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TANDTECHNIEK – prijzen zijn geldig t/m december 2022

DIGITALISERING

Ook 2022 is een jaar waarin opnieuw 

grote stappen gezet zijn in de 

digitalisering van de tandheelkunde, 

tandtechniek en tandprothetiek. Nieuwe 

materialen zowel om te frezen als om 

te printen, maar ook verbeteringen 

van de hardware. Snelle 3D-Printers 

met grotere bouwplaten voor een 

aanzienlijk lagere prijs, Zirconia met 

nog betere eigenschappen en gradient 

gevuld, maar ook verbeteringen van 

de freesapparatuur. Amann Girrbach 

loopt wereldwijd sterk voorop met haar 

Ceramill Matik, maar ook de verbetering 

van haar kleinere zusje in de vorm 

van de Ceramill Motion 3 mag niet 

onopgemerkt blijven.

Het is daarom een genoegen je deze 

Amann Girrbach Special aan te mogen 

bieden, vol met nieuwe producten of 

reeds bestaande producten met leuke 

aanbiedingen. 

Wij wensen je veel leesplezier en 

inkoopvoordeel!

BCO dental bv 
          … als het om service gaat!
 

AKTIE-PAKKET

Lease p.mnd € 1.805,-
o.b.v. 60mnd, incl. 21% BTW

• 1   Ceramill Matik Set
• 1   Ceramill Matik Pro Package
• 1   Ceramill Airstream
• 15 Blankhouder W-98
• 1   Blankhouder W-98 metaal

De eerste Full-Service dentale frees unit wereldwijd. 5 assig, nat en droog slijpend, volledig
zelfreinigend, op afstand bedienbaar en met een altijd toegankelijk voorraadsysteem voor wel 35 
blankhouders.  Deze machine vermindert de manuele handlingen tot een minimum.

‘Unmatched comfort and efficiency through the new workflow with Matik. Going to the Matik is only necessary once the milling process is finished.’
Matthias MützelburgNeodent Zahntechnik GmbH

SPECIAL



ü 5-assige machine
ü Droog slijpen
ü DNA besturingstechnologie
ü Wereldwijd meer dan 10 milj. bedrijfsuren
ü Upgradebaar

Ceramill Motion 2 DRY PACKAGE
De Motion 2 is gamechanger in in-house productie: 's werelds meest intelligente hybride machine 
combineert uitstekende productiekwaliteit en maximale diversiteit van materialen en indicaties met een 
end-to-end digitale workflow. De Ceramill Motion 2 DRY is de machine “als erbij” voor uitbreiding van uw
bestaande capaciteit. 

DRY PACKAGE

Lease p.mnd €   622,-
o.b.v. 60mnd, incl. 21% BTW

• 1   Ceramill Motion 2 Dry Set
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‘What makes the Ceramill Motion 2 so special is its great reliability and it is constant and fast in producing results of the highest level!'
Vladimiro Obinu MDTLaboratorio Obinu Vladimiro Zirconia Technology Previous

 Genoemde prijzen zijn excl. BTW, druk- en zetfouten voorbehouden en zolang de voorraad strekt. 

SPECIAL

ü 5-assige machine, nat en droog
ü Altijd en overall toegang tot de unit
ü Maximale gebruiksvriendelijkheid en procesbetrouwbaarheid
ü Meest intelligente 5-assige hybride machine
ü Op afstand bedienbaar

Ceramill Motion 3
De Ceramill Motion 3 is de gamechanger in in-house productie: 's werelds meest intelligente hybride
machine combineert uitstekende productiekwaliteit en maximale diversiteit van materialen en indicaties
met een end-to-end digitale workflow. 

