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  5-assen simultaan productie met 
    servomotoren op alle assen.
  Geïntegreerd nat en droog proces.
  6 blankhouders; uit te breiden tot 12.
  Borenhouder voor 20 stuks met chip protectie.
  Geïntegreerd touchscreen voor directe bediening.
  Voor de meest voorkomende tandheelkundige 

    materialen incl. kobaltchroom en titanium.

 Adviesprijs
cara Mill 3.5L € 50.500,00
cara Mill CAM 5 smart (excl. pc / monitor) € 7.000,00
cara Mill CAM 5 HighEndPC (incl. monitor) € 2.200,00
cara Mill Vac eco+ € 2.200,00
cara Mill table (3.5L) € 2.450,00
Installatie en training € 2.200,00
Transportkosten € 950,00
cara Mill 3.5L Starter Set Dry Milling € 1.380,50
cara Mill 3.5L Starter Set Wet Milling € 1.340,00

                                                              van € 70.220,50



HERAVEST M print+

Risk Free pakket 

Inhoud: 20 kg HERAVEST  M print+, 3 liter Investment BS Liquid 1,  
HERAVEST  M print+ Sample (3x400g + liquid)  

U werkt met HERAVEST M print+ Sample, bevalt het materiaal niet, kunt u de 
ongeopende verpakkingen ter creditering aan uw depot retourneren.

 Fosfaatgebonden, grafietvrije inbedmassa voor CAD voor gieten.
 Voor 3D geprinte of in was gefreesde frames en partiële prothesen.
 Restloos verbrandbaar.
 Voor snelle voorverwarming en alle niet-edel metalen (uitgezonderd titanium).

cara Scan 4.0
 Perfect voor al uw kroon- en brugwerk.
 Zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding.
 Blauwlicht; streeplicht.
	Scanprecisie	15	μm.
 Plug&Play door geïntegreerde PC.
 Intuïtief CAD-programma.
 Lage jaarlijkse licentiekosten.

cara Scan 4.0 
incl. cara CAD en PC  

€ 9.900,-
(adviesprijs € 14.500,-)

SUPER 

AANBIEDING

Probeer nu 

Risk Free VOOR € 225,50

       cara Print 4.0
            Ready 2 Use Pack

Dit pakket bestaat uit 1 cara Print 4.0 3D-printer,  
5 liter dima print, 1 HiLite Power 3D polymerisatie apparaat.

Snel, precies en economisch:
 Veruit de meeste werkstukken binnen 30 min. geprint.
	X	en	Y-as	nauwkeurigheid	53,6	μm.
 Eenvoudig en flexibel refill systeem zonder cartridges.
 DLP-technologie garandeert precisie en snelheid.
 Aansluiten via LAN, Wifi of USB.

Huidige indicaties: modellen, CAD voor gieten, individuele 
afdruklepels, splints, nachtbeugels, boormallen.

READY 2 USE PACK

(adviesprijs € 20.085,-)

€ 17.850,- 



Palamat® elite
 Drukpan voor koud- en heetpolymerisatie.
 Keuze uit 45°, 55°, 100° en Kulzer waterbad.
 Tot 6 prothesen tegelijk polymeriseren.
 Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar.

Palamat elite drukpan  
met handige cuvettenhouder  

NU € 1.655,-
(adviesprijs € 2.157,-)

           Pala Polish
     Finish- en polijstpasta in één.
  Voor prothesen, ortho en composiet materialen.
 Zuinig in gebruik en snel een hoogglanzend resultaat.

Promo per 2 stuks voor € 46,25

(adviesprijs € 57,80)

Ruim 20% 

voordeel!

Paladon 65   voor €  58,40

Palapress   voor €  130,00 

Palapress vario   voor €  130,00 

PalaXpress   voor €  131,00 

PalaXpress ultra   voor €  144,00 

Pala Prothesekunststoffen - Poeder & Vloeistof
1 kilo poeder en 500 ml vloeistof

Maak uw keuze uit: 
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dima Zirkonia HTE
Actiepakketten van 5 stuks  

20% korting! 
 Zeer hoog translucent materiaal voor  
de beste esthetiek.

 Verkrijgbaar in 16 kleuren, 1 bleekkleur  
en een witte variant.

 Standaard diameter van 98,5 mm.

Laat u ook informeren over  
de Multilayer- en wasschijven.

HeraCeram Stains universal
 Voor individuele karakterisering en natuurgetrouwe nabootsing van  
kenmerken en kleurverloop.

 Zeer natuurgetrouwe, levendige glansresultaten.
 Kleur voor en na het bakken identiek.
 Materiaal is tijdens aanbrengen zeer stabiel.
 Poeder of gebruiksklare pasta.
 Te gebruiken op ieder keramiek, lithiumdisilicaat én zirkonium.

HeraCeram Stains Universal Set, pasta voor € 751,00
(i.p.v. € 1.016,55)

HeraCeram Stains Universal Set, poeder voor € 349,00

(i.p.v. € 517,25)

Inhoud set: 22 kleuren à 2 ml pasta of à 3 g poeder; Glaze;  
2 ml Stain liquid Universal SLU; accentpenseel; glazuurpenseel; Shade Guide

     cara Mill 3.5L
Het 24-uurs werkpaard

Tot 33%
korting

  5-assen simultaan productie met 
    servomotoren op alle assen.
  Geïntegreerd nat en droog proces.
  6 blankhouders; uit te breiden tot 12.
  Borenhouder voor 20 stuks met chip protectie.
  Geïntegreerd touchscreen voor directe bediening.
  Voor de meest voorkomende tandheelkundige 

    materialen incl. kobaltchroom en titanium.

 Adviesprijs
cara Mill 3.5L € 50.500,00
cara Mill CAM 5 smart (excl. pc / monitor) € 7.000,00
cara Mill CAM 5 HighEndPC (incl. monitor) € 2.200,00
cara Mill Vac eco+ € 2.200,00
cara Mill table (3.5L) € 2.450,00
Installatie en training € 2.200,00
Transportkosten € 950,00
cara Mill 3.5L Starter Set Dry Milling € 1.380,50
cara Mill 3.5L Starter Set Wet Milling € 1.340,00

                                                              van € 70.220,50

voor € 65.100,00 




