E Dental
eindejaarsacties
1+1

De échte Morita
Hand- & Hoekstukken

GRATIS

1+1 GRATIS

Saraya dispensers
3DISC Heron
Intra Orale Scanner

Touchless en uiterst betrouwbaar
Japanse fabrikant met 30 jaar ervaring
Geschikt voor zeep- of alcoholvulling

Nu ook alle vullingen: 4 + 2 GRATIS

Met het beproefde Heron™ IOS systeem
Najaarsaanbieding: € 10.980 ,-

Ontdek ook onze showroomSALE!!!

www.e-dental.nl

W&H eindejaarsacties

Het Morita hygiëne pack: een automatisch
onderhoudssysteem voor uw hand en hoekstukken.
De Lubrina 2 serviced 4 instrumenten gelijktijdig in slechts 25 seconden per instrument.

NIEUW

Het apparaat heeft een ingebouwd smeersysteem voor spaninrichting en is geschikt voor alle
merken en typen handstukken en turbines.

Het Morita hygiëne pack bestaat uit:
1x Morita Lubrina 2
2x Micromotor Koppeling
2x Turbine Koppeling (multiflex)
1x Morita Onderhoudsolie
1x BienAir Spraynet reinigings & desinfectie vloeistof

W&H Lina
17L Klasse B Sterilisator 1

W&H Lara
17L Klasse B Sterilisator 2

W&H Lisa
17L Klasse B Sterilisator 3

Een cyclus in 45 minuten
Nieuw touch-screen
Basis klasse B uitvoering
Betrouwbare technologie

Een cyclus in 38 minuten
Gebruiksvriendelijke bediening
Digitale documentatie van cycli
Monitoring met de Lisa Mobile App

Een cyclus in 30 minuten
Een snelle handstukken cyclus in 12 minuten
Automatische aanpassing cyclusduur
Eenvoudig in gebruik i.c.m. EliSense

Van: € 5.610,-

Van: € 6.110,-

Van: € 7.626,-

Voor: € 4.376,-

Voor: € 4.766,-

Voor: € 5.948,-

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.

De metalen modules van Qline zijn degelijke behandelkasten en vormen
een stoer meubel in uw praktijk.
De modules zijn naast ‘vast’ ook verkrijgbaar als mobiele uitvoering. Er is een zeer
ruime keuze aan indelingen en lade inzetten en naar keuze kan dit meubel worden

geleverd met een strakke spatrand of een hoge achterwand. Het werkblad kan
al dan niet worden voorzien van spoelbak en kraan. De lades lopen soepel op
solide geleiders en zijn voorzien van soft-/selfclose. De bijzondere functionaliteit
en het gebruiksgemak maken de metalen behandelmodules van Qline hét meubel
voor de tandheelkundige praktijk.

KORTING
Ontdek ons ruim
assortiment aan e
modern meubilair

Dankzij de speciale programma’s biedt het de beste reiniging en desinfectie voor
uw dentale instrumenten. Teon verbetert de taakorganisatie van uw sterilisatieruimte
is tijdsbesparend en verhoogt de bescherming tegen kruisbesmetting.
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Qline metal behandelmeubilair
Degelijk en uiterst stijlvol vormgegeven

35%

W&H Teon
Thermodesinfector met demiwateraansluiting,
dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.

Capaciteit/belading bijv. 22 hand- en hoekstukken of 22 afzuigers
Milieuvriendelijk - verwarmingspomp met variabel toerental
Veilig door controle - spoeldruk- en sproeiarmbewaking
Comfortabele ondersteuning van de droging - EcoDry
Absoluut veilig - aansluiting op documentatie mogelijk

€ 1.999,-

www.e -dental.nl

Van: € 6.427,-

Voor: € 5.599,-

Vraag onze brochure 'meubilair'
aan via sales@e-dental.nl
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Medisch toetsenbord

1+1

Bedraad & Silicone

GRATIS

Zeer eenvoudig te reinigen
Soft touch behuizing
Soepele bediening
USB aansluiting
Extra plat ontwerp

Saraya UD 450

Automatische dispenser
Compact design
Eenvoudig te installeren
Japanse kwaliteit
Geschikt voor alcoholen zeepvulling
Saraya dispensers worden
geleverd zonder vulling.

OP
=
OP

Nu voor € 129,-

1+1

GRATIS

Nu 2 stuks voor € 108,-

Metasys Green & Clean assortiment!

Afzuiging
Green & Clean CL intro kit

Concentraat voor de dagelijkse reiniging van
afzuigsystemen en amalgaamafscheiders.