AKTIE-PAKKET

Lease p.mnd €   946,-
o.b.v. 60mnd, incl. 21% BTW

• 1   Ceramill Motion Pro Set
• 1   Coolstream Water Tank
• 1   Coolstream Trolley



Roto RFID Titaan zwart
1.0 of 2.0mm

Roto RFID SC geel
0.3, 0.6, 1.0 en of 2.5mm

Roto RFID Zi grijs
0.3, 0.6, 1.0 en of 2.5mm

Roto RFID PMMA/Wax groen
0.6, 1.0 en of 2.5mm

Titaan zwart

48,00
Webshopprijs

PMMA/was groen

53,60
Webshopprijs

Zi grijs

49,00
Webshopprijs

SC Geel

72,00
Webshopprijs
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De nieuwe Ceramill Map 600 high-performance scanner van de DNA-generatie
biedt intelligentie, efficiëntie en maximale precisie. De scanner beschikt over een 
geïntegreerde universele dragerplaat voor alle gangbare articulatortypes, wat 
tijdrovende plaatwisselingen bespaart. Dankzij de Splitex-integratie kunnen alle 
accessoirecomponenten van het Map-assortiment worden gebruikt. DNA Speed 
Scanning maakt een volledige kaakscan met onbeperkt bruikbare resultaten 
mogelijk in slechts 18 seconden

AKTIE-PAKKET

Lease p.mnd €   515,-
o.b.v. 60mnd, incl. 21% BTW

• 1   Ceramill MAP 600+
• 1   Ceramill Mind Master Bundle

alle tools 

4+1
gratis

SPECIAL
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NoSurpriseZirconia
Amann Girrbach doet meer dan alleen het leveren van materiaal voor restauraties. Met Zolid DNA leveren zij producten langs de waardeketen die perfect 
zijn afgestemd op uw workflow - voor maximaal gemak bij de verwerking en patiënttevredenheid. Hun jarenlange expertise, samen met het opleidings-
aanbod van de AG.Academy en hun klantenondersteuning, zorgen voor een efficiënte workflow in het laboratorium en de tandartspraktijk en voor de 
hoogste esthetiek van de uiteindelijke restauratie. Nare verrassingen maken geen kans!

Zolid fx white
Superhoog translucent zirkonia voor uitzonderlijk esthetische 
restauraties in de anterieure en posterieure regio 
(tot 3 eenheden).

Zolid fx Multilayer
Superhoog translucent zirkonia met naadloos kleur- en 
translucentiegradiënt voor zeer esthetische restauraties 
(max. 3 eenheden tot in de molaar).

Zolid ht+ white
Zeer doorschijnend wit zirkonia voor monolithisch en 
anatomisch gereduceerde restauraties incl. implantaatbruggen.

Zolid ht+ Preshade
Zeer doorschijnend, voorgekleurd zirkoniumoxide voor hoge 
efficiëntie en esthetiek, inclusief implantaatgedragen restauraties.

Zolid gen-x Multilayer
Zeer doorschijnend wit zirkonia voor monolithisch en 
anatomisch gereduceerde restauraties incl. implantaatbruggen.

Zolid gen-x Multilayer
Zolid Gen-X maakt een einde aan de tijdrovende zoektocht naar de 
juiste blank voor de restauratie waar vraag naar is, want de nieuwste 
blanks van de Zolid DNA-generatie zijn echte allrounders! 
Zolid Gen-X bevat alle voordelen van de Zolid HT+ productgroep: de 
uitstekende esthetische eigenschappen en uitstekende mechanische 
waarden doorbreken elke indicatiegrens. Bovendien heeft Gen-X een 
natuurlijk kleurverloop, waardoor de lat qua efficiëntie en esthetiek 
naar een nieuw niveau wordt getild.

DENTALsmash
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alle blanks-10% bij 3 st.

SPECIAL
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NextDent 5100 voor Ceramill
De hoge snelheid 3D printer voor tandheelkundige materialen
Naast perfecte resultaten scoort de 3D-printer enorme tijdbesparingen dankzij de revolutionaire Figure 4™-technologie en het zuurstofdoorlatende
membraan in de materiaallade. De lage pull-off krachten tussen het membraan en het constructieplatform zorgen voor een vervormingsvrij 
printproces en uitstekende resultaten. Een voorzichtig scheidingsproces maakt het gebruik van filigrane draagstructuren mogelijk, die niet alleen 
gemakkelijk en zonder gereedschap in het post-processing proces kunnen worden gescheiden, maar ook op een tijdbesparende manier.

