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Groei in 2018 
 
Centraal planbureau: 
“De economische groei zet door. In 
2018 stijgt het bbp, net als in het 
voorgaande jaar, met meer dan 3%. 
Dergelijke groeipercentages hebben 
zich sinds 2007 niet meer 
voorgedaan. Door de aanhoudend 
hoge groei is dit jaar sprake van 
hoogconjunctuur. De economische 
groei is breed gedragen. 
Bedrijfsinvesteringen, de 
consumptie door huishoudens, 
investeringen in woningen en de 
uitvoer dragen alle bij aan de groei 
van het bbp.” 
 
Een prachtig bericht natuurlijk. Een 
nieuw jaar met nieuwe kansen. 
Wellicht ook nieuwe kansen voor de 
inrichting van uw tandtechnisch lab 
of de tandprothetische praktijk. 
 
In deze speciale tandtechniek- 
inrichting flyer vindt u een greep uit 
het totaalpakket zeer interessante 
aanbiedingen voor uw werkplek. 
 
Mocht u na het lezen van deze flyer 
vragen hebben of een taylor-made  
offerte willen ontvangen, neem dan 
contact met ons op via telefoon: 
072 - 57 628 10 of via de e-mail: 
verkoop@bcodental.nl 
 
 
BCO dental bv  
 

… als het om service gaat! 
  

ERIO 

Techniektafel T1 
Diamant Series 
 

 

1 persoons techniektafel bestaande uit: 
 Werkplek met afzuiging 

 Luchtpistool 

 Ladekastje met 2 laden 

 Lamp 40KHz, 110W, daglicht 

 Werkconsole 102 cm 

 Werkbladbescherming 

 

ERIO 

Techniektafel hoekopstelling 
Diamant Series 
 

 

1 persoons techniektafel hoekopstelling, bestaande uit: 
 1 werkplek met afzuiging 

 1 werkplek zonder afzuiging  

 2 luchtpistolen 

 Diverse kastjes 

 2 lampen  40KHz, 110W, daglicht 

 Werkconsole  

 Compleet  

2.795,- 
Normaal        €  3.185,- 

 Compleet  

5.430,- 
Normaal        €  6.035,- 
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ERIO 

GESSOBOX Extra 
Diamant Series 
 

Werkplek voor het grove werk,  80 cm breed en in hoogte 

verstelbaar. 
 

Specificaties: 

  1000W afzuigmotor 

  Filter met 4760 cm2 

  Safety filter 3654 cm2 

 36W 40KHz daglichtlamp 

 Onafhankelijk instelbare druk voor luchtpistool 

 Instrumentenladen 

 “zak vol” indicatie-lampje 

  Instelbare afzuigkap 

 Veiligheidsglas 21x18x0,6cm  

 Geluid: 68dBA 

 

ERIO 

AS.PO mobile werkunit 
Diamant Series 
 

Mobile werkunit ideaal voor gebruik in het laboratorium als in de tandartspraktijk. Hij 

is compact, ergonomisch, krachtig en stil.  
 

Specificaties 

  800W afzuigmotor 

  Dual Filter System 2500 cm2 + 3654 cm2 

 20W 12V halogeen lamp 

 afmeting: 44x60x116H 

 Geluid: 69dBA 

ERIO 

Accessoires 
 

 

 

 

 

 

 
 

ELED lamp   SP/B  PO/L – PO/LC  SM 
Trillingsvrije daglichtlamp  Beschermkap met verstelbare zitting en rugleuning in  Micromotor-houder 

48W  arm. Kunststof en glas  18 mm dik hout.   SM/I  met ingebouwde 

    Verstelbaar.  schakelaar 

 
 
 
 

 Gessobox 

3.195,- 
Normaal        €  3.564,- 

 AS.PO  

1.995,- 
Normaal        €  2.235,- 

 ELED 

618,- 
Normaal   €  687,- 

 SP/B 

295,- 
Normaal   €  336,- 

 PO/L – PO/LC 

230,- 
Normaal   €  258,- 

 SM 

64,- 
Normaal   €    71,- 



SCORE 

Spirit 1500 F 
 
De Spirit 1500 is een robuuste 

werkstoel met een zitting en 

rugleuning uitgevoerd in Beuken SP 

of Pur SP (polyurethaan) die beiden 

makkelijk te reinigen zijn. 

