
GRATIS praktijkontwerp
en MAATWERK advies!
 Ontwerp conform de laatste richtlijnen
 Ingericht met de nieuwste producten
 In zowel 2D als 3D gepresenteerd
 Virtual Reality presentatie is mogelijk 

 
Bel: 088 6060 810 voor een afspraak.

zomerdeals
Qdent Focus S-40 Ortho

Morita Lubrina 2
 Bij ons verkrijgbaar
in 2 actiepakketten
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Het Morita Hygiëne pack:
Automatisch onderhoudssysteem 
voor uw hand- en hoekstukken. 

De Lubrina 2 serviced 4 instrumenten gelijktijdig in
slechts 25 seconden per instrument. 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

Het volledige Hygiëne pack nu voor:

Het Morita Lubri pack:
Smeringssysteem voor uw
hand- en hoekstukken. 

De Lubrina 2 voert, met het Lubri-Pack, automatisch
het onderhoud (reiniging en smering) van tandheel-
kundige handstukken, wat essentieel is voor uw
dagelijkse praktijkvoering.
 

Het Morita Lubri pack bestaat uit:
 1x Morita Lubrina 2
 3x Micromotor Koppeling
 1x Turbine Koppeling (multiflex)
 2x Morita Onderhoudsolie

Het volledige Lubri pack nu voor:

Onderhoudsolie en desinfectiespray
zijn altijd uit voorraad  via onze
webshop na te bestellen!

De Morita Multispray is altijd uit voorraad via 
onze webshop te bestellen!

€ 2.100,- € 2.100,-

Morita TriAuto ZX 2

Een ergonomisch, lichtgewicht en draadloos
endo handstuk mét apex locator.

Het handstuk rust perfect in uw hand en geeft u
gegarandeerde bewegingsvrijheid.

Morita Twinpower
Turbine 25 W

 25 watt trekkracht
 Kopgrootte Ø12 mm
 Aansluitingen voor W&H,

 KaVo, Sirona, NSK en
 Morita koppelingen

€ 444,- (per stuk)

Morita Root ZX Mini
Compacte Apex Locator

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

€ 1.030,-
€ 2.095,-
Nu voor



Handalcohol
1,2 L

Handzeep
1,2 L

per stuk:

7,00
per stuk:

8,00Van € 120,-  

Nu € 59,50

Bij aankoop van 4 stuks 
ontvangt u 2 extra 

doosjes gratis!
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Saraya UD 1600
Automatische dispenser

 Voor 1,2 L alcohol- en zeepvulling
 Eenvoudig te installeren 
  Japanse kwaliteit

Worden geleverd zonder vulling.

Citrisil Blue
All-in-one tabletten

Deze tabletten ontsmetten en
onderhouden continu uw
tandheelkundige waterleidingen.

Bel 088 6060 830
voor de actuele prijs

Citrisil Blue geeft een 
lichtblauwe tint aan de 
oplossing wat zorgt voor 
een eenvoudige visuele 
controle.
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Green & Clean M2
Desinfectie van afzuigsystemen
 
Antischuimconcentraat met dubbele 
actieve werking voor de dagelijkse 
reiniging, desinfectie en ontgeuring 
van afzuigsystemen en amalgaamaf-
scheiders.

 Dispenser 
 Van € 86,-     Nu € 67,-

 2x 500 ml flessen 
 Van € 150,-   Nu € 124,-

Introductie Kit
 Dispenser + 2x 500 ml flessen 

 Van € 89,-   Nu € 73,-

 4x 750 ml flessen 
 Van € 81,-   Nu € 53,- 

 Doseerkit 
 Van € 12,-   Nu € 7,-

Green & Clean CL
Reiniging van afzuigsystemen
 
Concentraat voor de dagelijkse
reiniging van afzuigsystemen en 
amalgaamafscheiders. Economisch in
gebruik, met name aanbevolen in het
geval van toegenomen besmettings-
potentieel of schuimvorming.

Green & Clean WK
Waterbehandeling
 
Oplossing met 2% waterstofperoxide 
voor de zuivering van proceswater en 
de preventie van kalkaanslag in het 
leidingensysteem van behandelunits.

Ook geschikt voor flessystemen.

Metasys Green & Clean
Altijd de juiste dosis en voorkomt over- of onderdosering
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Chirana hoekstuk Rood
120 LR met licht 1:5

€ 1.293,- Actiepakket

4 stuks

Chirana hoekstuk Blauw
120 LB met licht 1:1

€ 975,- Actiepakket

4 stuks

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

2 L

1 L
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€ 22.200,-
Compleet voor:

Qline Metal-line
nu extra scherp geprijsd!
De degelijke metalen modules van Qline zijn solide behandelkasten zonder 
poeha en vormen een stoer meubel in uw praktijk. Er is een zeer ruime keuze 
aan indelingen en lade inzetten beschikbaar en naast ‘vast’ hebben we ook 
mobiele modules in ons assortiment.

