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NIEUWNIEUW
Platinum Platinum 
hard bitehard bite

wordt de druk wordt de druk 
u te hoog?u te hoog?

Major dentMajor dent
Dental tecno heeft 3 soorten major dent:Dental tecno heeft 3 soorten major dent:

Platinum Hard bite is een Platinum Hard bite is een 
A-siliconen voor beetregistratie. A-siliconen voor beetregistratie. 
Deze Platinum hard bite is blauw Deze Platinum hard bite is blauw 
van kleur, heeft een shore van 95 van kleur, heeft een shore van 95 
en is makkelijk bij te snijden.en is makkelijk bij te snijden.

nu € 139,-

€ 10,99 pst.
Probeer nu uit voor

Even snel een reparatie tussendoor Even snel een reparatie tussendoor 
is mogelijk met deze handige polypotis mogelijk met deze handige polypot

•• manuele druk manuele druk

•• interne diameter van 10cm interne diameter van 10cm

•• gewicht 1,3 kg gewicht 1,3 kg
voor € 62,50

Platinum 
dupliceergel 6 kg

van €66,52

voor € 38,50

Platinum 
lichtuithardende platen 

rose of transparant

van €42,79

Platinum 
adhesive

van €10,50 per stuk

nu € 9,- per stuk
vanaf 5 stuks

NU 10=9 NU 10=9 NU 10=9

Major dent
2-laags tand

Major superlux
3-laags tand

Major plus
4-laags tand

kiezen € 8,35 kiezen € 11,48 kiezen € 12,15

tanden € 8,35 tanden € 13,53 tanden € 16,04

S
c

a
n

 v
o

o
r

S
c

a
n

 v
o

o
r

S
c

a
n

 v
o

o
r

m
o

u
l
d

c
h

a
r
t

m
o

u
l
d

c
h

a
r
t

m
o

u
l
d

c
h

a
r
t

Voor de tandenkaarten ga naar www.dentaltecno.nl/bibliotheek  
en kies daar u tandenkaart of scan één van de qr-codes
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Alle 
aanbiedingen 

zijn ex BTW 
en geldig t/m 

31 juli 2020 kijk voor alle 
BESCHERMMIDDELEN 
TEGEN COVID-19 op 

www.dentaltecno.nl 
of scan de QR code 

Alles van Polirapid

Deze maand in de spotlight

NU 10% korting

Alles van Edenta

covid-19 safetycovid-19 safety

voor € 53,50

Kenda 
polijstrubbers F8

van €65,70

per 
doos

voor € 25,00

Ormaplus putty 
300mlx300ml

van €37,31

voor € 23,00

Morsa 
waswallen

van €26,55

voor € 70,00

Cavex Impresafe

van €76,57

voor € 11,00

 protho clean 
van Hager en Werken

van €14,71

Platinum orange 
print alginaat

€ 7,94  bij afname vanaf 1 zak

€ 5,50 prijs Bij afname 
van 10 zakken

€ 11,95

Beschermkap

vanaf 4 stuks € 10,50 pst

per 
stuk € 24,95

Handalcohol 
1 liter

vanaf 4 stuks € 21,50 pst

per 
liter € 6,50

Beschermbril

vanaf 4 stuks € 5,- pst

per 
stuk

NU 10% korting

Dental tecno keeps you safe!Dental tecno keeps you safe!

€35,- €45,-

3-laags chirurgisch 
mondkapje

3-laags chirurgisch 
mondkapje

 €39,95 €49,95

per doos 50 stuks per doos 50 stuks

per 
doos

per 
doos

vanaf
4 dozen

vanaf
4 dozen

per 
doos

per 
doos

MET MELTBLOWNFILTER


