
Ontdek ons brede
assortiment aan
behandelunits
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Ergonomie en
vorm perfect
gecombineerd
Vol trots presenteren wij u in deze brochure alle behandelconcepten 

die wij u kunnen aanbieden. Wij geven u een compleet overzicht van 

opties en mogelijkheden inclusief een indeling in prijscategorie. 
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Chirana units danken hun populariteit niet alleen aan de hoge kwaliteit, 
fraaie vormgeving en perfecte ergonomie maar ook aan de standaard al
bijzonder complete uitvoeringen.

Deze fabrikant heeft meer dan 60 jaar ervaring in het ontwerp en de productie van 
doordachte, prijsbewuste behandelconcepten. Chirana fabriceert ook voor andere 
gerenommeerde merken en heeft een complete lijn aan hand en hoekstukken.

Fimet units zijn gemaakt voor liefhebbers van Scandinavische ergonomie.

Naast eigen ontwikkeling maakt Fimet gebruik van gerenommeerde fabrikanten als KaVo 
en Bien Air om hun apparatuur de hoog gewaardeerde status te geven en te blijven
geven. In de vormgeving en functionaliteit is duidelijk zichtbaar en merkbaar dat alles 
goed op elkaar is afgestemd. De balansveren zorgen voor een perfecte gewichtsverdeling 
van de instrumenten, de juiste slanglengte geeft optimale vrijheid en het compacte 
instrumentplateau zit niemand in de weg.

Dit van oorsprong Scandinavische concept heeft een rijk verleden.

Tegenwoordig worden de units door E Dental, in samenwerking met Tecnodent en
Galdent, ontwikkeld en op de markt gebracht. Qdent behandelconcepten zijn robuust, 
degelijk, doordacht en steken qua ergonomie hoog boven de rest uit. Qdent units
worden voor het grootste gedeelte uit solide metaal gemaakt, dit geeft een bijzondere 
combinatie van degelijkheid, vormgeving en hygiëne.

De units van Galdent zijn aantrekkelijk geprijsd en bovendien zeer functioneel.

Zo is Galdent fabrikant van een fraaie autonome cart met geïntegreerde vacuümmotor 
en compressor en daarnaast van enkele, meer traditioneel te bestempelen behandelunits. 

De units hebben een vriendelijke uitstraling en zijn voorzien van Tecnodent behandel-
stoelen. Er worden geen concessies gedaan aan het comfort van behandelaar en patiënt.

Tecnodent produceert behandelstoelen van de hoogste kwaliteit en is zelfs 
marktleider als het gaat om de ontwikkeling en productie van ergonomische
behandelstoelen. Vele fabrikanten als o.a. XO Care en Ultradent maken gebruik 
van deze behandelstoelen. 

Deze stoelen hebben zich bewezen op gebied van degelijkheid, duurzaamheid, ergonomie
& hygiëne. De extreem platte rugleuning verschaft de ruimte om dichtbij de patiënt te
kunnen werken. Vooroverbuigen en gedraaid in een ongezonde houding werken is
hiermee verleden tijd. De gezondheid van uw patiënt is belangrijk maar die van uzelf
en uw personeel is minimaal zo belangrijk.

3



4

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

A

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

A

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
B

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
B

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
A

Transparant
en duidelijk
Met onze optiekaart geven wij u een duidelijk, eerlijk, compleet 

en transparant overzicht van alle mogelijkheden die voor onze 

prachtige behandelconcepten beschikbaar zijn.

Prijscategoriën:

A:   van € 10.000,00  tot  €  15.000,00 
B:    van €  15.000,00  tot  €  20.000,00 
C:    van €  20.000,00  tot  €  25.000,00 
D:   van €  25.000,00  tot  €  30.000,00

 Qdent Gallant Fimet
S-50 A S-50 P S-50 C S-60 Stand Alone S-60 Mini S-40 Ortho Cart Autonoom Omnipratique Neo plafond Arcus  
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 Chirana EASY
 Excite Expose Switch Impose  UNI

