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E Dental & E Build 
Uw dentaal specialisten!

Projecten in the picture:

E Dental en dochterbedrijf E Build zijn gevestigd onder hetzelfde dak en zijn door de 
korte aansluitende lijnen perfect op elkaar ingespeeld. E Dental is specialist op het 
gebied van dentale apparatuur en E Build is bouwprofessional van turn-key projecten.

Wij hebben gezamenlijk alle kennis, expertise en ervaring in huis om uw praktijk in een zo kort 
mogelijk tijdsbestek te (ver)bouwen. We creëren voor u een optimale workflow binnen een 
prettige en ergonomische werkomgeving, dit uiteraard met respect voor alle wet en regelgeving. 
Wij spreken de taal van de tandheelkundige professional, hebben inmiddels een gezonde staat 
van dienst en vele praktijken succesvol mogen inrichten en (ver)bouwen.

De voordelen van onze aanpak:
 Alle expertise t.a.v. appataruur, inrichting en praktijkverbouwingen onder 1 dak.
 Altijd één en hetzelfde aanspreekpunt tijdens uw verbouwing.
 Minimale doorlooptijden dankzij een optimale planning, u kunt snel (weer) aan de slag.
 E Dental biedt een breed assortiment aan apparatuur, verschillende behandelconcepten

 en een ruime collectie aan meubelen.
 E Build heeft jarenlange ervaring met Dentale bouw en bijbehorende regelgeving.
 Onze eigen installateurs staan garant voor een perfecte plaatsing van uw apparatuur.
 Onze technische dienst is getraind om uw apparatuur in perfecte conditie te houden.

2 3



Hagens & Schouten
Tandartsen
Een grote praktijk, 5 behandelkamers, met optimale routing, ergonomie en volledig conform de WIP 
richtlijnen, dat was kort gezegd de verlanglijst van Wim Hagens en Alexander Schouten.

Zij delen hun pand in hartje Wormerveer met OrthoCenter. De praktijken zijn gescheiden maar de Morita OPG/RSP 
wordt gedeeld, een goed voorbeeld van verstandig investeren. De scheiding van het gebied waar de patiënt verblijft 
en de overige praktijkruimtes is evident, het verschaft duidelijkheid voor de patiënt.

De ruimtes voor reiniging, desinfectie, ste-
rilisatie en voorraad vormen het hart van de 
praktijk. Hier is het druk maar in de behandel- 
kamers heerst rust. Rust om juist daardoor 
bijzonder efficiënt te behandelen. De juiste 
keuze van apparatuur en meubilair, de door-
dachte logistiek en een goede planning maken 
deze efficiency mogelijk. Vaak denkt men dat 
hard werken en ergonomie op gespannen 
voet staan, Wim en Alexander laten het om-
gekeerde zien.

Slim werken in een gezonde omgeving, 
in een praktijk die zij samen met E Dental 
hebben bedacht en door E Build snel en 
kundig gerealiseerd is.
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Ortho Nova
Amsterdam
Ortho Nova bevindt zich in ´Het Meervoud` in Amsterdam. Een 
fraai, architectonisch gebouw met onder andere een Steve 
Jobsschool. De praktijk is in de zomer van 2014 helemaal nieuw 
gebouwd. Deze orthodontiepraktijk is opgericht door Ralph 
Noverraz.

Uitgangspunten voor de nieuwe praktijk waren; veel licht in de ruimtes, 
juiste ergonomie, aandacht voor privacy en maximaal gebruik van de 
hoogte van het pand.

E Build nam dit Turn-Key project van ontwerp 
tot realisatie en inrichting op zich. De casco 
ruimte van bijna 400 M2 werd in korte tijd ver-
anderd in een moderne orthodontiepraktijk.

In deze praktijk is er veel aandacht voor privacy 
van de patiënten. Geen grote zaal maar aparte 
behandelruimtes. De kamers worden geschei-
den door glas cassettewanden horizontaal 
gestapeld in antraciet aluminium. Helder en 
opvallend kleurgebruik in combinatie met 
semitransparante folie met opdrukken van 
Amsterdamse stadstaferelen geven de praktijk 
een bijzondere sfeer.

De LED verlichting is duurzaam en eigentijds. 
Uiteraard kan de hele praktijk de toetsing door 
de IGZ glansrijk doorstaan.

