelijke of permanente invulling

realiseren.

streven wij naar verdere verbetering.

van uw praktijk. Wij regelen graag de

 dvies over hygiëne, röntgen
A
en ergonomie

 4-uurs service
2
hand- en hoekstukken

Graag staan wij u met raad en daad

Interne reparatiedienst voor snel en

 nelle service en betrouwbaar
S
onderhoud

terzijde met vrijblijvende adviezen

vakkundig onderhoud en reparatie van

Al 45 jaar de basis van ons bestaan: u

over professionele praktijkvoering.

uw instrumenten.

ontzorgen wanneer u ons nodig heeft.

wij het verschil terug.

benodigde apparatuur en financiering.

Johan Mevissen

Peter van Herwijnen

Marten Beijlsmit

Michiel Böse

Accountmanager Brabant,

Accountmanager Utrecht

Accountmanager Noord-Holland

Accountmanager Zuid-Holland

Gelderland en Overijssel

en Limburg

en Noord-Oost Nederland

en Zeeland

T 06 53 87 05 94

T 06 53 26 40 34

T 030 241 01 30

T 06 53 43 96 33

E johan@utrechtdental.nl

E Peter.vanHerwijnen@
utrechtdental.nl

E info@utrechtdental.nl

E michiel@utrechtdental.nl

Passie voor uw praktijk

Siggy De Maere

Tom Deleuze

Jelte Veldman

Drs. Remon J. van Rijn MBA

Accountmanager Oost- en

Accountmanager Antwerpen,

Projectmanager

Directeur

West-Vlaanderen

Limburg en Vlaams-Brabant

T +32 (0)489 531 740

T +32 (0)467 008 200

T 06 51 35 86 29

T 06 51 19 15 58

E siggy@utrechtdental.be

E tom@utrechtdental.be

E jelte@utrechtdental.nl

E remon@utrechtdental.nl

Utrecht Dental

Totaalinrichting

Passie voor uw praktijk,
passie voor uw portemonnee

Passie voor uw portemonnee

C
 omplete turn-key praktijkinrichting en -ontwerp

G
 ratis advies, tekenwerk, projectmanagement, installatie

P
 ersoonlijk advies over o.a. leasing, ergonomie,

en instructie bij inrichting van uw praktijk

hygiëne en röntgen

L aagste prijsgarantie op ons ruime assortiment

B
 enelux servicedienst: binnen 4 tot 8 uur ter

A-merken

plekke bij storingen

S
 cherpe uurtarieven en voorrijkosten

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Tijdelijke huisvesting in de directe omgeving
van uw bestaande praktijk
Cabin 24/7 beschikbaar
Geen investeringen in tijdelijke voorzieningen
Minimale achterstand behandelingen
Representatief voor u en uw patiënten
	
Uitgebreide voorzieningen in de tijdelijke
huisvesting aanwezig
Gebruik van eigen apparatuur, bekend en vertrouwd
	
Voor plaatsing en service kunt u rekenen op
de expertise van Utrecht Dental
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wij compleet ingerichte cabins beschikbaar. Hierin kunt u
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Tijdelijke huisvesting
Compleet ingerichte cabins

Sterilisatie

Behandelkamer 4

Praktijk:
Behandelkamer 3
Orthodontiepraktijk Nieuwegein
2
Behandelkamer
Plaats: Nieuwegein
Website: www.orthonieuwegein.nl

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Eurodent Isoplus en Isotron
In de praktijk bewezen kwaliteit
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vijftig jaar ervaring gecombineerd met een frisse, eigentijdse

de Benelux over meer dan 1.000 geïnstalleerde behandeleen-

uitstraling. Door de symbiose van Italiaans design en bewezen

heden. Eurodent heeft al hun kennis en passie gebundeld in

productkwaliteit bent u verzekerd van jarenlang onbezorgd

een slimme, compacte en betaalbare unit. Zo wordt meer dan

werkplezier. Nu inclusief 5 jaar fabrieksgarantie.

Behandelstoelen

Eurodent staat voor 60 jaar innovatie en beschikt alleen al in

	Eigentijds tijdloos design
	5 jaar fabrieksgarantie door bewezen productkwaliteit
	Ook als plafondunit (zie afbeeldingen op pagina 9 en 41), split unit (zie afbeelding
op pagina 12), met hangende slangen of als cart (zie hieronder) verkrijgbaar
R
 echtstreeks te plaatsen op bestaande Eurodent aansluitingen zonder aanpassing
van de vloer en zonder bijkomende kosten van aannemer en loodgieter
9
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NU NU COMPLEET
VOORVANAF

€ 5.375,-

€ 99,84 per maand (60 maanden)
€

4,99 per werkdag (60 maanden)

mondhygiënist
NU COMPLEET
VANAF

VANAF

€ 13.950,-

€ 148,- P/MND

Utrecht Dental

PASSIE VOOR UW PRAKTIJK

tandarts
NU COMPLEET
VANAF

VANAF

€ 14.950,-

€ 159,- P/MND

5 JAAR FABRIEKSGARANTIE

Gratis praktijkontwerp
Gratis 5 jaar garantie
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Eurodent

Plafondunits voor links- en rechtshandigen

10

Eurodent heeft inmiddels 60 jaar ervaring en staat voor

units zijn zeer kostenefficiënt, storingsvrij en heel onderhouds-

degelijke bouwkwaliteit. De Eurodent plafondunits kenmerken

vriendelijk. Het unieke aan de plafondunits van Eurodent is dat

zich door hun fraaie, Italiaanse design en hun eigentijdse

ze te gebruiken zijn voor zowel links- als rechtshandigen. Ze zijn

uitstraling. De plafondunits passen in de meest, compacte

ontwikkeld om aan alle wensen en eisen van een moderne prak-

behandelkamer en zijn enorm flexibel, waardoor u de maximale

tijkvoering te voldoen. Daardoor geniet u nog jarenlang van

bewegingsvrijheid rondom de stoel behoudt. Daarnaast heeft

onbezorgd werkplezier. Wist u dat als u een serviceabonnement

u geen spittoon meer nodig, wat ervoor zorgt dat u kortere

afsluit bij Utrecht Dental, dat u dan 5 jaar fabrieksgarantie

behandelingen en schoonmaaktijd heeft. De Eurodent plafond-

krijgt.