2 x 500 ml flessen + mix container

Van € 65,-

Nu € 42,-

450 ml handalcohol- 4+2
en zeepvulling
GRATIS

Antischuimconcentraat met dubbele actieve werking
voor de dagelijkse reiniging, desinfectie en ontgeuring
van afzuigsystemen en amalgaamafscheiders.

2x 500 ml flessen

Van € 111,-

Nu € 72,-

Dispenser

Van € 67,-

Draadloos & Glas

1+1

Snelle en gemakkelijke reiniging
Geïntegreerd touchpad
USB aansluiting
Inclusief trilfunctie bij toets aanraking
Bluetooth verbinding

1+1

GRATIS

Saraya UD 1600

GRATIS

Automatische dispenser
Compact design
Eenvoudig te installeren
Japanse kwaliteit
Geschikt voor alcoholen zeepvulling

Nu € 43,-

Waterbehandeling
Green & Clean WK

Oplossing met 2% waterstofperoxide voor de zuivering
van proceswater en de preventie van kalkaanslag in het
leidingensysteem van behandelunits.

Oppervlakte met alcohol

Oppervlakte zonder alcohol

Green & Clean MT intro kit 2

Green & Clean SK start

Desinfecterende spray en doekjes met alcohol voor
oppervlakken van medische hulpmiddelen die
ongevoelig zijn voor alcohol.

1x dispenser met 70 grote doekjes
5x navulling met 70 grote doekjes

Van € 123,-

Nu € 80,-

Green & Clean SD refill kit 3

Desinfecterende spray met alcohol voor oppervlakken
van medische hulpmiddelen die ongevoelig zijn voor alcohol.

2x 750 ml flessen + spuitkop

Van € 35,-

Nu € 20,-

Desinfecterende foam zonder alcohol voor het
desinfecteren van oppervlakken van medische apparaten.

1x 750 ml fles met foamer

Van € 14,-

Nu € 9,-

Green & Clean MK start 1

Desinfecterende oplossing zonder alcohol voor het
desinfecteren van grote oppervlakken van medische
apparaten.

1x dispenser met 70 grote doekjes
1x 750 ml desinfecterende foam

Van € 25,-

Nu € 16,-

Green & Clean WD start

Doekjes met alcohol gemaakt van scheurbestendige
fleece voor het desinfecteren van kleine oppervlakken
van medische hulpmiddelen.

1 x doos met 120 doekjes

Van € 9,-

Nu € 6,-

4x 750 ml flessen

Van € 81,-

Nu € 53,-

Doseerkit

Van € 12,-

Nu € 7,-

Saraya dispensers worden
geleverd zonder vulling.

OP
=
OP
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KORTING

Green & Clean M2

Medisch toetsenbord

Nu voor € 195,-

35% Op een groot gedeelte van ons

Nu 2 stuks voor € 110,-

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.

1200 ml handalcohol- 4+2
en zeepvulling
GRATIS
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ShowroomSALE!

We gaan onze showroom verbouwen en hiervoor moeten enkele van
onze showroommodellen plaats maken. Momenteel zijn er nog enkele
beschikbaar dus wees er snel bij.

Verschillende behandelunits en
meubelen éxtra scherp aangeboden.

OP = OP

Chirana EASY Switch

(plafondunit excl. behandelstoel)
van: € 16.233,-

voor: € 10.500,Qdent Focus S-50 A links-rechts
(zweepunit incl. behandelstoel)
van: € 27.405,-

voor: € 17.800,Qdent Focus S-50 P links-rechts
(plafondunit incl. behandelstoel)
van: € 26.300,-

voor: € 17.100,Qdent Focus S-50 C

Ontdek ons bred
assortiment aan e
behandelunits

(cartunit incl. behandelstoel)
van: € 20.095,-

voor: € 13.000,-

www.e-dental.nl

Qdent Focus S-60 Stand Alone

Qdent Focus S-60 Stand-alone MINI

(zweepunit excl. behandelstoel)

(zweepunit excl. behandelstoel)

van: € 23.727,-

voor: € 15.400,6

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.

van: € 20.125,-

Vraag onze brochure 'behandelunits'
aan via sales@e-dental.nl

voor: € 13.100,-

Chirana EASY Impose

(statiefunit incl. behandelstoel)
Van: € 18.570,-

Voor: € 12.100,7

Morita: Indrukwekkend tot in detail
2D

2D

Satelec Xmind DC
De X-Mind DC: onze bestseller!
Gewoon een goede en betrouwbare
intraorale röntenbuis. Eenvoudig in
gebruik en verkrijgbaar in verschillende
lengtes zodat de positionering altijd
optimaal is.