Polyurethaan heeft als extra voordeel 

dat het bestand is tegen de meeste 

chemische stoffen. Het uitgekiende 

ontwerp van de rugleuning zorgt voor 

meer schoudervrijheid tijdens uw 

werkzaamheden. Voorzien van een 

oersterk maar lichtgewicht kunststof 

kruispoot ø 60 cm. 

 

Genoemde prijs is excl. 

armleuningen. 

SCORE 

Jumper met rug 
 
De speciale zadelzitting van de Jumper zorgt voor een gezonde rughouding en 

uitstekende ondersteuning en voor wie een extra steuntje in de rug kan gebruiken is 

deze Jumper uitgevoerd met een rugleuning. De Stamskin bekleding maakt het 

mogelijk de zitten in combinatie met water te kunnen reinigen. 

 

SCORE 

Jumper balance  
 

De anatomisch gevormde zadelzitting kantelt het bekken waardoor de 

wervelkolom in de meest optimale zithouding komt. Het instelbare Balance 

mechaniek zorgt ervoor dat de zadelzitting mee beweegt in de richting van de 

gebruiker waardoor men als het ware “balanceert" op de zadelzitting. Deze 

actieve manier van zitten bevordert de doorbloeding en traint en versterkt de 

rugspieren. De Stamskin bekleding maakt het mogelijk de zitten in combinatie 

met water te kunnen reinigen.  
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 Spirit 1500 F 

205,- 
Normaal   €  227,- 

SCORE 

At Work 4400 T 
 
De 4400 series zijn gemaakt volgens de 

laatste inzichten op het gebied van 

ergonomie en werkplekinrichting. Voorzien 

van een aluminium onderstel, Pur zitting en 

rugleuning en een in hoogte verstelbare en 

kantelbare zitting.  

 

Genoemde prijs is excl. armleuningen. 

 At Work 4400 T 

369,- 
Normaal   €  410,- 

 Jumper met rug 

460,- 
Normaal   €  513,- 

 Jumper zonder rug 

321,- 
Normaal   €  357,- 

 Jumper balance 

435,- 
Normaal   €  487,- 

http://www.scorenl.com/index.html
http://www.scorenl.com/index.html


KAVO 

K-POWERgrip/ 

K-Control 
 

Een topper met o.a. digitale  

aanduiding met functieanalyse  

op de besturingseenheid.  

Verhoogd draaimoment  

van 7,0 Ncm.  

 

 

 
103528 
Handstuk + knieschakelaar 

 

103530 
Handstuk + voetschakelaar 

 

KAVO 

K5 plus/K-Control 
 
Algemeen inzetbaar door  

Toerental tussen 1.000 –  

35.000 rpm. Buitengewoon onderhouds- 

vriendelijk. Gereduceerde oppervlakte  

temperatuur. 

 

 

 

 

 
103532 
Handstuk + knieschakelaar 

 

103533 
Handstuk + voetschakelaar 
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 K-POWERgrip 

1.569,- 
Normaal   €  2263,- 

 K5 plus 

1.179,- 
Normaal   €  1716,- 

NSK 

ULTIMATE XL 
 

• Toerental:  1.000 tot 50.000 rpm 

• Licht, ergonomisch handstuk 

• Zeer stil en nagenoeg trillingsvrij 

• Gepatenteerd stofbeschermingsmechanisme 

• Automatische toerenbegrenzer 

• Zelfdiagnose met foutcodering 

 
 

Compact handstuk 6,0Ncm 

Torque handstuk 8,7 Ncm 

  Ultimate XL compact 

1.050,- 
Normaal       1.245,- 

  Ultimate XL Torque 

1.150,- 
Normaal       1.490,- 

SCHICK 

QUBE PLUS 
 

Een nieuwe naam, een nieuw tijdperk: 

met een elegant ontwerp, innovatieve 

technologie. De nieuwe Qube Plus heeft 

een toerental van 200-50.000 rpm, 

torque van 7,5 en is beschikbaar met 

voet-, knie- en tafelbediening. Daarnaast 

biedt Schick u de keuze uit een compact 

en een lang handstuk. 