Economisch
	5 jaar fabrieksgarantie
Lage onderhoudskosten
	Gunstig in aanschaf

Flexibel
	Links- en rechtshandig gebruik in
een handomdraai
	Compact in ruimte, groot in flexibiliteit
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Hygiënisch
Eenvoudig reinigbaar
	Modern behandelconcept, zonder
onhygiënisch spittoon
	Optimale waterkwaliteit
Ergonomisch
	Patiëntvriendelijke instap
	Comfortabele patiëntstoel
Eenvoudig in bediening
	Maximale bewegingsvrijheid rondom de stoel
	Gebruiksvriendelijk 3D bedienbaar hoofdsteun
	Compacte vormgeving

Utrecht Dental

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Eurodent Absolute

LAAGST
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De meest complete Eurodent behandeleenheid

PRIJS
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TIE

Elders go
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Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

voor hygiëne. Indien gewenst voorzien van de meest

kwaliteit en betrouwbaarheid. Eurodent producten

uitgebreide hygiënesystemen, alle internationale richtlijnen

zijn ontworpen met oog voor detail en maximale aandacht

overtreffend.

Behandelstoelen

Het streven naar perfectie en precisie zorgt voor ongekende

Gracieus design en solide ontwerp
	Uw ideale verlengstuk: intuïtieve bediening
en informatief display
	Geïntegreerde waterhygiëne oplossing

13
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PASSIE VOOR UW PRAKTIJK
Gratis praktijkontwerp
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

mondhygiënist
NU COMPLEET
VANAF

€ 17.750,-

tandarts
NU COMPLEET
VANAF

€ 18.750,-

Absolute
NU COMPLEET
VANAF

€ 18.750,-

€ 329,68 per maand (60 maanden)

€ 348,25 per maand (60 maanden)

€ 348,25 per maand (60 maanden)

€ 16,48 per werkdag (60 maanden)

€ 17,42 per werkdag (60 maanden)

€ 17,42 per werkdag (60 maanden)

Utrecht Dental

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Inruil Eurodent

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

of ander A-merk

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

aanpassing van de vloer en zonder bijkomende kosten van

nieuwe Eurodent. Dezelfde kwaliteit, designfilosofie, 5 jaar

aannemer en loodgieter.

Behandelstoelen

Ruil uw bestaande Eurodent behandeleenheid in voor een
fabrieksgarantie en dezelfde aansluitingen dus zonder

Eurodent Isoplus

14
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	Eigentijds tijdloos design
	5 jaar fabrieksgarantie en lage downtime
door bewezen productkwaliteit
	Rechtstreeks te plaatsen op Eurodent
aansluitingen zonder aanpassing van de
vloer en zonder bijkomende kosten van
aannemer en loodgieter

Praktijk: Mondzorg Brabant
Plaats: Breda
Website:
www.mondzorgbrabant.nl
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Utrecht Dental

Ook als split unit
verkrijgbaar

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

XO Flex 2020

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Professionele tandheelkunde

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

Bel nu en bespaar op de meest luxueuze en complete

heelkundige behandelingen uit te voeren door volledig

behandeleenheid. Zo heeft u al een XO flex met vier

gebruik te maken van uw kennis en kunde. Een ergonomische

instrumenten vanaf €24.900 excl. BTW. Bel ons voor

zitpositie, optimaal licht en permanent zicht op uw patiënt

een demonstratie, referentiebezoek en een offerte met

zorgen voor minimale belasting en maximale concentratie

laagste prijsgarantie op 030-241 01 30.

Behandelstoelen

XO behandeleenheden stellen u in staat de beste tand-

op uw behandeling.

	Het meest doordachte behandelconcept Flex
verder geperfectioneerd
	De ideale combinatie van ergonomie, optimaal
licht en permanent zicht op uw patiënt
	Inclusief Ergonomy Guide
	Vraag naar de nieuwe bekledingsmogelijkheden
ook voor uw bestaande stoel

16
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PASSIE VOOR UW PRAKTIJK

XO Flex kleurenpalet

Gratis praktijkontwerp
Gratis 3 jaar garantie
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

€ 24.900,-

NU
NU COMPLEET
VANAF
VANAF

VANAF

Utrecht Dental

Jaarlijks preventief
onderhoudsabonnement
NU
VANAF

€ 497,-

NIEUW: te gebrui
ken
door rechts- en
linkshandigen

€ 462,40 P/MND
Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Swident XP1 en XP4

Swident XP1

LAAGST

E

Zwitserse betrouwbaarheid, Italiaans design

PRIJS

GARAN

TIE

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

voor hygiëne. Standaard voorzien van de meest uitgebreide

ongekende kwaliteit en betrouwbaarheid. Swident producten

hygiënesystemen, alle internationale richtlijnen overtreffend.

zijn ontworpen met oog voor detail en maximale aandacht

	Stijlvol ontwerp met luxueuze uitstraling
	Rechtstreeks te plaatsen op Eurodent aansluitingen zonder aanpassing van de
vloer (-bedekking) en zonder bijkomende kosten van aannemer en loodgieter
	Optioneel touch screen met integrale bediening
	Optioneel hygiënesysteem met automatische desinfecterende
reinigingsprogramma’s
	Optioneel geschikt voor 6 instrumenten met
automatische functieherkenning

18

Swident XP4
NU COMPLEET
VANAF

€ 18.750,-

€ 348,25 per maand (60 maanden)
€ 17,42 per werkdag (60 maanden)

Utrecht Dental

PASSIE VOOR UW PRAKTIJK
Gratis 2D-ontwerp
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

Swident XP1
NU COMPLEET
VANAF

€ 23.950,-

€ 444,83 per maand (60 maanden)
€ 22,24 per werkdag (60 maanden)

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Behandelstoelen

Het Zwitserse streven naar perfectie en precisie zorgt voor

19

Praktijk: Stevenshof tandartsen
Plaats: Leiden
Website:
www.stevenshoftandartsen.nl

Praktijk: Tandartsengroep Beutels
Plaats: Heusden-Zolder, België
Website: www.beutels.be

21
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Advertentie

OUTLET UITVERKOOP!
Spaart het milieu en uw portemonnee
Bent u op zoek naar demonstratie of gebruikte apparatuur?
Kijk dan op www.utrechtdental.nl bij occasions
Utrecht Dental

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Airel K2

Airel PE9

Perfecte symbiose van ergonomie en schoonheid

LAAGST

E

Flexibiliteit en ergonomie bij wisselende bezetting

PRIJS

GARAN

TIE

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

beenvrijheid en eenvoudige in- en uitstap. De robuustheid en

De ultieme compacte alleskunner. Er bestaat geen stoel die zo

Ontworpen voor praktijken met een wisselende bezetting.

kundige behandeleenheden. Vanuit het hoofdkantoor in

eenvoud zorgen voor een jarenlange probleemloze werking.

flexibel, allround en ergonomisch is als de Airel PE9. Flexibele

Zeer compact ontwerp, past in elke ruimte. Kortom, zeer

Parijs wordt veel geïnvesteerd in innovatie en hygiëne.

