Kampanj
• Behandlingsenheter
• Belysning
• Sadelstolar
• Hygieniska tangentbord
• Vinkelstycken

Vi finns på Scandefa
– Tandfaglige Dage i
Köpenhamn 4–5 april
monter C2–017.

Svensk Dentalservice – alltid nära dig.
Sälj-, support- och serviceorganisation över hela Sverige.

www.dentalservice.se

Beställ din unit innan 1:a maj
och få ett lyxkomfortpaket
• Uppgradering till Memory Comfort klädsel,
tempurliknande material.
• Ljus under fontänen – välj din egen färg i
fontän och på konsoll.
• Uppgradering till Theia led-operationsbelysning med extra rad led i armen.
• Automatisk sugrengöring för hela sugsystemet.

Värde 26.900 kr
OBS! Detta erbjudande gäller fram till 30 april.

UnicLine S
Kompakt och stilren med brygga i glas
Unic line S är tillverkad i gedigna material som aluminium
och glas. Utrustningen är mycket användarvänlig och enkel

En display på sugarmen gör att sköterskan kan följa
inställningarna.

att programmera. En slimmad glasbrygga gör att operatören

• Beständiga material – aluminium och glas

kommer närmare patienten. Inställningarna visas direkt

• Vridbar fontän med justerbart ljus

på bryggan och projiceras ner på patienten – användaren

• Bekväm stoppning som formar sig efter patienten

behöver inte flytta blicken till olika ljuszoner.

• Separat stol och behandlingsenhet.

Carestream CS 3600
Intraoral scanner
• Lätt att scanna • Brett fokuseringsdjup
• Mycket hög exakthet • Programvara ingår
• Öppet system med Stl-filer inga löpande

Ny, ännu
snabbare
version.

licenskostnader
• Avtagbara autoklaverbara scanningstoppar i olika storlekar finns.

Nyheter!
• Möjlighet att scanna ett konventionellt
avtryck och integrera det med den helt digitala scannerbilden
• Ännu snabbare och smidigare scanner med senaste uppdateringen

5

års
garanti*

• Möjlighet att lägga till ljud vid scanning
• Möjlighet att skapa referenspunkter för manuell bettregistrering.

*hårdvarugaranti.

Steglöst reglerbar stol.

7’’ Full touch kontrollpanel med gyro-funktion.

CU2 HD intraoral kamera
ingår utan extra kostnad.

Värde 25.000 kr

Stern Weber 320TR
Ditt kompletta behandlingscenter

• 7” Full touch kontrollpanel

En perfekt kombination av enkelt handhavande hög komfort,

• Op-lampa med ledljus och reglerbar färgtemperatur

ergonomi och smart design. Stern Weber 320TR kan utrustas
med funktioner för de flesta behandlingar – t.ex. kirurgi, endodonti,
integrerat röntgen, monitor och sensorsystem. Nya uppdaterade
Stern Weber 320TR har en nerslimmad brygga, stolen har en

• Innovativ steglöst reglerbar stol
• Pneumatisk bryggarm – ger bryggan känslan av 		
viktlöshet vid förflyttning

smalare/tunnare design samt en funktion där den automatiskt kan

• Möjlighet till nätverksuppkoppling

skjutas bakåt horisontellt och skapa mer utrymme för operatören.

• Nackstöd som är möjligt att ställa i alla positioner.

D-tec Clair
Stor LED-armatur för kliniska miljöer
Clair levererar maximalt med ljusstyrka och färgåtergivning.
En hygienisk och energisnål armatur som avger minimalt
med strålningsvärme samtidigt som den förser dig med ett
optimalt arbetsljus.
Med tillvalet dynamiskt dagsljus kan du anpassa ljusstyrkan
för att simulera verkligt dagljus.
• Bländ- och skuggfri
• Låg energiförbrukning
• Minimal värmeutveckling
• IP30-klassad
• Hygienisk inkapslad konstruktion i aluminium
• Stor ljusyta som ger stor arbetsyta på sköljarmarna.

Clair armatur inklusive dimmer med
fjärrkontroll, indirekt ljus och dynamiskt ljus.

26.700 kr
(ord. pris 34.200 kr)

Service – alltid nära dig!

Support

Vi finns där för dig när du behöver:

Den perfekta sadelstolen

Akut service

Support finns i många olika utföranden och storlekar,

Om ni råkar ut för ett akut driftstopp. Då ser vi till att ni

du kan alltid hitta en som passar just dig.

kommer igång så snabbt som möjligt.

KAMPANJ
Valfri Supportstol

Regelbunden service

10%

Vi kommer för regelbunden tillsyn och service. Vi ser
även om det är dags för renovering eller eventuella

eller fotaktivator
på köpet.

nyinvesteringar.

Validering och röntgenkontroller
Validering och processkontroll av autoklaver och diskdesinfektorer.

SUPPORT PERFECT
LITE HYBRID

Kontroll av alla intraorala röntgen och panoramaröntgen.

Med free-float-funktion.

Z-serien NSK premieumserie

Purekeys hygieniska tangentbord

Köp två
tangentbord –
få en mus på
köpet!

15%
rabatt på
Z-serien.

Nerikes Dentalservice

Dentalservice Sydost

Dentalservice i Stockholm

Jan Funke 070-735 20 29

Fredrik Nyman 070-731 08 41

Jonas Svärdgren 070-540 06 23

Östergötlands Dentalservice

Kristian Sjöberg 076-805 78 99

Christian Lindahl 070-828 97 18

Jan Funke 070-735 20 29

Gunnar Lövgren 070-230 42 27

Norrland – TS Dental

Gotlands Dentalservice

Skåne – Kjell Gannby Dental

Niklas Nordström 0935-131 11

Niklas Holmbom 070-526 20 90

Kjell Gannby 070-970 70 07

Upplands Dentalservice

Göteborgs Dentalservice

Dentalservice i Svealand

Anders Arneklint

Lars Lindell 016-13 14 00

OBS! Nytt telefonnummer

Anders Bertilsson 0761-40 24 21
Alla erbjudanden gäller t.o.m 31 maj och kan inte kombineras med andra rabatter eller avtalspriser. Alla priser anges exkl. moms.

Handla förbrukning i vår webshop!
www.dentalservice.se
Dimgatan 3–7, 754 31 Uppsala
Kontor/växel 0155-521 66

Adresskälla: PAR, 08-519 115 50

Joachim Johansson 0703-20 05 03

018-10 32 00

David Svensson 021-12 56 00

nittio5noll9 / Tryckeri City / Umeå-19

Freddy Winberg 070-320 15 82