Leverbaar met knie-, voet- en tafel 

bediening. 

  Qube Plus 

1.635,- 
Normaal       1.925,- 

SCHICK 

Q-Profi 
 

De reeds bekende Q-Profi is geschikt 

voor de meest zware slijp, separeer- en 

freeswerkzaamheden. Dankzij de 

verbeterde technologie kan de Q-Profi 

alle taken aan met zijn verbeterde 

toerentalbereik van 1.000 – 50.000 rpm 

(knie versie) en een bereik van 8.0 Ncm. 

 

Verkrijgbaar met voet- of kniebediening 

  Q-Profi 

1.375,- 
Normaal       1.535,- 

http://www.kavo.nl/Default.aspx?navid=0&oid=510&lid=nl
http://www.schick-dental.de/


ERIO 

Gipsmeubel recht 
Diamant Series 
 

Erio Gipsmeubel lengte 188 cm bestaande uit: 
 

kastje + spoelbak 

 mengkraan + gipstrimmerkraan 

 luchtpistool 

 kastje met afvalgat en emmer 

 kastje met 2 gipsladen 

 rvs bovenblad 

 gipsilo 

 

ERIO 

Gipsmeubel hoekopstelling 
Diamant Series 

Erio Gipsmeubel lengte 331x281x53,5 cm  

bestaande uit: 
 

 Diverse kastjes 

 Spoelbak + mengkraan + gipstrimmerkraan 

 Luchtpistool 

 Wandkast 

 Polijstunit 

 Fornuis 2-pits 

 Afzuigkast + DE.FO 

 Rvs bovenblad 
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  Compleet 

2.475,- 
Normaal       2.745,- 

  Compleet  

14.950,- 
Normaal       15.595,- 



ERIO 

Polijstunit E07/C 
Diamant Series 
 
Specificaties: 

 Vnl gemaakt uit  rvs 

 Verlichting tl-18W 

 Grote lade 

 800W afzuigmotor 

 2 filterzakken + 1 extra filter 

 350W polijstmotor 

 2 snelheden 2800 en 1400 rpm 

 

BDT 

Gipsoverloopbak 
 

Viervaks gipsoverloopbak  

met verbeterde koppeling  

tussen de deksel en  

het verdeelkruis.  

Incl. zak. 

 

 

 

27852 
Gipsoverloopbak   

 

ERIO 

Accessoires 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gipsdecontainer Soldeerblok  Gipssilo  Wandkast 
Afm: 44x38x25 H     Wandmodel, 25 kg  Met planken  en deuren 

    Afm: 26x29x75 H   Afm: 86x27,5x90H 
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 Per stuk 

159,- 
Normaal   €  225,- 

 VD/P 

335,- 
Normaal   €  372,- 

 SG/AM 

199,- 
Normaal   €  237,- 

 E59 

220,- 
Normaal   €  246,- 

 E57/P 

375,- 
Normaal   €  416,- 

MISCEA 

Miscea 

CLASSIC 

standaard  
 
Met een simpele handbeweging 

langs de infrarood-sensoren, geeft 

de miscea CLASSIC® water, zeep 

of desinfectans uit om op een 

hygiënische manier uw handen te 

reinigen en/of te desinfecteren. 

 

 

  Miscea Classic 

985,- 
Normaal     1.095,- 

 E07/C  

2.095,- 
Normaal        €  2.346,- 