AKTIE PAKKET

Aktieprijs €   12.795,-
normaal €  15.099,-

• 1 NextDent 5100 voor Ceramill
• 1 NextDent voet
• 1 AG Care NextDent +12 mnd

NextDent 5100 Ceramill

13.200,-
Adviesverkoopprijs

SPECIAL
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NextDent LC 3D Prinbox
12 UV lampen, ruim interieur, zeer eenvoudige bediening, 
lichtspectrum (300-550 nm)

NextDent LC 3D Mixer

LC 3D Printbox

1.500,-
Webshopprijs

LC 3D Mixer

299,-
Webshopprijs

NextDent vloeistof voor Ceramill
U bent ongetwijfeld bekend met de onbegrensde mogelijkheden van 3D printen. Het goede nieuws is dat professionals in de tandheelkundige zorg nu ook 
kunnen profiteren van deze technologie! Dankzij de CE-gecertificeerde en biocompatibele materialen. Met deze materialen kunt u trays, modellen, 
boorsjablonen en tijdelijke kronen en bruggen printen. En dat wordt steeds meer, want NextDent voegt regelmatig nieuwe materialen voor tandtechniek en 
tandverzorging toe aan het assortiment.

alle resins -10% bij 2 st.

NextDent v. Ceramill Ortho IBT € 303,00

NextDent v. Ceramill Gingiva Mask € 183,00

NextDent v. Ceramill Cast € 183,00
- Purple

NextDent v. Ceramill Model 2.0 € 149,00
- Grey, Peach, White

NextDent v. Ceramill Try-In € 283,00
- TI0, TI1, TI2

NextDent v. Ceramill Denture 3D+ € 299,00
- Dark Pink, Opaque Pink

NextDent v. Ceramill SG € 233,00
- Surgical Guide, Orange

NextDent v. Ceramill Tray € 233,00
- Blue, Pink

NextDent v. Ceramill Ortho Rigid € 263,00

NextDent v. Ceramill C&B MFH € 403,00
- BL, N1, N1.5, N2, N2.5, N3

SPECIAL
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Eenvoudig en snel precisiemodellen maken
Met de pinboor kan nauwkeurig, snel en veilig de gewenste boorpositie worden bepaald. Het boren begint met een druk op de knop. De plaathouder
wordt magnetisch bevestigd, waardoor de boorpositie wordt vastgezet. Om de pinfrictie te garanderen worden identieke, gladde en regelmatige gaten 
in de giroform basisplaat geboord. De nauwkeurige boorgeleiding maakt bovendien een gelijkmatige boordiepte mogelijk. Deze specifieke 
eigenschappen van de Giroform-stiftboormachine garanderen een nauwkeurige, snelle en voordelige modelbouw.

Girofirm pinboor

2.409,-
Adviesverkoopprijs

AKTIE PAKKET

Aktieprijs €   2.550,-
normaal €  2.838,-

• 1 Giroform Pinboor apparaat
• 1 Giroform starterkit

SPECIAL
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Giroform Sokkelplaten
Verp. 100 st.

Premium XL, 100 st

116,-
Webshopprijs

Classic XL, 100 st

84,-
Webshopprijs

Classic L, 100 st

77,-
Webshopprijs

Giroform Pins
Pins 1.000 st

37,-
Webshopprijs

Pins 10.000 st

302,-
Webshopprijs

Giroform Starterkit
Starterkit

429,-
Webshopprijs

M3-magneetplaten
Verp. 100 st.

M3-magneetplaten

32,-
Webshopprijs

Giroform Putty
Siliconen kneedmassa

Emmer 5 kg

197,-
Webshopprijs

Pot 1 kg

54,-
Webshopprijs

Giroform
Rententieschijven

Retentieschijven

36,-
Webshopprijs

SPECIAL
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Steamer X3
Ø Grote roestvrijstalen tank met een inhoud van 3,7 liter
Ø Efficiënte en betrouwbare reiniging met 4 bar en 140° C
Ø Hoogste betrouwbaarheid door gebruik van hoogwaardige componenten
Ø Duidelijke functieweergaven, bijv. van de minimale waterhoeveelheid
Ø Gladde, afgeronde oppervlakken voor eenvoudige reiniging
Ø Aftapkraan op het laagste punt zorgt ervoor dat de tank volledig wordt gespoeld van kalkaanslag
Ø Kan worden gebruikt als vrijstaande of aan de muur gemonteerde eenheid