Niets voor niets is het K2 concept al meer dan 35 jaar met

en ergonomische behandeleenheid door iedereen in een

uitgebreide mogelijkheden met een beperkte (ruimte-)

Elke Airel behandeleenheid beschikt over een geavanceerd

succes op de markt en ondersteunt sindsdien vele tandheel

handomdraai in te stellen voor links- of rechtshandig gebruik.

investering.

geïntegreerd hygiënesysteem. De Airel K2 is een fraaie en

kundigen bij de uitvoering van hun dagelijkse behandelingen.

compacte side delivery behandeleenheid met maximale

Behandelstoelen

Airel Quetin is de grootste Franse fabrikant van tandheel

De betrouwbare alleskunner
Uw vaste waarde bij een flexibele bezetting
	
In een handomdraai voor linksen rechtshandigen instelbaar
2 jaar garantie

Fraai en compact design
Maximale beenvrijheid
Eenvoudige in- en uitstap
Ingebouwd hygiënesysteem

23
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Airel K2 One
NU COMPLEET
VANAF

VANAF

€ 13.950,-

€ 149,- P/MND

Compacte verrijdbare Cart
Instrumenten naar keuze
	In manuele of digitale
uitvoering
	Optioneel voorzien van
flessensysteem

Airel Quetin cart
NU COMPLEET
VANAF

Utrecht Dental

€ 6.975,-

Nu met gratis links en rechts draaibaar spittoon.

mondhygiënist
NU COMPLEET
VANAF

€ 17.950,-

tandarts
NU COMPLEET
VANAF

€ 18.950,-

mondhygiënist

€ 19.950,-

NU COMPLEET
NU COMPLEET
VANAF
VANAF

PASSIE VOOR UW PRAKTIJK
Gratis praktijkontwerp
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

tandarts

€ 23.450,-

NU COMPLEET
NU COMPLEET
VANAF
VANAF

€ 333,39 per maand (60 maanden)

€ 351,97 per maand (60 maanden)

€ 370,54 per maand (60 maanden)

€ 435,54 per maand (60 maanden)

€ 16,67 per werkdag (60 maanden)

€ 17,60 per werkdag (60 maanden)

€ 18,53 per werkdag (60 maanden)

€ 21,78 per werkdag (60 maanden)

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Utrecht Dental M-Cart

Maximale flexibiliteit, minimale faciliteiten en kosten
Standaard voorzien van geluidsarme compressor en intern

units. De mobiele M-Cart unit is compact en flexibel tegelijker

dubbel uitgevoerd flessensysteem. Zo houdt u legionella

tijd. Er is geen (aanpassing aan uw) leidingwerk vereist, een

buiten de deur en voldoet u aan alle hedendaagse wet- en

stekker in het stopcontact en u kunt direct aan het werk.

regelgeving. Uitstekend te combineren met de Aspijet voor

Verrijdbaar en overal toepasbaar. Met vier geïntegreerde laden

mobiele grote en kleine afzuiging en ons ruime assortiment

heeft u al uw instrumenten binnen handbereik.

behandelstoelen.

Behandelstoelen

Praktijk: Ortho 013
Orthodontistenpraktijk
Plaats: Tilburg
Website: www.ortho013.nl

Al vanaf de jaren ’90 produceert Utrecht Dental stand-alone

	Verrijdbare mobiele unit met configuratie naar keuze
	Onafhankelijk van bestaand leidingwerk betekent overal toepasbaar en kostenbesparend
	Geïntegreerde compressor, flessen- en ladensysteem
	Te gebruiken in combinatie met elke stoel naar keuze
	Zowel links- als rechtshandige uitvoering
25
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VAN € 4.900,NU VOOR

€ 4.350,-

PRAKTIJKPAKKET
Complete behandeleenheid
Utrecht Dental M-Cart i.c.m.
Aspijet en Tecnodent Sting
nu voor

€ 13.950,Utrecht Dental

VAN

€ 9.950,-

NU VANAF

€ 8.950,-

€ 166,22 per maand (60 maanden)
€

8,31 per werkdag (60 maanden)

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Ortho 100

Mikrona Orthora 200

Functionele kwaliteit

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Zwitserse kwaliteit en precisie

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

blok voor modulaire opbouw van uw instrumenten en een vrij

De Mikrona Orthora 200 siert uw praktijk. Geen enkele

Om deze redenen al vele jaren naar tevredenheid in gebruik bij

patiëntstoelen van de beste kwaliteit. Een slanke rug voor

beweegbare arm inclusief grote en kleine afzuiging. Zo worden

orthodontische unit is zo stijlvol vormgegeven als deze

vele orthodontiepraktijken en Radboud Universiteit Nijmegen.

optimale ergonomie van de behandelaar gecombineerd met

kwaliteit en flexibiliteit gecombineerd voor maximaal werk-

Zwitserse stoel. Maximale betrouwbaarheid voor jarenlang

Nu extra scherp geprijsd en met hoge inruil voor uw bestaande

duurzaam comfort voor de patiënt. Voorzien van Dürr Comfort

plezier.

onbezorgd werkplezier. Een verantwoorde investering door de

Mikrona Orthora 100 en 200 behandeleenheden.

Behandelstoelen

Tecnodent is ruim 65 jaar een gespecialiseerde fabrikant van

lange levensduur en minimale uitval- en onderhoudskosten.

26

	Symmetrische en slanke met de voet
bedienbare stoel
	Volledig kantelbare rugleuning optioneel
uitgevoerd met Trendelenburgstand
	Samenstelling en volgorde instrumenten
naar keuze
	Geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen

	Zichtbare kwaliteit voor een professionele uitstraling en tientallen jaren werkplezier
	Duurzame materialen en flexibele individualiseringsmogelijkheden
	Mikrona Orthora 200 is de meest gebruikte orthodontistische behandeleenheid van Europa
	Uw bestaande Mikrona behandeleenheden inruilen? Vraag naar de aantrekkelijke inruilprijzen
* 	
 Compleet nieuwe bekledingsset € 1.495,* 	
 Complete bekledingsset uitgevoerd
in memory foam: € 1.695,-

	Diverse merken orthodontische
behandeleenheden leverbaar

PASSIE VOOR UW PRAKTIJK
Gratis praktijkontwerp
Gratis installatie en instructie
Gratis test waterkwaliteit

van € 19.999,NU COMPLEET
VANAF

€ 17.950,-

€ 333,39 per maand (60 maanden)
NU COMPLEET
VANAF

€ 12.950,-

€ 16,67 per werkdag (60 maanden)

Vraag naar de vernieuwde refurbished modellen voor de hoogste kwaliteit met een lagere prijs.
Utrecht Dental

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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iTero Element

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Nu ook bij Utrecht Dental!

