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Eurogloves 
soft nitrile

Locator metal 
housing

van € 62,53

verpakt per 4 stuks

NU € 56,-

voor € 12,50

cartridge 
Xilgum 

los

van € 15,-

voor € 9,95

seperatie vloeistof 

Xilgum 
los

van € 12,50

voor € 20,-

cartridge 
Xilgum 

2x Los

van € 25,-

voor € 25,-

compleet
2x cartridges Xilgum 

1x seperatie vloeistof

van € 30,-

DDe extra snelle afdruklijne extra snelle afdruklijn
Platinum Platinum X-quickX-quick  

(X-fast)(X-fast)

Platinum 
Light X-quick

Platinum 
Medium X-quick

Platinum 
Heavy X-quick

groen magenta rose

1 MINUUT  1 MINUUT  1 MINUUT 

 1 voor € 14,50 5 voor € 62,50 10 voor € 114,-

Platinum 
mengpistool

van € 15,95

OP=OP € 15,-

Platinum orange 
print alginaat

€ 7,94  bij afname vanaf 1 zak

Nu 5 zakken € 30,-

voor 
€ 42,00

voor 
€ 36,00

Platinum soft liner 
cartridge en primer

van € 47,22

van € 40,92

nu € 11,50

platinum Mono perfect 
cartridges 390 ml

Nu 3 voor

€ 160,-

Kemdent 
Anutex

van € 43,05

bij afname van 3 pakken

NU € 39,95 nu € 24,95

Morsa 
waswallen

Rose hard en rood medium

100 
stuks

100 
stuks
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Deze maand in de spotlight

BeschermingBescherming van uw  van uw 
gezondheidgezondheid in  in elke omgevingelke omgeving

Veelzijdigheid  
Airdog ontsmet en zuivert de lucht 
tegelijkertijd.

Vernietigt virussen en bacteriën 
Virussen bacteriën worden 
vernietigd door een elektro-ionisch 
veld met micro  ontladingen 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 HEPA-
filters 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 Airdog  producten 
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.

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).

VOORDELEN

Airdog X5 

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

met de Airdog luchtzuiveringsapparatenmet de Airdog luchtzuiveringsapparaten

NU met 5% korting

Airdog X3 
€ 590,00

Airdog X5 
€ 990,00

Airdog X8 
€ 1590,00

* kleur veranderend
* smaak tropical 
* eindkleur geel

Alginplus

* zeer snel alginaat 
mn geschikt voor geriatrie

* sinaasappelsmaak
* kleur geel

Alginkid

* zeer gedetailleerd
* rose
* mentol smaak

Algeniux

Nu 5 zakken voor € 35,00
Bij een omdoos (24 zakken á € 7,- pst.) een Alginbox* er gratis bij

* zolang de voorraad strekt

Major AlginaatMajor Alginaat  

Platinum puttyPlatinum putty
Platinum putty 1:1Platinum putty 1:1
wordt geleverd in potten van wordt geleverd in potten van 
2,5 kilo. De putty is blauw en de 2,5 kilo. De putty is blauw en de 
catalysator is wit. Shore is 93 catalysator is wit. Shore is 93 

Platinum putty fast Platinum putty fast 
wordt geleverd in emmers van 5 wordt geleverd in emmers van 5 
kilo. Hierbij is de putty ook blauw, kilo. Hierbij is de putty ook blauw, 
maar de catalysator is rose maar de catalysator is rose 
Verwerkingstijd van 1:30 minuten Verwerkingstijd van 1:30 minuten 
en een eindshore van 90en een eindshore van 90

prijs 2x2,5 kiloprijs 2x2,5 kilo

NU € 84,-NU € 84,-

prijs  2x 5 kiloprijs  2x 5 kilo

NU € 175,-NU € 175,-


