DENTAL
smash
TANDTECHNIEK – prijzen zijn geldig t/m december 2020

TANDTECHNIEK INRICHTING - prijzen zijn geldig t/m december 2020
ERIO

Techniektafel Sole2
Sole Series

BTW
aktie

2 pers. techniektafel voorzien van:

✓ Werkplekken met afzuiging, lucht en gas
✓ Afsluitbaar ladekastje met 3 laden
✓ Lamp 55W, daglicht
✓ Werkconsole tbv werkbakjes
✓ RVS Werkbladbescherming
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Compleet

4.019,4.019,

Aktieprijs incl. BTW

ERIO BTW AKTIE
exclusief BTW = NU inclusief BTW*
*geldig t/m eind december 2020

ERIO
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Techniektafel T2
Diamant Series

2 persoons techniektafel, voorzien van:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

12
12

2 werkplekken met afzuiging, lucht en gas
Echt houten werkblad
2 lampen 40KHz, 110W, daglicht
Afsluitbare kastjes met 4 laden
Werkconsole
RVS werkbladbeschermers

Compleet

6.495,6.495,

… bv
als het om service gaat!
BCO dental
… als het om service gaat!

Aktieprijs incl. BTW

BTW
aktie
BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl

DENTAL
smash

DENTAL
smash

12
12

12
12

ERIO

IRIDE

ERIOBOX

Techniektafel 1 persoons
EKO line

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

1 persoons techniektafel bestaande uit:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Werkplek met afzuiging
Luchtpistool
Gasaansluiting
Ladekastje met 4 laden
Verlaging tbv kermaiekoven
Lamp
Werkconsole tbv werkbakjes
RVS werkbladbescherming

Specificaties:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Compleet

2.995,2.995,

Normaal

€ 3.319,-

1000W afzuigmotor
Filter met 4760 cm2
Safety filter 3654 cm2
LED lamp 13W
Onafhankelijk instelbare druk voor luchtpistool
Instrumentenladen
“zak vol” indicatie-lampje
Instelbare afzuigkap
Veiligheidsglas 21x18x0,6cm
Geluid: 68dBA

Gessobox

3.564,3.564,

BTW
aktie

IRIDE

Techniektafel 2 persoons

Aktieprijs incl. BTW

ERIO

AS.PO mobile werkunit

2000 line

Diamant Series
2 persoons techniektafel voorzien van:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Afzuiging
Luchtpistolen
Verlichting
Gasaansluiting
Ladekastje met 4 laden
Werkconsole tbv werkbakjes
RVS werkbladbescherming

Mobile werkunit ideaal voor gebruik in het laboratorium als in de tandartspraktijk. Hij
is compact, ergonomisch, krachtig en stil.
Compleet

4.950,4.950,

Normaal

AS.PO

€ 5.545,-

2.235,2.235,

Aktieprijs incl. BTW

Specificaties
✓ 800W afzuigmotor
✓ Dual Filter System 2500 cm2 + 3654 cm2
✓ 20W 12V halogeen lamp
✓ afmeting: 44x60x116H
✓ Geluid: 69dBA

IRIDE

Minibox

Techniektafel 2 pers. hoekopstelling

IRIDE

2 persoons techniektafel voorzien van:

Vaste werkunit ideaal voor gebruik in zowel het laboratorium als in de
tandartspraktijk. Een ruime werkplek, die weinig ruimte inneemt.

2000 line

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 x Afzuiging
Luchtpistolen
Verlichting
Gasaansluiting
Diverse ladekastjes
Werkconsole tbv werkbakjes
RVS werkbladbescherming

Compleet

5.250,5.250,

Normaal

€ 5.917,-

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl

MXC Minibox

2.295,2.295,

Normaal

€ 2.564,-

Voorzien van:
✓ 255 Watt inductiemotor
✓ 23W verlichting
✓ ingebouwde eenvoudig te reinigen filter
✓ PVC stof-opvang tank

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl
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SCORE

SCORE

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.

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.

Spirit 1500 F

At Work 4400 T

Prijs is excl. armleuningen.

KAVO

KAVO

K-POWERgrip/
K-Control

K5 plus/K-Control
Algemeen inzetbaar door
Toerental tussen 1.000 –
35.000 rpm. Buitengewoon onderhoudsvriendelijk. Gereduceerde oppervlakte
temperatuur.