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

Maak kennis met het iTero Element scansysteem.

over een langere periode mogelijk maakt met behulp van de

Dit krachtige hybride platform is meer dan een scanner.

iTero TimeLapse-technologie. Het luidt een nieuw tijdperk

Het eerste hybride tandheelkundige scansysteem dat

van patiëntbetrokkenheid in door middel van innovatieve

tegelijkertijd 3D-, intraorale kleuren-en NIRI-afbeeldingen

visualisatietechnologie.

Utrecht Dental breidt haar diensten uit
Ook uw partner in kleingoed

registreert, hulp bij cariësdetectie biedt, en vergelijkingen

28

Maakt u of wilt u gebruik maken van
onzichtbare beugels (Aligners)?

29

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

Utrecht Dental is gespecialiseerd ontwerper van tandartsen orthodontiepraktijken volgens het Itero Invisalign concept.
Zo sluit uw praktijkinrichting perfect aan op uw huidige en
toekomstige behandelwijze. Uw wensen, onze ervaring.

aed

afvalverwijdering

bhv

waterzorg en
dentaal afval

energie

kantoorartikelen

klimaatbeheersing

waterzorg

pinnen

pr en marketing

printers en copiers

safety en security

telefonie en data

tijdschriften

wachtkamer
beeldschermen

zonnepanelen

Advertentie

KOOP NU UW APPARATUUR
EN BETAAL IN 2021!
Utrecht Dental

Wij faciliteren startende en bestaande praktijken bij het
verkrijgen van optimale voorwaarden voor allerlei facilitaire

Utrecht Dental gegarandeerd goed!
Ook uw partner in kleingoed.

contracten. Zo heeft u snel inzicht in meer dan 30 inkoopgebieden. Gegarandeerd goed. Gegarandeerd de laagste prijs.

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

MyRay X5 Air

MyRay X5 2/3D ceph

De meest compacte OPG ter wereld!
MyRay loopt al tientallen jaren voorop in de tandheelkunde.
Met als doel tandartsen en radiologen te voorzien van niets
minder dan de allerbeste beschikbare technologie.

€ 15.950,-

30

(een voor volumetrische onderzoeken) en een reeks slimme
automatismen waarmee tandartsen onmiddellijk het gewenste
resultaat kunnen bereiken.

	Compact en licht
	Plug & Play
	Real-time diagnostiek
	Gemakkelijk in gebruik
	Betaalbare technologie

PRAKTIJKPAKKET
MyRay X5 OPG, MyRay RXDC
eXtend en Dürr VistaScan
Mini Easy nu voor

2D röntgensysteem
NU VANAF

Een gebruiksvriendelijk röntgenapparaat met twee sensoren

Leasen is rendabel
vanaf 1-2 opnames
per week

€ 277,67 per maand (60 maanden)

2D PAN/CEPH

€ 22.900,-

NU VANAF

€ 13,88 per werkdag (60 maanden)

€ 26.495,-

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

€ 39.900,-

NU VOOR

€ 28.990,-

€ 694,65 per maand (60 maanden)

€ 538,44 per maand (60 maanden)

€ 34,73 per werkdag (60 maanden)

€ 26,92 per werkdag (60 maanden)

Utrecht Dental

€ 957,45 per maand (60 maanden)
€ 47,87 per werkdag (60 maanden)

PRAKTIJKPAKKET
2D met Pan-Ceph

Leasen is rendabel vanaf 1-2 opnames per week

€ 54.995,-

	Flexibele field-of-view 4 x 4 tm 13 x 16 cm
	Lage stralingsdosis
	Ceph arm zowel links als rechts mogelijk
	Mogelijkheid tot maken van bite wings
	Leverbaar in neutraal grijs of vrolijk paars
	Vraag naar onze inruilaanbiedingen en leasemogelijkheden

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

NU VOOR

NU VANAF

€ 23,06 per werkdag (60 maanden)

Digitale koploper in aantoonbare kwaliteit

Meest compacte CBCT ter wereld!

3D röntgensysteem

3D PAN/CEPH
€ 461,21 per maand (60 maanden)

MyRay X9 Pro

MyRay X5 3D Conebeam systeem
	De ideale combinatie van 2D en 3D röntgensysteem
	De beste beeldkwaliteit en meest gebruiksvriendelijke software
	Bediening via digitaal display, (mini-)pc en iPad
	Stabiele positionering m.b.v. het drievoudige lasergeleidesysteem
	Leverbaar in neutraal grijs of vrolijk paars
	Vraag naar onze inruilaanbiedingen en huurmogelijkheden

	3D field-of-view van 10 x 10 cm
	2D: PAN, CEPH, TMJ, Sinus,
Bitewing, Orthopan, ...

Röntgen

	Staand of hangend te plaatsen
	Volledig automatische lengteherkenning
en lasergeleide patiëntpositionering
	Bediening via digitaal display, (mini-)pc of tablet
	Leverbaar in neutraal grijs of vrolijk paars

Ontworpen om aan uw behoeften te voldoen

MyRay Hyperion X9 i.c.m.
Dürr Vistascan Mini Plus
nu voor

€ 32.950,Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
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Acteon X-Mind Prime 2D

LAAGS

TE

PRIJS

GARAN

TIE

Geavanceerde technologie met verbeterde eenvoud

Elders
goed
Wij be koper?
ta
het vers len
chil
terug!

Acteon X-Mind Trium met Ceph

Uitstekende visualisatie voor de meest veeleisende resultaten

X-Mind Prime is de nieuwste innovatie van ACTEON. Het

handbereik met hulpmiddelen voor nauwkeurige diagnose en

X-MIND TRIUM is een belangrijk instrument voor de planning

van de botdichtheid en de positionering van de anatomische

combineert moderne technologie met gebruiksgemak in een

complete behandelplanning. X-Mind Prime is een lichtgewicht

van de behandeling. Hij toont zeer nauwkeurige 2D of 3D

structuren om implantaten te kunnen plaatsen. Voorzien van de

compact ontwerp. Met X-Mind Prime is hightech binnen

en compact systeem dat in vrijwel elke tandartspraktijk past.

beelden van de anatomie van de patiënt. Daarnaast maakt de

meest geavanceerde software en optioneel beschikbaar met

X-mind Trium een volledig uitgebreid overzicht van de tand-

True Low Dose technology. De Acteon X-Mind Trium compleet

boog van de patiënt. Ook maakt hij een nauwkeurige evaluatie

met 3D Conebeam systeem is verkrijgbaar voor € 49.900,-.