Paginanummer:
Uitvoering in
Cart
Hangslang
Zweep
Overige kenmerken
Stand-alone
Links-rechtshandig 
Prijscategorie
UITRUSTING:
Instrumenten
Micromotor
Bien Air MC3
Bien Air MCX brushless
Bien Air MX2 brushless 
Chirana Brushless
KaVo INTRAmatic K-LUX 200
Ultrasonic scaler
EMS no pain scaler 
Satelec Newtron Scaler
Woodpecker
Meerfunctiespuit
DCI 3-functie
Luzzani minimate 3-functie
Luzzani minilight 6-functie
Luzzani minibright LED  6-functie
Overige
Airrotor aansluiting
Satelec MiniLED uithardingslamp
Bien Air I-optima IPAD aansturing
Operatielamp
Faro Maia LED
Faro Alya LED
Alya V-Cam
Afzuiging
Durr Spittoonklep
Durr CAS1 amalgaam afscheider
Durr CS1 Separeer 
Metasys MST1 amalgaam afscheider
Overige
Monitor arm
Touch bediening
Draadloze voetschakelaar (optie)
BEHANDELSTOELEN:
Chirana SK1.01
Tecnodent Vale
Tecnodent Sting
Tecnodent Eco Next
Tecnodent 2009
Tecnodent Linda 



6

PRODUCTDETAILS
CHIRANA EASY

De EASY line van Chirana biedt u een ruime keuze aan behandelunits welke allemaal veel
vrijheid bieden in onder andere instrumentkeuze en behandeltype. De prijs- kwaliteit-
verhouding is onovertroffen zonder welke concessie dan ook. 

7

ERGONOMISCH EN 
HYGIËNISCH

2

1

3

De slanke zwepen zijn eenvoudig te reinigen
en te desinfecteren.

De zweeprubbers geven naast ultieme
bewegingsvrijheid een superieure balans.

Uw instrumenten hangen onder een ideale hoek 
en vrij voor snel en ergonomisch werken.

1

2

3
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        Standaard is de EASY
al heel compleet uitgerust

9

OVERZICHTELIJK
EN INTELLIGENT 

De EASY line biedt voor zowel de zweep, hangslang als cart variant een overzichtelijk 
instrumentplateau dat bovendien glad is afgewerkt en daardoor makkelijk is te reinigen. 

Het bedieningselement biedt onder andere directe toegang tot functies als toerental instelling, 
spray instelling en rotatie richting. De EASY line biedt precies de instelmogelijkheden die u mag 
verwachten van een behandelunit. Liever instellen met een hygiënisch touch screen? Geen probleem 
ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

Optioneel is een heldere hygiënische touch 
screen bediening mogelijk.

De Chirana EASY line uit te rusten met de
volgende kenmerken:

De multifunctionele voetbediening is ook 
draadloos leverbaar.

    Lage snelheid regeling micromotoren
    WIP spoelsysteem
    Programmeerbare snelheden micromotoren
    Links- en rechtsdraaiende micromotoren 
    Programmeerbare intensiteit scaler
    Elektronische sprayregeling
    Twee jaar fabrieksgarantie
    Intuïtief bedieningspaneel
    Multifunctionele voetschakelaar
    Spraywater desinfectie en demineralisatie
    LED operatielamp
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Chirana
EASY Excite
De EASY Excite is een scherp geprijsde maar erg complete behandelunit
zonder concessies te doen aan kwaliteit of opties.

Deze slank vormgegeven behandelunit is geschikt voor zowel de tandarts als de mond-
hygiënist en is net als de overige units betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden.
De naadloze behandelstoel is eenvoudig te reinigen en biedt een hoge mate van
comfort, wat een essentieel aspect is van de beleving van de patiënt.

De EASY Excite wordt gemakkelijk
op bestaand leidingwerk aangesloten
door de universele stoelvoet.

De unitzuil kan zowel met als zonder
spittoon uitgevoerd worden.

De slanke vormgeving biedt optimale
ruimte voor behandelaar en assistent.

Optioneel kan gemakkelijk een monitor 
arm of extra tablet geplaatst worden.

1

2
1

3

2

4
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3
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        Geen concessies aan 
                  kwaliteit en opties

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A



Chirana
EASY Expose
De Expose geeft behandelaar en assistent een ruime plek met voldoende 
beenruimte. De ‘zwevende’ stoel geeft de unit een luchtig karakter, de 
ovale vorm van de unitzuil komt terug in het armsysteem en de kappen.

Een evenwichtig en degelijk design karakteriseren de Expose. De unit kan op de
traditionele wijze worden gebruikt, instrumenten na afloop naar het voeteneinde 
maar ook op de Scandinavische wijze, instrumenten naar de assistent na afloop
van de behandeling. Die flexibiliteit maakt de Expose een allemans vriend. 

Het ergonomische armsysteem kan volledig over de unitzuil
naar de assistent zijde verplaatst worden waardoor reiniging
van de instrumentbrug efficiënt kan worden uitgevoerd en
het in / uitstappen van de patiënt zeer gemakkelijk gaat. 