E Dental plaatste 7 Focus 4 Ortho stoelen, 
alle randapparatuur, meubilair, verlichting en 
natuurlijk ook de Morita OPG/RSP.
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Eva Niermeijer
Amsterdam
Op een perfecte locatie in het Amsterdamse Willemspark startte tandarts 
Eva Niermeijer haar laagdrempelige tandartspraktijk.

Het voormalige woonhuis werd door E Build in ras tempo omgetoverd tot 
een strakke praktijkruimte waar rust en eenvoud zorgen voor een prettige 
sfeer. De praktijk voldoet aan de moderne eisen die gesteld worden op gebied 
van hygiëne en praktijklogistiek. Kleur en materiaalgebruik maken de ruimte 
tijdloos en duurzaam.

De praktijk valt zelfs zo op dat deze het 
decor was voor de tandartsscène in de 
televisiefilm ‘Sneeuwwitje en de 7 kleine 
mensen’.

De keuze voor een Japanse behandelstoel van 
Morita past in het tijdloze en duurzame karakter 
van de praktijk.

E Dental en E Build hebben dit project Turn-
Key opgeleverd. Tandarts Eva Niermeijer sprak 
van een vlotte planning, prettig overleg en 
het eindresultaat dat zij voor ogen had.
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E Dental nam de indeling en inrichting van 
de praktijk voor haar rekening.

De gewaagde witte stoelbekleding komt fan-
tastisch uit bij de gevlinderde betonvloer, een 
fraaie combinatie van stoer en trendy.
Het behandelconcept is een beproefd en door- 
dacht geheel waar vormgeving in dienst staat 
van goede logistiek, ergonomie en hygiëne. 
De consultstoel waarborgt de privacy van 
de patiënt op een transparante wijze, die de 
gehele ruimte respecteert. De glazen schuif-
deur verandert in één beweging de consultstoel 
tot behandelstoel.

De Morita OPG/RSP is zo opgesteld dat patiënt 

en medewerkers hun eigen toegang tot de 
röntgenruimte hebben. Efficiënt en logisch! 
De kasten in de sterilisatieruimte zijn geheel 
op maat gemaakt in hoogglans wit en voldoen
aan alle richtlijnen.
De sterilisatieruimte is gebouwd als een doos-
in-een-doos. Bij deze benadering wordt de 
gebouwschil van de primaire hoofdvorm los-
gekoppeld van het inbouwpakket, zijnde de 
sterilisatieruimte.
 
Kortom, een praktijk waar bijzonder materiaal-
gebruik, moderne apparatuur en hoogstaande 
architectuur op een zeer bescheiden wijze 
aanwezig zijn om zo alle aandacht te richten 
op de patiënt. 

Ortho
Almkerk
De orthodontiepraktijk in Almkerk is de eerste in het Land van 
Heusden en Altena. Praktijkeigenaar Boris Dominicus kocht 
een statige boerderij aan de rand van het dorp.

Na een intensieve periode van inventariseren, ontwerpen, wijzigen, 
ontwerpen en wederom wijzigen is een prachtige orthodontiepraktijk 
gerealiseerd. Wens van de opdrachtgever was om de sfeer van de 
boerderij te behouden en deze te matchen met de hedendaagse 
eisen die aan deorthodontische praktijkvoering worden gesteld. Het 
resultaat mag er wezen.

Houten balken en staldeuren zijn prachtig gecombineerd met een 
gevlinderde betonvloer, strakke metalen behandelkasten en moderne 
wandafwerking.
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Tandartspraktijk
Bleiswijk
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Privacy, een steeds belangrijker aspect in de 
orthodontie, wordt duidelijk gerespecteerd 
door separate behandelplekken in plaats van 
een rij patiënten op een grote zaal. Eyecatcher 
in het ontwerp zijn de ronde vormen, overal 
terug te vinden onder meer in de behandel- 
plekken, balie en ook in de vloeren. Dit in 
combinatie met een fraaie kleurstelling, wit in 
combinatie met hout, geeft een cleane en toch 
warme uitstraling. Professioneel en hartelijk!

E Dental en E Build waren als enige partij in staat 
om de krappe planning van de verbouwing 
te garanderen. Ook een reden voor de heren om 
met E Dental en E Build in zee te gaan.