	Uitgerust met imaging Suite-precisiesoftware
(compatibel met Windows en Mac)
	Zorgt voor een nauwkeurige, betrouwbare en snelle behandeling
	Heeft geavanceerde functies welke eenvoudig toepasbaar zijn
	Zeer compact, past in iedere ruimte

	Hoogwaardige sensoren voor het maken
van panoramische en laterale opnames
	HD sensortechniek voor zeer scherpe
beeldkwaliteit
	Compatible met alle software pakken
	Mogelijkheid tot het maken van bite wings

2D röntgensysteem
NU VANAF

€ 15.900,-

32

€ 276,73 per maand (60 maanden)
€ 13,84 per werkdag (60 maanden)

Een complete high-tech oplossing

PRAKTIJKPAKKET
Acteon X-mind Prime 2D plus
Acteon PSPIX2 plus Acteon
X-Mind DC intraoraal samen

€ 23.850,-

3D röntgensysteem
NU VOOR

€ 39.900,-

	Variabele field-of-view
	Geavanceerde software
	Een superieur beeld door een volledige
rotatie van 360 graden
	Hoge beeldkwaliteit met 75 μm
	Grote nauwkeurigheid voor endodontologische
behandelingen
	Een compleet en geïllustreerd implant
rapport in minder dan een minuut
	Vraag naar onze inruilaanbiedingen en
leasemogelijkheden bij onze accountmanagers
2D met Pan-Ceph
NU VOOR

€ 32.950,-

€ 741,07 per maand (60 maanden)

€ 611,98 per maand (60 maanden)

€ 37,05 per werkdag (60 maanden)

€ 30,58 per werkdag (60 maanden)

Utrecht Dental
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3D/CBCT

Acteon X-Mind Prime 3D
	De best beschikbare beeldkwaliteit binnen handbereik
	Gedetailleerde driedimensionale reconstructies
	Compactheid is de sleutel
	X-Mind Prime combineert 2D- en 3D-toepassingen

Röntgen

2D

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Verlichting

Intraorale röntgensystemen

DC röntgensysteem met 360 graden
elektrische rotatie, focal spot van 0.4 mm,
intuïtieve infrarood afstandsbediening
met groot display, MyRay Multi-Mode
automatische instelling per patiënt en

E

GARAN

TIE

Altijd goed zicht

Klaar voor een heldere analyse
MyRay RXDC HyperShere

LAAGST

PRIJS

MyRay RXDC eXTend
DC röntgensysteem, focal spot van 0.4 mm, intuïtieve
infrarood afstandsbediening met groot display.
MyRay Multi-Mode zorgt volledig
automatisch instelling per

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

 aro Maia LED
F
operatielamp

Faro Alya LED
operatielamp

Lichtintensiteit van 3.000 tot 35.000 lux
middels twee LED’s en 258 gefacetteerde
reflectoren. Met verwijderbare en
steriliseerbare handgrepen.

Alya van Faro is een professioneel lichtsysteem voor de tandartsenpraktijk dat
gebruik maakt van twee hoge intensiteit
LED-lampen. 8.000 - 50.000 lux, 50.000
branduren, derde draaias.

UDENT U-verlichting
Modern ontwerp. Uitstekend zicht,
omdat alle hoeken belicht worden.
Optimale verlichting voor U!

behandeling en patiënt.

behandeling.

VAN

€ 5.390,-

€ 3.295,-

€ 4.390,-

NU VOOR

€ 2.995,-

VAN

€ 1.950,-

NU VOOR

€ 1.795,-

VAN

€ 2.250,-

NU VOOR

€ 1.995,-

NU VOOR

€ 1.495,-
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Acteon X-mind DC röntgensysteem

Acteon DC intraoraal röntgen

Focal spot 0.4 mm, ACE technologie tot

Focal spot 0.7 mm. Betrouwbaar DC

50% minder straling, 60/65/70 kV.

röntgensysteem met digitale timer en
voorkeursinstellingen.

VAN

€ 4.575,-

NU VOOR

€ 3.395,-

Utrecht Dental

VAN

€ 2.895,-

NU VOOR

€ 2.595,-

Faro Theia Tech
operatielamp

Faro Sideria
plafondlamp

Met innovatieve LED-verlichting in de arm
zodat ook uw indirecte werkveld verlicht
wordt. Dit geeft rust aan uw ogen en verkomt
vermoeidheid.

De Faro Siderea is verfijnt en functioneel
en creëert een aangename werksfeer
dankzij de verschillende lichtmogelijkheden. Deze multidirectionele plafondlamp zorgt voor een homogene en goed
verdeelde verlichting, waardoor er geen
gebied in de schaduw ligt.

VAN

Faro Ziva
ZIVA is de plafondlamp die is ontworpen om
te voldoen aan de operationele en esthetische
behoeften van de tandartspraktijk. Dankzij de
dubbele installatiemethode kan de ZIVA op
elk type plafond worden geplaatst, waardoor
schaduwgebieden niet meer voorkomen. Dit
geeft rust aan uw ogen en voorkomt vermoedheid. De ideale oplossing voor mensen die op
zoek zijn naar een plafondlamp met hoge
prestaties.

€ 2.650,-

NU VOOR

€ 2.345,-

NU VOOR

€ 2.795,-

NU VOOR

€ 1.995,-

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Verlichting

NU VOOR

VAN

Sterilisatie en reiniging

Miele, de standaard in reiniging en desinfectie

E

GARAN

TIE

Melag, de marktleider in sterilisatie

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

Miele’s nieuwe generatie thermodesinfectoren brengt betere

een compleet nieuw water- en droogcircuit, nieuwe rekken en

Melag, een begrip in dentale hygiëne. De Melag 41B+ is fraai en

lading binnen 30 minuten. De MELAtherm 10 is een thermodes

hygiëne, meer capaciteit en meer zekerheid. Miele presenteert

inzetten en vele andere ‘state of the art’ oplossingen.

gemakkelijk middels touch screen te bedienen. Voorzien van

infector met de kwaliteit en moderne vormgeving die u van

een ruime keuze aan programma’s waardoor instrumenten

Melag gewend bent. Compleet uitgevoerd inclusief actieve

binnen 10 minuten kunnen worden gesteriliseerd of een grote

droging en doseermodules.