4 lades 
Indeling: (4x T2)

1 deur 5 lades
(2x T1, 3x T2)

6 lades
(4x T1, 2x T2)

3 lades
(1x T2, 3x T3)

4 lades
(2x T1, 2x T3)

6 lades
(5x T1, 1x T3)

Si-MB-WBL SI-MB-4M SI-MB-3M2S SI-MB-2M4S SI-MB-2L1MSI-MB-2L2S SI-MB-1L5S

Voorbeeldconfiguratie:
 1x vaste module met deur
 1x mobiele module
 2x vaste module met lades
 10x insert laag naar keuze
 2x insert hoog naar keuze
 Werkblad
 Spatwand
 RVS Spoelbak
 levering + plaatsing

224-SI-MB-4M 224-SI-MB-3M2S 224-SI-MB-2M4S 224-SI-MB-2L1M224-SI-MB-2L2S 224-SI-MB-1L5S224-SI-MB-WBL

Ondanks de oerdegelijke afwerking zijn onze metalen
behandelmeubelen toch uiterst stijlvol vormgegeven.

Van links 
naar rechts

in 5 sec.

€ 3.955,-
Compleet voor:

De Qdent S-50 P
Een oogstrelend mooie plafondunit

Optimale ergonomie
voor links- en rechtshandigen.

Actieconfiguratie met o.a.
 Slanke links/rechts zweepunit
 Luzzani meerfinctiespuit
 Turbine aansluiting met licht
 BienAir Micromotor
 EMS No-Pain Scaler
 Tecnodent behandelstoel
 Qdent afzuigarm
 Faro LED operatielamp
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Chirana EASY Excite
Scherp geprijsd en toch compleet

Qdent Focus S-50 A
Ergonomisch, multifunctioneel en mooi

Chirana EASY Impose
Minimalistisch en uiterst elegant

Qdent Focus S-40 Ortho
Eenvoudig maar uiterst functioneel

Chirana EASY Expose
Een unit met een luchtig karakter

Qdent S-60 Stand-Alone Mini
Één stopcontact is voldoende

Gallant Autonome Cart
Maximale vrijheid in één compacte cart

Chirana EASY Switch
Futuristisch en efficiënt

Qdent Focus S-40 Paro
Een hoge ergonomische standaard 

Qdent Focus S-50 C
Slank en volledig opgetrokken uit metaal

Een complete behandelunit
leveren wij inclusief:

Luzzani meerfunctiespuit,
airrotor aansluiting incl. licht,

micromotor, EMS scaler,
FARO LED operatielamp
en een behandelstoel.

Semi Stand-Alone door een
geïntegreerde junction box

Ook ideaal om in te zetten
als back-up systeem

De ideale behandelunit
voor mondhygiëne!

De ideale behandelunit
voor orthodontie!

€ 15.500,- € 24.500,-

€ 18.999,- BEL ONS

€ 16.999,- € 22.999-

€ 12.700,-*

€18.999,-

€ 9.200,-*

Compleet voor: Compleet voor:

Compleet voor:

Voor de beste deal

Compleet voor: Compleet voor:

Compleet voor:

Compleet voor:

Compleet voor:

*excl. lamp & behandelstoel *excl. lamp & behandelstoel

Van links 
naar rechts

in 5 sec.
Van links 

naar rechts
in 5 sec.

Van links 
naar rechts

in 5 sec.

Van links 
naar rechts

in 5 sec. Van links 
naar rechts

in 5 sec.

BEL ONS
Voor de beste deal

Gallant Omnipratique
Een wereldwijde bestseller

BEL ONS
Voor de beste deal
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Afzuigmotor
(geluidsarm)

Voorzien van
Hepa® filters

Compressor
(geluidsarm)

Amalgaamafscheiding
(optioneel)

Vers spraywater
(2L DCI fles)

1

2

3

4

Geen leidingen, geen kosten

Compleet voor:

€ 23.900,-
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Compleet voor:

€ 5.225,-

De Qline Egger een stoer
en strak behandelmeubel
Door haar strakke en moderne vormgeving geven de Egger 
behandelmeubels aan iedere praktijk een heldere uitstraling.