Van: € 4.018,-

Voor: € 2.459,Morita IC-5
High Speed OPT

Morita Veraviewepocs 2D

5,5 sec. opnamesnelheid
zeer compacte afmetingen
Automatische digitale directe opname (DDAE)
Automatische beeldverbetering (AIE)

Autofocus
Real-time automatische belichting
Lage stralingsbelasting
3 jaar garantie

€ 12.990,-

€ 26.990,-

Incl. inruil huidig app.

Incl. inruil huidig app.

Morita
Veraview 3D X800
De X800 is multifunctioneel door 2D
en 3D mogelijkheden, naast uitgebreide
en vernieuwende OPT & RSP functies
biedt de Veraview X800 o.a. ook een
true bitewing modus een breed scala
aan 3D opname velden.

Satelec Xmind Unity
De X-Mind Unity van Satelec is de jongste
generatie intraorale röntenbuis.
Super strak vormgegeven en voorzien van een
ergonomische greep die de positionering nog
eenvoudiger maakt.

Van: € 4.902,-

Voor: € 2.995,-

Heron intra orale kleurenscanner

3D

Cone-Beam CT, OPT (en optioneel RSP)
Tot 11 verschillende FOV’s
tot Ø 150x140mm
360 of 180 graden rotatie

Leverbaar vanaf

€ 59.990,-

De kleinste en meest handzame IOS op de markt,
poedervrij en full-color.
De Heron maakt gebruik van een unieke en gepatenteerde
technologie die is ontworpen om de snelheid en nauwkeurigheid van het apparaat te optimaliseren.
Met behulp van de HeronClinic-software kan uw team eenvoudig door
de intuïtieve interface navigeren voor al uw restauratieve tandheelkunde,
orthodontie en implantoligie.
We nodigen u graag uit in onze showroom voor een uitgebreide
demonstratie van dit systeem.

€ 10.980 ,exclusief scanlaptop
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Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.
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Qdent S-60
Stand-Alone Mini

Gallant
Mobiele afzuigapparaten
Een mobiel afzuigapparaat met een onafhankelijk
separatievat met een inhoud van 5 liter.
De Mobisuc heeft enkel een stopcontact nodig.
Geluiddichte kast op wielen
Bacteriedodend filter voor luchtuitlaat
Afmetingen (BxDxH) 600х600х940

Deze compacte Stand-Alone unit heeft een geïntegreerde en stille compressor
met opslagtank en is bovendien voorzien van een vers watersysteem dat volledige controle geeft over de waterkwaliteit.

Compleet voor:

€ 22.900,Inclusief
behandelstoel!

Gallant Mobisuc EASY:

Mobiel afzuigapparaat zonder spittoon.
Van: € 2.150,-

"De zuil van kan zowel links als rechts van

de behandelstoel worden geplaatst

"

Voor: € 1.871,Gallant Mobisuc Combi:
Mobiel afzuigapparaat mét spittoon.
Van: € 2.550,-

Voor: € 2.219,Tecnodent Vale
Ergonomische behandelstoel
De Vale is het nieuwste model uit de schitterende
en optimaal doorontwikkelde range
aan behandelstoelen van Tecnodent.
De Tecnodent Vale is het resultaat van de succesvolle
combinatie tussen een sterke knowhow, vakmanschap,
strategische geavanceerde technologieën en een fijn
eigentijds design.
Van: € 5.700,Inclusief geïntegreerde compressor.
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Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.

30%

KORTING
OP
=
OP

Voor: € 3.990,11

Eindejaarsaanbiedingen!

1+1

Tijdelijke actie van Morita:

Morita Root ZX Mini
Compacte Apex locator
Gebaseerd op de industriële standaard Root ZX technologie,
Root ZX mini meet in zowel droge als natte kanaal condities
met toonaangevende accuratesse.

Alle TorqTech hand- en hoekstukken en Twinpower Turbines:

GRATIS

Het heldere LC- Display is gemakkelijk af te lezen, zorgt voor een heldere
progressieve weergave en hoog contrast.

Morita TriAuto ZX 2
Draadloos endo handstuk
TriAuto ZX 2, een unieke snoerloze endomotor
met geïntegreerde apex-locator.

TOP
DEAL

Door het ontbreken van een snoer en de ergonomische vormgeving
rust hij perfect in uw hand en is de bewegingsvrijheid gegarandeerd.