	Krachtige en efficiënte reinigingstechniek
	Op de gebruiker toegespitste programma’s
	Uitgebreide controlefuncties
	Ergonomische en intuïtieve bediening
	Vraag naar de juiste configuratie en de laagste prijs

36

Sterilisatie en reiniging

LAAGST

PRIJS

Miele PG8581

Miele PG8591

EcoDry: na afloop van het programma gaat de deur via

DryPlus: deze heteluchtdroging is de ideale oplossing

de AutoOpen-functie open zodat restvocht eenvoudig
uit de spoelruimte kan ontsnappen.

Melag 31B+ plus

Melag 41B+
Evolution autoclaaf

MELAtherm 10

	Met DRYtelligence voor kortere

2
 30V of 400V. Inclusief actieve

voor complexe instrumenten en instrumenten met een

droogtijden

droging, geïntegreerde documentatie

klein lumen.

	Vernieuwd flatscreen display
	Stand-by functie voor energiebesparing

middels cf card, DOS-module,

Inclusief 5 trays, cf card en card reader.

37

geïntegreerde doseerflacons, KIWA Kit
en KIWA certificaat. Nu ook inclusief
gratis basis tray met injector.
Sterilisatie

GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS

Melag
Cliniclave 45
	Groot in volume
tot wel 70 kilo per
lading, groots in
mogelijkheden.

PRAKTIJKPAKKET
Melag 41B+ en thermodes
infector MELAtherm 10
230V of 400V samen
nu voor

VAN

€ 5.984,-

LAAGSTE PRIJSGARANTIE

Utrecht Dental

VAN

€ 11.745,-

€ 9.236,-

LAAGSTE PRIJSGARANTIE

VAN

GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS

GEGARANDEERD DE LAAGSTE PRIJS

€ 7.285,-

NU VOOR

€ 6.495,-

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Sterilisatie en reiniging

Veilig en gezond werken als uitgangspunt

Sterilisatie en reiniging

Castellini sterilisator C17

Nitradem DAC

Voor reiniging en thermische

Castellini is sinds 1935 gespecialiseerd in tandheelkun-

desinfectie van al uw instrumenten.

dige apparatuur. Als onderdeel van Europa’s grootste

Inclusief geïntergreerd ultrasoon

producent van dental equipment biedt Castellini een eigen

reinigingsblad met volledig

sterilisatieprogramma. De C17 beschikt over een multi

Reinigt, smeert en steriliseert wel zes hand- en
hoekstukken in een volledig geautomatiseerd
proces. Optioneel verkrijgbaar de Nitradem
Direct Connect voor automatisch kwaliteitsvol
gedemineraliseerd water € 950,- excl. BTW.

automatische controle over alle

stage vacuumproces. Meerdere programma’s eenvoudig te

cycli: (voor-)wassen, thermo

bedienen via overzichtelijk display. Rapportage via USB,

desinfectie en droging.

Wi-Fi (optioneel) of printer (optioneel).

€ 4.450,-

NU VOOR

€ 3.950,-
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W&H Lisa 517 fast
Klasse B autoclaaf van W&H, gebruiksvriendelijk grafisch touch-screen display, meerdere

VAN

€ 6.270,-

NU VOOR

€ 3.950,-

PRAKTIJKPAKKET
Castellini sterilisator C17
i.c.m. Castellini tafelmodel
thermodesinfector
nu voor

€ 7.500,-

snelprogramma.

Castellini C-Platinum

VAN € 5.900,NU VOOR

€ 4.950,-

W&H Assistina 301
plus
Reinigt en smeert uw hand- en hoekstukken, turbines, luchtmotoren en luchtaan
gedreven scalers.
Cyclustijd van
ongeveer 35
seconden.

VAN € 1.199,NU VOOR

UBrush!
De UBrush is een elektrische rager waarmee
tussen de tanden wordt schoongemaakt zoals
een elektrische tandenborstel dat doet voor
alle bereikbare plekken in de mond. UBrush!
verwijdert tandplak op alle onbereikbare
plekken.

Flessen schoonwatersysteem
Waterhygiëne is belangrijker
dan ooit. Nu eenvoudig aan- of
inbouw van een schoonwater
flessensysteem op uw
bestaande dentale unit.
Prijs exclusief montage.

werken. Alles wat nodig is voor
een moderne praktijk!

Utrecht Dental

€ 1.690,-

Miscea Classic
Het nieuwe en verbeterde model
CLASSIC is 30% sneller dan zijn
voorganger en is uitgevoerd met
de snelste infrarood technologie
ter wereld.

montage

MET VACUÜMZAK

€ 995,-

€ 8.900,-

NU VOOR

€ 5.400,-

	Gratis

De light geeft touch free één vloeistof
(handzeep of desinfectans) en water,
waarbij de temperatuur niet op
de kraan zelf instelbaar is.

dat u zo efficiënt mogelijk kan

€ 5.195,-

NU VOOR

Miscea Light

verlaagt de kosten en zorgt ervoor

NU VOOR

Smering van uw
hand- en hoekstukken
in 10 seconden.

NU VOOR

recycled. Het voorkomt verspilling,

VAN

Assistina TWIN

VAN € 2.390,-

€ 975,-

gebruikt via een specifiek intern filtersysteem dat water

€ 6.890,-

TIE
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Dit is de eerste gesloten-lus sterilisator, die leidingwater

VAN

GARAN

Elders go
ed
Wij beta koper?
het vers len
ch
terug! il

	Gratis
MET VACUÜMZAK
NU VOOR

€ 69,95

NU VANAF

€ 349,-

NU VOOR

montage

€ 695,-

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Sterilisatie

volledig automatische programma’s waaronder

E

Hygiëne en gemak

Castellini Tethys H10 thermodesinfector

VAN

LAAGST

PRIJS

Foto LED-panelen en fotowanden
Breng beleving in uw praktijk!

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE
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Serviceabonnement
Utrecht Dental

Met de verlichte fotopanelen brengt u ruimte, licht en natuur

6000-6500 Kelvin, dit zorgt voor een natuurlijk daglicht effect.