De zwevende behandelstoel zorgt voor een ruimtelijk effect
en maximale bewegingsvrijheid voor de behandelaar.

Het in hoogte verstelbare afzuigconsole is gemakkelijk
in elke positie te manoeuvreren.

De unitzuil kan zowel met als zonder spittoon uitgevoerd 
worden.

1

3

2

4
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2

1
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4
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Flexibiliteit maakt
     de Expose een allemans vriend

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A
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Chirana
EASY Switch

Uitgevoerd met Chirana Sk101

1

3

2

4

Doe eens anders, kies eens niks naast de stoel. De unit is alleen op functionele 
wijze aanwezig. Naast de futuristische looks functioneert dit concept efficiënt. 

Het instrumentplateau en de operatielamp ontspringen uit het plafond en geven
een maximale vrijheid. De afzuigarm onder de stoel is eenvoudig te verplaatsen
zodat de links- en de rechtshandige behandelaar zich bijzonder thuis voelt.

Bewegingen van de patiënt hebben geen invloed op instrumenten of operatielamp, 
die stabiliteit komt het werkplezier ten goede. De Switch is compact, bijzonder handig
in kleinere ruimtes maar ook in de grotere behandelkamer komt het minimalistische 
design goed uit de verf.

15

Uitgevoerd met Tecnodent 2009

Futuristische looks
   gecombineerd met
       efficiënt functioneren

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

B

De gebogen arm is uniek in de markt en zorgt ervoor dat dit
de enige plafond unit is die 100% instapvrijheid biedt

De opstelling van de EASY Switch geeft de behandelaar,
assistent en de patiënt vrijheid

De afzuigarm is net als de gehele unit eenvoudig van links
naar rechts te verplaatsen

De communicatie tussen de plafondunit en de stoel komt
samen in de stoelvoet.

1

2

3

4
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1

3
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2

Een lust voor efficiënt
           en hygiënisch werken

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A

Chirana
EASY Impose
De unit voor iedereen die van minimalisme en functionaliteit houdt.
Naast een lust voor het oog, is het ook een lust voor efficiënt en
hygiënisch werken. 

Het instrumentplateau en de operatielamp ontspringen van een slanke kolom die 
naast de stoel staat, de afzuigarm onder de stoel is eenvoudig te verplaatsen zodat
de links- en de rechtshandige behandelaar zich bijzonder thuis voelt.

Bewegingen van de patiënt hebben geen invloed op instrumenten of operatielamp,
die stabiliteit komt het werkplezier ten goede. De Impose is compact, bijzonder
handig in kleinere ruimtes maar ook in de grotere behandelkamer komt het mini-
malistische design goed uit de verf.

De elegante arm geeft veel bewegingsvrijheid waardoor 
deze unit ideaal is voor links- en rechtshandig gebruik. 

Het slanke statief staat richting de stoelvoet geplaatst
waardoor een maximaal behandelgebied overblijft voor
de behandelaars en assistent.

De in hoogte verstelbare afzuigconsole is gemakkelijk aan 
de rechter en linkerkant van de rugleuning te plaatsen.

1

3

2



Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A
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Chirana
EASY Uni

Het instrumentplateau biedt naast een kleine en grote 
afzuiging ruimte aan 3 instrumenten en is links en rechts 
te plaatsen.

Optioneel is een tweede links-rechts arm te plaatsen in 
combinatie met een tray.

1

2

1

2

De EASY uni een veelzijdige unit speciaal voor profylaxe of orthodontie.

De EASY uni staat voor universeel, en dat is deze unit. Het gecombineerde afzuig/
instrument paneel zwenkt gemakkelijk en snel van rechts naar links en is volledig 
naar wens in te delen. De instrumenten worden ingesteld op het geïntegreerde
bedieningspaneel.

19

Chirana
EASY Cart

Middels een druk op de knop is de cart traploos in 
hoogte te verstellen.1

1

De Easy cart is als een van de weinige carts in hoogte verstelbaar.
Dit is bijzonder handig, aangezien niet iedere behandelaar dezelfde
lichaamslengte heeft een praktische en in hoogte verstelbare cart.

De unit heeft voldoende slanglengte om het instrumenten-plateau daar te
plaatsen waar het, vanuit ergonomisch oogpunt gezien, ideaal is. Daarnaast zijn
de houders zo vormgegeven dat de instrumenten gemakkelijk terugvallen en
stabiel geplaatst zijn.