Steamer X3

1.795,-
Normaal €  1.979,00

SPECIAL
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Smartbox X2
Ø Tijd-, materiaal- en 

gipsbesparingen van 20 tot 25 % 
Ø Nieuwe, gepatenteerde 

doseertechniek van het gips 
Ø Multifunctionele knop voor een 

snelle en eenvoudige 
programmering 

Ø Eenvoudige bediening 
Ø foutloos werken voor iedereen
Ø Mengverhouding tot op de gram 

nauwkeurig met één druk op de 
knop Geïntegreerde weegschaal 
voor automatisch of manueel 
wegen

Ø Schoon en stofvrij werken.

Smartbox X2

2.795,-
Normaal €  3.135,-

Smartmix X2
Ø Homogene en reproduceerbare 

mengresultaten met optimale 
parameters

Ø Snelle toegang tot alle opgeslagen 
mengparameters, zoals mengtijd, 
snelheid, draairichting, intervaltijd, 
voormengen, na-zuiging en 
programmanaam

Ø Eenvoudige bediening voor snelle 
programmakeuze en 
programmering

Ø Ruimtebesparend, kan worden 
gebruikt als een stand-alone of 
aan de muur gemonteerde 
eenheid

Smartmix X2

1.795,-
Normaal €  1.979,-

NoFlame Plus
Met de Noflame Plus is het mogelijk zonder 
de conventionele bunsenbrander of 
alcohol/gasbrander te werken bij het 
modelleren van was. Het 
modelleerinstrument in de spoelopening 
wordt in enkele seconden door inductie verhit 
met een minimaal stroomverbruik. 
Roetaanslag op het modelleerinstrument of in 
de modelleerwas is dus uitgesloten. De 
gebruikelijke modelleerinstrumenten kunnen 
worden gebruikt.

NoFlame Plus

495,-
Adviesverkoopprijs

AKTIE PAKKET

Aktieprijs € 450,-

• 1 NoFlame Plus
• 2 refill NoFlame kapjes

Smartmix X2 mengbeker met 
roerwerk

250 ml 500 ml                      750 ml
€ 196,00 € 207,00 € 219,00

Alpenrock
Superhard gips klasse 4 is geschikt voor de vervaardiging van 
tandkranzen, stompen en controlemodellen. Verwerkings- en 
expansie-eigenschappen zijn ideaal afgestemd op de 
vervaardiging van Giroform-modellen. 

Alpenrock 4x5kg 
verkrijgbaar in: goud, pastell, safran en grijs

alpenrock 4x5 kg

145,-
Normaal €  161,-

SPECIAL
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Calibratie-sleutel
T.b.v. Carbon Versie Calibratie-sleutel

285,-
Webshopprijs

Splitex platenset
T.b.v. Carbon Versie

Splitex platenset

219,-
Webshopprijs

Splitex Montage lijm
Splitex montagelijm

46,-
Webshopprijs

Splitex contraplaten
Verp 100 st. zwart Contraplaten

204,-
Webshopprijs

Splitex retentieschijven
Verp 100 st.

retentieschijven

64,-
Webshopprijs

SPECIAL

Artex BN + Splitex

495,-
Normaal €  548,-

Artex CN + Splitex

595,-
Normaal €  680,-

Artex CR + Splitex

1495,-
Normaal €  1.692,-

Artex CT + Splitex

775,-
Normaal €  867,-

Artex CPR + Splitex

1195,-
Normaal €  1.351,-

Wat de tandtechnicus in de articulator produceert, moet werken op de patiënt. Artex articulatoren zijn een zeer nauwkeurige manier om de bewegings-
patronen van de patiënt met receptorprecisie te reproduceren. Hun lichte en stabiele ontwerp vereenvoudigt en versnelt het werk aan het model evenzeer 
als het werk aan de patiënt en verhoogt dus merkbaar het comfort van de patiënt. 