Orthopraktijk 
Capelle
De orthodontisten Ad Hermus en Edwin Ongkosuwito groeiden uit hun pand. Toen er grenzend 
aan hun praktijk 150 m2 vrij kwam aarzelden ze geen moment. Uitbreiding was een must want 
er was inmiddels al een derde orthodontist (Ruurd Hermus) actief in hun praktijk.

Om het gemoedelijke karakter van hun oude praktijk te behouden is er bewust gekozen om de praktijk 
visueel in tweeën te delen. De logistiek, buiten het zicht van de patiënt, is uiteraard wel één groot geheel 
en door een slimme indeling een geoliede machine.
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KC Flevoland
Almere
Kaakchirurg Paul Noverraz realiseerde zijn droom en bouwde twee zelfstandige 
behandelklinieken voor kaakchirurgie, implantologie en esthetiek.

E Build bouwde in korte tijd 2 klinieken, één in Almere en één in Lelystad. Onze opdracht- 
gever wilde een state-of-art praktijk met een klinische uitstraling, maximale hygiëne en een 
transparante sfeer.

Zie de foto’s en kom tot de conclusie dat de ontwerpers van E Dental daar in zijn geslaagd. 
Ruimtes voor reiniging & desinfectie zijn gescheiden van de ruimtes voor sterilisatie, de 
Steelco thermodesinfector met 2 deuren is ingebouwd in de scheidingswand tussen vies en 
schoon. Hygiëne voorschriften voor het ziekenhuis, jarenlang de werkplek van Paul Noverraz, 
dienden als blauwdruk voor zijn eigen kliniek. E Dental richtte de operatiekamers in met de 
Focus MKA stoel en Dr Mach operatielamp.
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Alle apparatuur, waaronder deze ........, is zo geplaatst 
dat deze perfect integreerd in het ontwerp.

In 2015 kwamen Karim Idzahi en E Dental met elkaar in contact. De endo-
dontoloog was van plan een praktijk te starten in de bollenstreek en wel 
in het mooie Voorhout. In het centrum werd een geschikte ruimte gevonden 
die door E Build voortvarend werd verbouwd tot een hightech praktijk 
voor endodontologie.

Opvallend zijn de 3 bijzonder ruime behandelkamers, bijna 30 m2 per stuk. De 
kamers zijn zo ingericht dat de patiënt, voordat de behandeling start, even bij 
gepraat wordt of wanneer een consult heeft plaatsgevonden de bevindingen en 
het behandelplan worden besproken.

Praktijk voor
endodontologie
Bollenstreek

De separate bespreekplek stelt de patiënt op 
zijn of haar gemak en dat is wat Karim graag wil.

Aan high-end equipment geen gebrek, ope-
ratiemicroscoop, de befaamde Thomas Endo 
cart en een stoel voorzien van speciale chi-
rurgische hoog vacuüm afzuiging sieren de 
behandel- kamer en vergemakkelijken iedere 
specialistische behandeling.

De overige inrichting werd gedicteerd door 
Karims passie, Amerika. Dit komt onder an-
dere tot uiting in het ontwerp van de wacht-
ruimte en de balie en de gebruikte accessoires 
zoals een Jack Daniels whisky vat.
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Tandartspraktijk
Ridderkerk
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Deze bijzondere praktijk is ontworpen door E 
Dental en gerealiseerd door E Build. Uiteraard is er 
altijd ruimte voor eigen inbreng, getuige de op-
vallende verlichting in de wachtruimte. Dit is het 
idee van de eigenaar. Doorgesneden stootwillen 
met een goudkleurige binnenzijde verlichten 
de wachtruimte op een sfeervolle wijze en 
benadrukken de relatie van de praktijk met het 
water op een ludieke wijze.

De | Tandarts
in Leiderdorp
In 2017 startte Chris Hudson zijn 2e praktijk in het centrum van Leiderdorp.

Op een fraaie plek aan de Oude Rijn werd een voormalige apotheek omgetoverd tot een mooie 
en vooral lichte tandartspraktijk met 3 behandelkamers. Ergonomie stond voorop bij het ont-
werp en de inrichting van de praktijk, zo beschikt de balie assistent over een bureaufiets en 
zorgt de omloop assistent voor de juiste spullen, op het juiste moment in de juiste kamer.