De bijgeleverde junction box zorg ervoor dat bestaande leidingen gemakkelijk
worden bedekt.

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A
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PRODUCTDETAILS
QDENT S-SERIES

21

OOGSTRELEND
DESIGN

1

2

3

De dunne zwepen zijn eenvoudig
te reinigen en te desinfecteren.

De zweepveren zorgen voor
superieure balans en bewegings-
vrijheid en stimuleren ergonomisch 
werken.

Het dunne instrumentplateau geeft
de patiënt extra lucht en comfort.

1

2

3

Qdent units zijn duurzaam en bewezen betrouwbaar. De slimme constructie, het gebruik 
van hoogwaardige componenten en de jarenlange ervaring staan garant voor comfortabel 
en probleemloos werken.

Het lean & clean design van de Qdent units vergemakkelijkt en versnelt het, tussen patiënten door, 
reinigen en desinfecteren. Het gladde oppervlak en het hoge afwerkingsniveau van de unit zijn 
onontbeerlijk voor ultieme hygiëne en leveren tijdwinst op.
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VRIJHEID EN
ERGONOMIE

Het dunne instrumentenplateau neemt weinig ruimte in en kan dicht op de patiënt
worden geplaatst.

De instrumenten liggen handig in het verlengde van de mond van de patiënt en het hanteren 
van de instrumenten leidt dan ook niet tot schouderklachten of andere gezondheidsproblemen.
De geringe afmeting maakt het mogelijk dat behandelaar en assistent dicht bij elkaar zitten,
beiden een optimaal zicht hebben op de mond en beiden alle instrumenten gemakkelijk
kunnen hanteren.

Optioneel behoort de Bien-Air iOptima
integratie tot de mogelijkheden.

Een draadloos voetpedaal behoort tot de
standaard uitrusting (behalve bij de S-40).

-  Faro Alya voorzien van Alya V-Cam

De Qdent S Serie uit te rusten met de
volgende opties:

  Draadloos voetpedaal (Behalve de S-40 Ortho)
  WIP spoelsysteem
  Programmeerbare snelheden micromotoren
  Links- en rechtsdraaiende micromotoren 
  Programmeerbare intensiteit scaler
  Programmeerbare Micromotoren
  Elektronische sprayregeling
  Hoogwaardig metalen frame
  Twee jaar fabrieksgarantie
  LED operatielamp
  Spraywater desinfectie 
  CWSS (controlled water supply system) 
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Wissel eenvoudig van
       links- naar rechtshandig
                  in slechts 5 seconden 

2

3

1

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

C

Qdent
Focus S-50 A
Ergonomisch, multifunctioneel en mooi, zo kenmerkt zich deze links- rechts 
handige behandelunit.

In enkele seconden is deze unit veranderd van een rechtshandige in een linkshandige 
opstelling, inclusief het spittoon. Deze europese variant op het succes van dit systeem 
is extreem veelzijdig, betrouwbaar en duurzaam. Zonder enige concessie en direct 
over traditioneel aangelegde leidingen te plaatsen tovert u uw ruimte tot een voor 
ieder te gebruiken behandelruimte. 

In enkele seconden zwenkt de metalen arm van links naar 
rechts en vice versa.

De links-rechts te plaatsen afzuigarm is selectief en beweegt
gemakkelijk in elke gewenste positie.

Het optionele spittoon vormt een eenheid met de afzuigarm 
en is net als de zweepbrug in een handomdraai van links naar 
rechts te verplaatsen. 

De operatielamp kan aan de unit of aan het plafond
bevestigd worden.

1

3

2

4
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Qdent
Focus S-50 P
Op zoek naar een oogstrelend mooie plafondunit? 

De Focus S-50P is het! Een stabiel armsysteem midden boven de stoel 
geeft zowel de links- als rechtshandige behandelaar alle ergonomische 
voordelen. De plafond unit is bijzonder compact en neemt nauwelijks 
meer ruimte in dan de behandelstoel. Omdat  er verder niets anders 
op de vloer staat is de gehele behandelruimte snel en gemakkelijk 
gereinigd en/of gedesinfecteerd. Behandelaar  en assistent ervaren 
een grote mate van vrijheid rondom de hoofdsteun. 1

2

De Qdent Focus arm is uniek in de markt en zorgt voor
een stabiel instrumenten plateau. 
 
De opstelling van de Focus S-50 P is ook in kleine ruimtes
bijzonder comfortabel. 
 
De afzuigarm is net als de gehele unit eenvoudig van
links naar rechts te verplaatsen. 
 
