Mengtips

Gebitszakjes met buidel
en opschrijfvlak

Mono art
patienten servetten

Bescherming van uw

gezondheid in elke omgeving

180x250 mm | 1000 stuks

vanaf 4 zakken

zak á 50st.

NU € 15,-

per
zak

Locator metal
housing

Per 4 stuks

van €62,53

NU € 55,protho clean

van Hager en Werken

van €107,-

NU € 90,-

Platinum bite of
Platinum hard bite

NU 10
voor € 114,-

Van € 21,45

Voor

€ 15,-

Blue flame
brander

kijk Voor meer info en
de gehele productlijn
op www.dentaltecno.nl

Airdog X5

NU €45,-

voor

€ 11,-

met elastiek

per doos van 50 stuks

NU € 14,95

www.dentaltecnobenelux.nl 0318 769072

VOORDELEN
Veelzijdigheid
Airdog ontsmet en zuivert de lucht
tegelijkertijd.

Facemate mondmasker

alle aanbiedingen
zijn ex btw
en geldig t/m
31 mei 2021
van €14,71

met de Airdog luchtzuiveringsapparaten

info@dentaltecno.nl

Vernietigt virussen en bacteriën
Virussen bacteriën worden
vernietigd door een elektro-ionisch
veld met microontladingen tot
40.000 volt op een veilige manier.
Verwijdert ultrafijne deeltjes
Airdog verwijdert ultrafijne deeltjes,
tot de ongelooflijke grootte van 14,6
nanometer (deeltjes die tot 20 keer
kleiner zijn dan de limiet van HEPAfilters die slechts tot 300 nanometer
reiken). Normale griepvirussen en
Coronavirussen hebben afmetingen
rond 70-100 nanometer, zodat zij
dóór HEPA-filters heen kunnen.

Betrouwbaar en veilig
De zorg die besteed is aan het
ontwerp en de constructie
garandeert dat Airdogproducten
een lange en betrouwbare tijd
meegaan, met maximale veiligheid.
Gemak
Gemakkelijk wasbare en
herbruikbare filters.
Gebruiksgemak
Bediening met één knop, via de APP
of via de afstandsbediening.
Slimmemodus
Het voorpaneel geeft de Air
Quality Index (AQ1) weer en wijzigt
de luchtsnelheid in verhouding
tot de kwaliteitsniveaus van de
omgevingslucht.

www.dentaltecnobenelux.nl 0318 769072

Geluidsarm
Aerodynamisch ontwerp aan de
binnenzijde dat de weerstand van
de luchtstroom vermindert.
Testrapporten
De prestaties van Airdog zijn
gevalideerd door testen bij
gerenommeerde internationale
testinstituten en laboratoria.
Eco-vriendelijke duurzaamheid
Doordat er geen gebruik wordt
gemaakt van milieuvervuilende
HEPA-filters, sparen we onze
planeet Laag stroomverbruik door
aerodynamisch design.
Ozonveiligheid
Het apparaat voldoet aan de strenge
eisen van het US EPA en is gecertificeerd
als ozonveilig door het California
Environmental Agency (CARB).

info@dentaltecno.nl

Major dent

Deze maand in de spotlight

Dental tecno heeft 3 soorten major dent:
Major dent
2-laags tand

Major superlux
3-laags tand

Major plus
4-laags tand

!

NIEUW

gingiva mask

mouldchart

Scan voor

mouldchart

Scan voor

mouldchart

Scan voor

Precieze reproductie van het gingivale zachte weefsel,
interdentale ruimtes en papillen

tanden € 8,98

tanden € 14,21

tanden € 16,85

kiezen € 8,98

kiezen € 12,10

kiezen € 12,76

NU 10=9

NU 10=9

NU 10=9

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

• Normaal (70 shore)

Premium kwaliteitstanden
met de hand vervaardigd
True to life concept; niet te
onderscheiden van echte tanden

• Voor als de normale (70 shore) te stug is
• Soft is 40 shore en ook ideaal bij kleine tussenruimtes

cartridge
Xilgum

cartridge
Xilgum

seperatie vloeistof

van €15,-

van €25,-

van €12,50

los

2x Los

Xilgum
los

compleet
2x cartridges Xilgum
1x seperatie vloeistof

Characterizing features are individually add
appearance of natural dentition. Colors and
the tooth rather than on the surface, which
be modified without affecting the shade. Th
satisfy even the most discerning patient.

Zeer veel modellen Deze tandenlijn is te verkijgen in
croslinked co-polymeer en composiet. Myerson special en Myerson
Ganymed. Tanden € 21,95 - Kiezen € 14,21

Myerson Special Aesthetic Advantages
• Natural fluorescence: consistent shade v
light conditions.
• Natural translucency & surface luster: har
adjacent natural teeth.
• Natural labial carvings: perfectly suited f

Consignatie en korting bespreekbaar bij grotere afname!
Bel ons voor informatie of een demonstratie 0318 769072

www.dentaltecnobenelux.nl

voor

€ 12,50

0318 769072

voor

€ 20,-

info@dentaltecno.nl

voor

€ 9,95

van €30,-

voor

€ 25,-

Myerson provides a premium denture soluti
teeth that meet the profession’s highest sta
Myerson Special teeth come in an extensiv
moulds and all 16 A-D shades.

bring only the best