In uw praktijk gebruikt u voor de behandeling van uw patiënten

van buiten naar binnen. Het is net alsof u naar buiten kijkt en

Wij bieden een ruime keuze uit fotoprints van wolkenluchten,

geavanceerde medische apparatuur. Volgens de Wet Infectie

de lucht met wolken, een bladerdak of vogels ziet.

bomen en natuur. De fotopanelen zijn in vrijwel ieder gewenst

Preventie (WIP-) richtlijn en Kern Energie Wet (KEW) is periodiek

De fotopanelen zijn voorzien van de laatste technologie

formaat leverbaar en zijn geschikt voor zowel systeemplafond

onderhoud van kritische apparatuur vereist.

LED-verlichting, met een daglichtbenadering van

als stuc- en betonplafond.

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT EN KEW
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	Laatste technologie LED-verlichting
	Ruime keuze uit fotoprints van
perfecte kwaliteit
	Geschikt voor systeemplafonds,
stuc- en betonplafonds
	Energiezuinig
	Subsidie d.m.v. de Energie Investeringsaftrek
	Eenvoudige installatie

SERVICEDESK EN STORINGSDIENST

BASIS

COMFORT

1e lijns storingsdienst 8:00 - 17:00 uur

✔

✔

1e lijns storingsdienst buiten kantoortijden 24/7

✔

✔

2e lijns storingsdienst

✔

✔

Voorrang bij storingsmeldingen

✔

✔

Reactietijd bij storingen, binnen 4 tot 8 werkuren

✔

✔
41

PREVENTIEF ONDERHOUD

Paneel 600x600 mm.
NU VOOR

€ 235,-

Jaarlijks preventief onderhoud

✔

✔

Vermindering uitval apparatuur

✔

✔

Verlenging levensduur apparatuur

✔

✔

Voorrang bij planning preventief onderhoud

✔

✔

Voldoen aan wetgeving en richtlijnen

✔

✔

Verlengde fabrieksgarantie 2 jaar (1 jaar extra garantie)

✔

✔

Verlengde fabrieksgarantie tot 5 jaar

✘

✔

Verlengde garantie op reparaties en onderhoud

2 weken

8 weken

VOORDELEN SERVICEABONNEMENT

	Onze Helpdesk is 365 dagen per jaar,
24 uur per dag bereikbaar;

	Kortingen oplopend tot wel 25%
op preventief onderhoud;

	Bij storingen zijn wij binnen 4 tot 8
werkuren ter plaatse;

Bezoek onze showroom voor

✔

✔

Korting bij KEW controle

10%

20%

Korting op voorrijtarief bij onderhoud

10%

20%

Korting op arbeidsloon bij onderhoud

10%

20%

persoonlijke sfeer en beleving in

Korting op onderhoudsets

10%

20%

uw praktijk te creëren. Zo krijgt

Korting voorrijtarief en arbeidsloon obv contractduur

✔ 2% tot 5%

✔ 2% tot 5%

uw bestaande of nieuwe praktijk

Vast bedrag per jaar en beter voorspelbare exploitatiekosten

✔

✔

snel een nieuw gezicht.

Maandelijkse facturatie en automatische incasso mogelijk

✘

✔

oneindige keuze foto LEDpanelen en fotowanden om uw

	Gratis vervangende apparatuur bij
storingen;

	Verlenging van de fabrieksgarantie
tot wel 5 jaar;

	U voldoet aan de geldende wet- en
regelgeving (KEW en WIP).

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Meubilair

Gratis vervangende apparatuur bij storingen

inspiratie en vraag naar onze

Utrecht Dental

KORTINGEN VOORRIJDEN, ARBEIDSLOON EN ONDERHOUDSETS

UDENT

Ontwikkeld met passie voor uw praktijk

Meubilair
UDent

normen en voorzien van soft-close, maatwerk trays,

Dental Art heeft kwaliteit en hygiëne hoog in het vaandel staan.

UDENT. Behandelkasten van UDENT zijn op basis van jarenlange

doorgeefsysteem en naadloos afgewerkt.

Alle kastcombinaties zijn veelvuldig getest en hebben boven

	Volkern plaatmateriaal: hoge-, slag-, stoot- en krasvastheid en is eenvoudig te reinigen
	5 jaar garantie
	Ontworpen met het oog op duurzaamheid
	Naadloze randafwerking van de fronten

E

Dental Art Fringe en Rossicaw’s One

Nieuw bij Utrecht Dental, fraaie en functionele kasten van
ervaring specifiek voor uw praktijk ontwikkeld. Voldoen aan alle

LAAGST

PRIJS

GARAN

TIE
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prachtig, maar zijn ook gemakkelijk schoon te houden.

dien de hoogst haalbare hygiënecertificaten. Dental Art Fringe

Rossicaw’s is onderdeel van Dental Art. Alleen de merknaam en

is functioneel en verfijnd en bijvoorbeeld voorzien van brede

prijs zijn anders. Rossicaw’s One is de nummer 1 in optimale

handvatten met ronde afwerking. Deze ogen niet alleen

prijs-kwaliteitverhouding.

	Stijlvolle kwaliteit, ongekende flexibiliteit en functionaliteit
	Perfecte afwerking en gemakkelijk in hygiëne
	In vele uitvoeringen, maten en kleuren verkrijgbaar

43
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VANAF

€ 2.815,Meubilair

Utrecht Dental

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Apparatuur

Apparatuur

Gemak en comfort

LAAGST

E

PRIJS

GARAN

TIE

Gemak en comfort

Acteon Soprocare

Acteon Soprolife

MyRay C-U2

EMS Airflow One

Intraorale camera detecteert
(beginnende) cariës en tandplak
voor snelle probleemanalyse,
optimale patiëntenvoorlichting
en gedegen dossiervorming.
Ook geïntegreerd in Eurodent
module verkrijgbaar.

Tandheelkunde zal voor
altijd veranderen…
SOPROLIFE laat u zien wat
eerst onzichtbaar was voor
uw ogen. Met de auto
fluorescentietechnologie
in SOPROLIFE kunt u
occlusaal of interproximaal
tandbederf ontdekken zelfs in het allervroegste
stadium.

Draagbaar, snel en eenvoudig
zijn kenmerkend voor de MyRay
C-U2. Het innovatieve ontwerp
en beeld met hoge resolutie
zorgen voor maximaal comfort.

De EMS Airflow One is gemaakt voor
intensief professioneel gebruik en wordt
gekenmerkt door unieke
ergonomie, hoge precisie
en eenvoudig onderhoud
en naleving van volgens
de hoogste
hygiënenormen.