De symmetrie van het meubel geeft rust, de opvallende en stoere 

zwarte handgrepen en de achterwand maken het geheel robuust. 
Alle bekabeling is volledig uit het zicht bij dit bijzonder functionele 
12 uurs meubel. Optioneel is het Egger behandelmeubel vrijstaand  
of hangend aan de wand te plaatsen.

(exclusief inserts)

De Qdent S-60 Stand-Alone:
Compleet, ergonomisch en stijlvol

Actieconfiguratie met o.a.
 Slanke zweepunit met tablet
 Luzzani meerfinctiespuit
 Turbine aansluiting met licht
 BienAir Micromotor
 EMS No-Pain Scaler
 Tecnodent behandelstoel
 Afzuigsysteem op zwenkarm
 Faro LED operatielamp
 Draadloos voetpedaal
 Perslucht & 230V aansluiting

 t.b.v extern apparaat

Alles volledig en geluidsarm geïntegreerd.



Tecnodent 2009 Next Tecnodent Sting Tecnodent Vale Tecnodent Linda EVO

€ 7.090,-  NU € 6.168,- € 6.990,-  NU € 6.081,- € 6.100,-  NU € 5.307,-€ 6.100,-  NU € 5.307,-

Optimale ergonomie
voor zowel patiënt
als behandelaar.

Door de hoogste
  kwaliteit uitgegroeid
                  tot marktleider

12 13

NIEUW



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. 
 

  Cone-Beam CT, OPT en RSP in één

   Tot 11 verschillende FOV’s

     tot Ø 150x140mm

  360 of 180 graden rotatie

Morita
Veraview 3D X800

14

€ 13.730,-

Leverbaar vanaf

€ 65.170,-

€ 28.500,-
Incl. inruil huidig app. Incl. inruil huidig app.

Indrukwekkend tot in detail

Morita IC-5
High Speed OPT Morita Veraviewepocs 2D

 5,5 sec. opnamesnelheid

 zeer compacte afmetingen

 Auto. Digitale directe opname (DDAE)

 Auto. beeldverbetering (AIE)

  Autofocus

  Real-time automatische belichting

  Lage stralingsbelasting

  3 jaar garantie

2D

3D

2D

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

Imagen
USB Sensoren

De afgeronde randen maken deze sensoren comfortabel voor
de patiënt en de extra schadebestendige behuizing beschermt 
het tegen stoten en bijten en verlengt hiermee de levensduur
van de sensor. De sensor produceert beelden van zeer hoge
kwaliteit met een hoge resolutie van 20 lp/mm.

Naast sensoren van Imagen leveren we ook sensoren van satelec.
Wij kunnen u de optimale sensor adviseren die perfect aansluit
bij uw specifieke situatie. Neem hiervoor contact op met onze
afdeling Diagnostiek: 088 6060 840

Kom langs in onze showroom
Onze showroom is iedere maandag t/m vrijdag op afspraak 
te bezoeken van 09.00 tot 18.00. 

Naast de reguliere kantooruren is onze showroom ook elke
1e zaterdag van de maand éxtra geopend van 9:00 tot 14:00. 

Wel willen we u vragen om uw showroombezoek in te plannen 
via www.e-dental.nl/openzaterdag.

Onze specialisten kunnen dan uw komst goed voorbereiden en u 
van alle gewenste informatie voozien.

De 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: met één druk op de lade kunt
u aan de slag.

De FireCR Reader is uitgerust
met een uniek lcd-kleuren-
touchscreen en een intuïtieve 
gebruikersinterface. Hierdoor
is de bediening van het
apparaat kinderspel.

 LCD Touch Screen bediening

 USB en Netwerkaansluiting
 Supersnelle verwerkingstijd
 Geschikt voor size 0,1,2,3 & 4
 Compact ontwerp
 Gemakkelijke integratie 

NU voor:

€ 3.933,-

#1 met een actief
sensoroppervlak

van 30×20 mm

€ 2.349,-

#2 met een actief
sensoroppervlak

van 30×40 mm

€ 2.697,-

15



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.

Ontdek ons brede
assortiment aan
behandelunits

www.e-dental.nl

Ontdek ons brede
assortimentassortiment
behandelunits

Ontdek ons brede
assortiment

Vraag onze brochures aan via sales@e-dental.nl
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X-Mind Unity
De X-Mind Unity van Satelec is de
jongste generatie intraorale rönten-
buis. Super strak vormgegeven en
voorzien van een ergonomische
greep die de positionering nog
eenvoudiger maakt.

€ 3.137,-

Ontdek ons ruime
assortiment aan
modern meubilair

www.e-dental.nl

Ontdek ons complete 
diagnostische assortiment

www.e-dental.nl