De leidingen komen uit onder de stoelvoet, er loopt
slechts 1 communicatiebuis naar het plafond.

1

2

3

4
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4

3

3

1

Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

C

       Optimale ergonomie voor 
              links- en rechtshandigen
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Qdent
Focus S-50 C
Deze bijzonder slanke cart is volledig opgetrokken uit metaal en is daardoor
extreem solide.

Naast solide is deze verrijdbare unit semi stand-alone door een geïntegreerde junction
box en volledig glad afgewerkt, werkelijk een plaatje. 

Afneembare en autoklaveerbare instrumenthouders zorgen 
voor hygiënisch werken.

Aan het stabiele frame kunnen op diverse manieren tray
opties gemonteerd worden en kan optioneel worden
uitgerust met de Easy-Tray-Clip.

Door de geïntegreerde junctionbox heeft de cart enkel een 
stroomaansluiting en een luchtaansluiting nodig.
Semi Stand-Alone dus!

1

2

3

        De verzwaarde voet
               geeft extra stabiliteit

3

1

2
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Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

C

Ook als losse
cart leverbaar

Optionele Easy-Tray-Clip



Qdent
S-60 Stand-Alone
Een echt compromisloos Stand-Alone behandelconcept met volledig
geïntegreerde afzuigmotor, compressor, schoon en vies watervoorziening, 
amalgaamafscheiding en zelfs de mogelijkheid voor een spittoon, u kiest 
de samenstelling naar keuze!

Naast de ultieme four-handed zweep variant is deze behandelunit ook verkrijgbaar
in een cart of hangslang uitvoering.

30

        Geen leidingen,
                        geen kosten

2

3

4
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Een complete Stand-Alone behandelunit zonder consessies.

Scandinavische ergonomie wordt volledig mogelijk gemaakt 
door het geavanceerde armsysteem dat ruimte biedt voor
traditioneel werken en voor ultieme four-handed dentistry.

In het water en waste compartiment wordt schoon water
t.b.v. het optionele spittoon opgeslagen in een 5 liter water-
tank, het amalgaam gescheiden middels een Dürr Dental
CAS1 amalgaamafscheider en het afvalwater opgeslagen in
een 4 liter tank.

De uit Corian vervaardigde bovenkant is gemakkelijk te reinigen.

1

3

2

4
Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

C

EÉN STOPCONTACT IS VOLDOENDE

De Qdent S-60 Stand-Alone unit functioneert
volledig autonoom zonder ook maar enige
concessie te doen aan functionaliteit, comfort,
ergonomie en vormgeving.

1
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De Qdent S-60 Stand-Alone biedt u alles in een complete, ergonomische en 
stijlvolle behandelunit. 

De “machine kamer” van de S-60 Stand-Alone is middels het magneetpaneel gemakkelijk 
toegankelijk. Compressor, luchttank en afzuigmotor zitten netjes weggewerkt in een 
geluidsabsorberende behuizing. U investeert niet meer in duur leidingwerk en ook 
niet meer in een aparte ruimte voor externe apparatuur. De Qdent S-60 Stand-Alone 
heeft alles volledig en geluidsarm geïntegreerd.

3

4

2

1
Afzuigmotor

Voorzien van
Hepa® filter

Voorzien van
Hepa® filter

Compressor

Amalgaamafscheiding
en afvalwater

Vers water 

1

2

3

4

Geen leidingen,
geen kosten        Uiteraard ook leverbaar    

                 zonder het spittoon

33
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Laat u door de naam niet afschrikken, deze Stand-Alone unit heeft een geïnte-
greerde en stille compressor met opslagtank en is bovendien voorzien van 
een vers watersysteem dat volledige controle geeft over de waterkwaliteit.
 
Deze Stand-Alone unit is volledig voor four handed dentistry ontwikkeld en biedt 
maximale vrijheid rondom het werkgebied van zowel de behandelaar als de assistent. 
Het arm systeem biedt links- en rechtshandige behandelaars de mogelijkheid om 
moeiteloos na elkaar op dezelfde installatie te werken. In combinatie met een mobiele 
afzuigunit, of een vaste afzuiging op 12-uur is snel een functionele werkplek ingericht.

De zuil van de S-60 Stand-Alone Mini kan zowel links als rechts van de behandelstoel 
worden geplaatst. Maximale vrijheid dus in een compacte unit. 

Volledige bewegingsvrijheid voor links en rechtshandig gebruik

Geschikt voor solo werken en voor four-handed-dentistry.