Elders go
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EMS Airflow
Prophylaxis Master

KaVo Mastertorque
9000L turbines

Premium model geschikt voor;
	Intensief professioneel gebruik
	Precisie en ergonomie
AIRFLOW sub-en
supragingivaal,
PERIOFLOW perio en
implantaten en
PIEZON scaling

De boor stopt binnen één
seconde en is stil en
trillingsvrij.

stand-alone
VAN € 3.950,NU VOOR

€ 1.750,-

VAN € 3.500,NU VOOR

€ 2.795,-

VAN € 3.515,NU VOOR

€ 2.895,-

VAN € 1.541,-

AANBIEDING
NU VOOR

€ 2.095,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

NU VOOR

€ 849,45
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Dürr Vistascan
mini plus
Bij inruil van uw oude scanner,
sensor of ontwikkelapparaat
nu extra korting bij aanschaf
van een nieuwe Dürr
scanner.

Acteon PSPIX2
De digitale CR scanner van Acteon maakt
intraorale opnamen makkelijker en
efficiënter. Perfecte beeldkwaliteit middels
de herbruikbare fosforplaatjes. Eenvoud en
snelheid door automatische doorvoer en
wissen van opnames.

Acteon Newtron®
P5xs
Geleverd met pedaal, NEWTRON® SLIM B.
LED handstuk met blauwe ring, witte ring
voor NEWTRON® SLIM B. LED, plak discloser
F.L.A.G™ voor B.LED (5 x 1,5 ml), universele
sleutel, tips nr. 1, 1S en H3, en 300 ml tank.

W&H Proxeo
Prophylaxis

W&H Synea Fusion
LED

 &H Synea Fusion
W
hand- en hoekstukken

HP-44 M

TG-97 L / TG-98 L
€ 629,-

WG-56 LT € 519,- (blauw),
WG-99 LT € 729,- (rood) en
WG-66 LT € 619,- (groen)
complete set voor € 1.795,-

VAN € 285,NU
NU VOOR
VOOR

€ 459,229,-

TG-97 LM / TG-98 LM
€ 629,TG-97 LN / TG-98 LN
€ 629,-

W&H Proxeo
Prophylaxis
WP-64 M

VAN € 6.500,-

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

€ 5.490,-

NU VOOR

€ 1.575,-

WG-56 LT
VAN € 382,NU VOOR

€ 299,-

VAN € 755,NU VOOR

€ 629,-

VAN € 665,NU VOOR

€ 519,-

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Apparatuur

Utrecht Dental

NU VOOR

VAN € 2.600,-

Apparatuur

Apparatuur

Dürr Dental en Cattani
Cattani 3 cilinder
compressor

Een modern en zeer compleet zuigsysteem
voorzien van een amalgaam afscheider.
Een krachtige aspiratie met minimale
fluctuaties, zelfs wanneer uw collega’s
in de andere behandelkamers
starten of stoppen met
het gebruik van de
zuigkracht.

Dürr compressor
	Stil, compact, efficiënt en uitgerust met

een anti-bacteriële coating
	Perslucht die voldoet aan alle eisen!

GARAN

TIE

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS
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Bien-Air Lux MC 3
LED micromotor

Acteon Mini LED
Polymerisatielamp

W&H Synea Vision
Penta LED

Met LED- verlichting.
Regelbaar toerental van
60-40.000 rpm., interne
spray en afneembare huls.

Uitharding van alle
composieten in minder dan
12 seconden (3 mm). Drie
instellingen: snel, interval
en progressief. Lichtsterkte:
1.250 mW/cm2.

Hoekstukken met kleine koppen,
krasbestendig en zeer robuust dankzij
monoblok design en turbines met
Penta-LED.

Geleverd met een
opaliserende optische
lichtgeleider ø7,5 mm.
TORNADO T1

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

E

Gemak en comfort
Cattani afzuigmotor
Turbo Smart

Een betrouwbare compressor welke geschikt
is voor een praktijk bestaande uit 3,
maximaal 4 kamers. Leverbaar met
innovatieve applicaties zoals luchtdroger
en geluiddemper.
Verder wordt de
compressor geleverd
met een hoge kwaliteit
SMC drukregelaar.

LAAGST

PRIJS

NU VOOR

€ 1.549,-

TORNADO T2
NU VOOR

€ 2.249,-

VAN € 870,NU VOOR

€ 629,-

VAN € 992,NU VOOR

TK-94 L Penta LED € 889,TK-97 / 98 /
100 L Penta LED € 999,TK-94 / 97 / 98 /
100 LM Penta LED € 829,VAN € 1.020,-

€ 619,-

NU VOOR

€ 829,47

46

Dürr zuigmotoren

Dürr VS 900 S
afzuigmotor

	Dürr Dental heeft de afzuiging

uitgevonden
	De nieuwe Tyscor V2 en VS2 verrassen
met het radiaal-techniek, gewicht en
energiezuinigheid
	Geschikt voor twee behandelplaatsen

Dürr CA4
amalgaamafscheider

	Gecombineerde vacuümmotor

en separeersysteem

	Capaciteit: max. 16 liter/min
	Centrifuge amalgaamafscheider

	Nat afzuigsysteem met capaciteit voor 5

behandelplaatsen waarvan 3 gelijktijdig
	Te combineren met een CA4

amalgaamafscheider

Faro MC01 RL
VAN € 735,NU VOOR

€ 573,-

	Geschikt voor 4 behandelplaatsen

gelijktijdig
	Centrale plaatsing bij VS 600, VS 900 S,

VS 1200 S

PRAKTIJKPAKKET

PRAKTIJKPAKKET
Hoekstuk blauw 1:1, met licht.
VAN € 586,NU VOOR

€ 457,-

Bij gecombineerde aanschaf
gratis montageconsole.

Hoekstuk groen 5:1, met licht.
TYSCOR VS2
NU VOOR

Utrecht Dental

VAN € 613,-

TYSCOR V2
NU VOOR

€ 1.895,-

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

VRAAG NAAR DE LAAGSTE PRIJS

NU VOOR

€ 478,-

MELag 31B+
autoclaaf, Faro
Hoekstuk rood 1:5,
blauw 1:1, en
groen 5:1,
nu voor

€5.250,-

In een paar seconden heeft de Migma 200
het alginaat homogeen en volkomen
luchtbelvrij voor u gemengd. Eenvoudig
te bedienen
en betrouwbaar.

VAN € 1.950,NU VOOR

€ 1.495,-

Prijzen zijn exclusief BTW en plaatsing. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Apparatuur

€ 2.249,-

Mikrona Migma 200
tafelmodel
alginaatmenger

Hoekstuk rood 1:5, met licht.
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