De 12 uurs kasten staan wat verder van de stoel dan gewoonlijk en het werkblad is gemaakt 
voor stahoogte. Het 12 uurs meubel wordt dan ook niet gebruikt tijdens het behandelen. De 
verrijdbare behandelkasten worden door de omloop assistent continu bijgevuld en in de juis-
te behandelkamers geplaatst. De ergonomisch ontworpen Chirana plafond unit met centrale 
afzuigarm kan net zo gemakkelijk door een links- als door een rechtshandige tandarts worden 
gebruikt.
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Dental 365
Utrecht
Een hyper moderne ‘state-of-the-art’ 4-kamerpraktijk door 
E Dental ontworpen en ingericht en door E Build gebouwd. 
Uiteraard volgens de laatste bouwnorm en kwaliteitseisen.

Iedere behandelkamer is uitgerust met een schitterende Chirana 
Expose behandelunit, Satelec Xmind röntgensysteem en Stoe-
re Qline metal behandelmeubelen. De routing in deze praktijk 
is goed doordacht. Omdat er in de regel een 24-7 bezetting in 
deze praktijk is moest voor de veiligheid een wachtkamer vóór de 
tochtsluis worden gerealiseerd. Ook de opvallende gevelsigning 
is door E Dental verzorgd, evenals de opvallende beplakte ruiten 
die zorgen voor de nodige privacy in voor zowel patiënt als per-
soneel.

26 27



Kliniek Duin & Dael
Wassenaar
In opdracht van de heer Voorthuis hebben E Dental en E Build het historische pand aan de Herenweg in 
het mooie Wassenaar weer in ere mogen herstellen. Wat oorspronkelijk gebouwd is voor de vestiging 
van het groene kruis getransformeerd naar een moderne kliniek voor tandheelkunde.

Zo is er 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 Ambi-
dexter behandelunits. De technische ruimte 
heeft een mooie plek op de benedenverdieping 
gekregen, volledig uit het zicht uit het zicht 
maar toch goed bereikbaar.

Kliniek Duin & Dael is nu een moderne 
kliniek voor tandheelkunde met een on-
gedwongen en stijlvolle ambiance. 
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Orthodontist Egger
Winterthur
De Zwitserse orthodontist Egger vond in E Dental de ideale leverancier van hun Qdent behandelstoelen 
en op maat gemaakt meubilair.

Op afstand heeft E Dental meegewerkt aan het ontwerp en zijn de installatiewerkzaamheden gecoördineerd. Na het 
gereedkomen van de bouw zijn de monteurs naar Zwitserland afgereisd om alles netjes te plaatsen.
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Ortho Berkel
Berkel en Rodenrijs
De wens was een professionele werkomgeving in een ontspannen sfeer.

Om deze sfeer te creëren is gekozen voor een overzichtelijk plan. Dit gecombineerd met veel 
glas, een rustig kleurenpalet en strakke minimalistische aankleding. De Hi-end apparatuur en 
ergonomische meubelen zorgen voor de perfecte werkplek.
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U bent van harte welkom
in onze gezellige showroom

Wilt u met ons kennismaken? Bel ons dan voor een afspraak bij u in de 
praktijk of kom langs in onze gezellige showroom. Onze showroom is 
ruim opgezet en geopend tijdens de reguliere kantoortijden. Kunt u 
doordeweeks niet? We zijn ook iedere eerste zaterdag van de maand 
van 09.00 tot 14.00 geopend. 

Tijdens een bezoek hebben onze specialisten alle tijd om uw plannen 
te bespreken en u voor te lichten over ons ruime assortiment. We 
hebben onder andere meer dan 12 verschillende behandelconcepten 
demonstratie klaar opgesteld staan. Ook staat er een keur aan rönt-
gensystemen, behandelmeubelen en sterilisatieapparatuur.

Bel 088 6060 800 en plan
een showroombezoek!
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Ontdek ons brede
assortiment aan
behandelunits

www.e-dental.nl

Ontdek ons brede
assortimentassortiment
behandelunits

Ontdek ons brede
assortiment

Ontdek ons ruime
assortiment aan
modern meubilair

www.e-dental.nl

Ontdek ons complete 
diagnostische assortiment

www.e-dental.nl

Ontdek ons complete assortiment

Vraag onze brochures aan via sales@e-dental.nl