De uit Corian vervaardigde bovenkant is gemakkelijk te reinigen.

De “machine kamer” van de S-60 Stand-Alone Mini is middels
het magneetpaneel gemakkelijk toegankelijk. De compressor 
en de luchttank zitten netjes weggewerkt in een geluids-
absorberende behuizing.
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Qdent
S-60 Stand-Alone Mini
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Compressor Vers water 2 4

EÉN STOPCONTACT 
IS VOLDOENDE

De Qdent S-60 Stand-Alone 
Mini functioneert volledig 
autonoom zonder ook maar 
enige concessie te doen aan 
functionaliteit, comfort,
ergonomie en vormgeving.

Voorzien van
Hepa® filter
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Qdent
S-40 Ortho
De S-40 Ortho is bijzonder geschikt voor gebruik in de orthodontische
praktijk, profylaxe en voor mondhygiëne.

Het concept is eenvoudig, van een hoge ergonomische standaard en solide
kwaliteit. S-40 Ortho is geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik;
een voordeel dat niet mag worden onderschat. Het gebruikte materiaal en de
aantrekkelijke afwerking geven de S-40 Ortho een bijzondere degelijkheid.
Het robuuste ontwerp zet dit voort en tegelijkertijd is het toch aantrekkelijk
om naar te kijken; uiterlijk doet er toe.

De multifunctionele links-rechts arm is standaard voorzien
van een kleine en grote afzuiger en kan worden uitgebreid
met o.a. een micromotor, meerfunctiespuit en scaler.

De unit kan ook uitgebreid worden met een operatielamp
en/of monitor arm.

In combinatie met de Faro Alya V-Cam wordt de unit
omgetoverd tot de ideale consult op afstand unit.
Hoge resolutie beelden worden direct vanuit de camera
in de operatielamp beschikbaar gesteld via een live stream. 
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        Robuust maar toch
                een stijlvol uiterlijk

De arm is uitgerust met een veiligheidssysteem om niet in conflict 
te raken met de rugleuning van de stoel.

Optioneel uit te rusten met Faro Alya V-Cam en/of monitor.
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Hangslang
Zweep
Cart

Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A



Gallant
Cart Autonoom
Geen hakken en breken, geen hoge kosten en geen tijdsverlies.
De Gallant Cart Autonoom is een Stand-Alone behandelconcept met
een geluidsarme compressor & afzuigmotor, nevel- en speekselzuiger
en 3 instrumenten naar keuze plus functiespuit in één mobile cart.

Compact, handig en overal direct inzetbaar. De componenten van deze unieke 
cart zijn allen afkomstig van gerenommeerde Europese fabrikanten zoals Durr 
Dental, Bien Air, EMS en Luzzani. Dat maakt de cart betrouwbaar en bedrijfszeker. 
Naast de variant met afzuigmotor en compressor is er ook een model met enkel 
een geïntegreerde compressor.
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Met afzuigmotor te voorzien van maximaal 4 instrumenten 
Zonder afzuigmotor te voorzien van maximaal 5 instrumenten 

Volledig geïntegreerde afzuigmotor.

Volledig geïntegreerde compressor.

Voorzien van vers- en vuil water tank.

Minimalistisch en compact voetpedaal.
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         Met twee afzuigers een functiespuit 
en maximaal 3 instrumenten geeft de 
Gallant cart maximale vrijheid
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Stand-Alone
Links- / Rechtshandig
Prijscategorie

SHORTLIST:

A
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Gallant
Omnipratique
De wereldwijde bestseller van Gallant: deze ergonomisch en functioneel 
perfect uitgebalanceerde behandelunit. 

Gallant gebruikt alleen uiterst betrouwbare en duurzame materialen om perfectie 
na te streven. De zorgvuldig geselecteerde componenten van de vooraanstaande 
Europese producenten zijn perfect op elkaar afgestemd en zorgen voor een echte 
"High-Performance" werkplek.

Standaard geleverd met Faro Maya operatielamp

Individueel 5 te selecteren instrumenten en intuïtieve
overzichtelijke bediening voor zowel unit als stoel

Lichtgewicht constructie en stijlvolle afwerking

Optioneel geleverd met draadloze voetschakelaar
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Een overzichtelijk en intuïtief bedieningspaneel.

Uitgevoerd met Tecnodent Sting



ONZE ERGONOMISCHE
BEHANDELSTOELEN
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Tecnodent 2009 Next Tecnodent Sting Tecnodent Vale
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Chirana SK1.01Tecnodent Linda
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