Wordt geleverd met:
1 x Probe cord
5 x Contrary electrodes
3 x File holders
1 x Functie tester

Van: € 1.158,-

Voor: € 699,-

TOP
DEAL
€ 934,-

€ 692,-

€ 1.024,-

€ 729,-

€ 894,-

€ 1.258,-

Twinpower turbines 1+1
Van normaal tot super klein:
Combineren is mogelijk

Van: € 2.352,-

		

Voor: € 1.399,-

€ 929,-

FireCR Fosfor scanner
De combinatie van een elegant design met
een krachtig en gebruiksvriendelijk systeem
dat continu perfecte resultaten levert.
De automatische magnetische invoer van
de FireCR Reader zorgt voor een geweldig
gebruiksgemak
Supersnelle verwerkingstijd, 4 sec.
Geschikt voor size 0, 1, 2, 3 & 4
Compact en gemakkelijk te integreren
USB en Netwerkaansluiting

Van: € 6.900,-

Voor: € 3.995,12

Al onze prijzen zijn exclusief BTW. Bel ons voor een scherpe lease offerte.

Imagen USB sensoren
Beelden met een hoge resolutie van 20 lp/mm.
Verkrijgbaar in twee maten
CMOS technologie met scintillator
Plug and play
USB 2.0 connectie

30×20 mm

€ 2.349,-

30×40 mm

€ 2.697,-

Chirana hoekstuk Blauw

Chirana hoekstuk Rood

120 LB met licht 1:1

120 LR met licht 1:5

€ 975,-

Actiepakket

4 stuks

Actiepakket
€ 1.293,- 4 stuks
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Praktijk in beeld:
Kliniek Duin & Dael
Wassenaar
In opdracht van de heer Voorthuis hebben E Dental en E Build
een historisch voormalig Groene Kruis pand in Wassenaar weer
in ere mogen herstellen in de vorm van een moderne kliniek
voor tandheelkunde. Hiermee heeft het haar maatschappelijke
functie weer verkregen.
Er is een aangename lichte wachtkamer gecreëerd en de donkere muffe
kelder is nu een schitterende pantry. De oude muffe kantoorruimtes
zijn nu frisse moderne behandelkamers voor tandheelkunde met
comfortabele behandelstoelen en Ambidexter behandelunits. De
technische ruimte heeft een mooie plek op de benedenverdieping
gekregen, is goed uit het zicht maar toch goed bereikbaar.
Kliniek Duin & Dael is een vestiging voor tandheelkunde die door
E Dental & E Build is verbouwd tot stijlvolle en ongedwongen kliniek.
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Uw praktijk turn-key
(ver)bouwen?
E Build (dochterbedrijf van E Dental) en E Dental zijn gespecialiseerde bedrijven
op het gebied van dentale apparatuur en verbouwingen voor tandartsen,
mondhygiënistes, orthodontisten en kaakchirurgie.
Deze specialisatie betekent voor u dat wij alle kennis, expertise en ervaring hebben om
uw praktijk in een kort tijdsbestek te (ver)bouwen met een optimale workflow en ergonomie en natuurlijk met respect voor alle wet- en regelgeving. Kortom wij spreken de
taal van de tandheelkundige professional en hebben in de afgelopen 10 jaar succesvol
vele praktijken verbouwd. Op www.e-dental.nl/verbouwen ontdekt u wat wij voor u
kunnen betekenen.
Wilt u graag direct persoonlijk contact om
meer informatie te verkrijgen over de
mogelijkheden en onze onze werkwijze?
Dan kunt u contact opnemen
met Richard via 088 6060 800.

www.dentalbuild.nl
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Faro Alya Operatielamp
Uitgevoerd met AlyaCAM
Een stijlvolle operatielamp met traploos instelbare lichtintensitieit,
ongekende bewegingsvrijheid en met zeer lange levensduur van de LED's.
2 stuks High-power LED lampen.
Geen warmte ontwikkeling.
Geen ventilator
Steriliseerbare handgrepen
De AlyaCAM is volledig geïntegreerd, met USB aangesloten
en te verlenegen met maximaal 15 m (na armsysteem).

Van: € 5.285,-

Ontdek ons brede
assortiment aan
behandelunits

Ontdek ons ruime
assortiment aan
modern meubilair
www.e-dental.nl

Ontdek ons complete
diagnostische assortiment

www.e-dental.nl

Vraag aan via sales@e-dental.nl

Kelvinring 5 • 2952 BG Alblasserdam • 088 606 0810 • info@e-dental.nl • www.e-dental.nl
Naast kantooruren is onze showroom ook elke 1e zaterdag van de maand éxtra geopend van 9:00 tot 14:00.

www.e-dental.nl

Deze aanbiedingen gelden t/m 31-12 2021, druk- en opmaakfouten voorbehouden.

Voor: € 4.598,-