Een topper met o.a. digitale
aanduiding met functieanalyse
op de besturingseenheid.
Verhoogd draaimoment
K-POWERgrip
-POWERgrip
van 7,0 Ncm.

K5 plus

999,999,

1.359,1.359,

Normaal € 1741,-

Normaal € 2296,103528

103532

Handstuk + knieschakelaar

Handstuk + knieschakelaar

103530

Prijs is excl. armleuningen.
At Work 4400 T

103533

Handstuk + voetschakelaar

Handstuk + voetschakelaar

369,369,

Spirit 1500 F

Normaal € 419,-

205,205,

NSK

ULTIMATE XL

Normaal € 233,-

TECNODENT

UDENT

Linda Next

Udent wandmeubel

Het voorinstapmodel van Tecnodent verschaft uw patiënt een gemakkelijk in- en
uitstap. Vooral voor de oudere patiënt is dit een bijzonder prettige eigenschap van
de Linda NEXT. Voor u als behandelaar maakt de Linda NEXT het mogelijk om
recht voor de patiënt te staan zonder uw rug te buigen en te verdraaien, ideaal bij
beetregistratie en prothese patiënten.
Linda Next vanaf

5.995,5.995,

Normaal

Ultimate XL compact

999,999,

• Toerental: 1.000 tot 50.000 rpm
• Licht, ergonomisch handstuk
• Zeer stil en nagenoeg trillingsvrij
• Gepatenteerd stofbeschermingsmechanisme
• Automatische toerenbegrenzer
• Zelfdiagnose met foutcodering

Normaal

1.285,-

Compact handstuk 6,0Ncm

Een ergonomisch en praktisch staand behandelmeubel met
een standaard garantie van 3 jaar. Het meubel is afgestemd
op een klinische omgeving en ontworpen met het oog op
duurzaamheid en een gunstige prijs-kwaliteitsverhouding.
Deze duurzaamheid komt ook terug in het productieproces, de
praktijkmeubelen worden namelijk gemaakt van gecertificeerd
hout (FSC-keurmerk) wat borg staat voor een verantwoord
bosbeheer

Torque handstuk 8,7 Ncm

Ultimate XL Torque

1.050,1.050,

Normaal

1.535,-

€ 7.950,-

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.
Udent meubel vanaf

3.880,3.880,

Verkrijgbaar met voet- of kniebediening

Q-Profi
-Profi

1.290,1.290,

Normaal

1.636,-

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
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

1.590,1.590,

Normaal

Introductieprijs

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl
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Polijstunit E07/C

Gipsmeubel recht
Erio Gipsmeubel lengte 188 cm bestaande uit:

E07/C

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

✓kastje + spoelbak
✓ mengkraan + gipstrimmerkraan
✓ luchtpistool
✓ kastje met afvalgat en emmer
✓ kastje met 2 gipsladen
✓ rvs bovenblad
✓ gipsilo

2.346,2.346,

Aktieprijs incl. BTW

BTW
aktie

Compleet

2.825,2.825,

MISCEA

Aktieprijs incl. BTW

BTW
aktie

ERIO

Gipsmeubel hoekopstelling
Diamant Series

BTW
aktie

Erio Gipsmeubel lengte 331x281x53,5 cm
bestaande uit:
✓ Diverse kastjes
✓ Spoelbak + mengkraan + gipstrimmerkraan
✓ Luchtpistool
✓ Wandkast
✓ Polijstunit
✓ Fornuis 2-pits
✓ Afzuigkast + DE.FO
✓ Rvs bovenblad

BDT

Miscea
CLASSIC
standaard

Miscea Classic

1.095,1.095,

Normaal

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.

1.195,-

Gipsoverloopbak
Viervaks gipsoverloopbak
met verbeterde koppeling
tussen de deksel en
het verdeelkruis.
Incl. zak.

27852

Gipsoverloopbak
Per stuk

210,210,

Normaal € 236,-

ERIO

WASSERMANN

Gipsoverloopbak

BTW
aktie

Triltafel poedergecoat RVS
Triltafel KV16

315,315,

Normaal € 387,Triltafel KV26

455,455,

Normaal € 544,Triltafel KV36

Compleet

16.750,16.750,

Aktieprijs incl. BTW

VD/P 44x38x25

VD/G 54x38x25

Aktieprijs incl. BTW

Aktieprijs incl. BTW

391,391,

416,416,

525,525,

Normaal € 631,-

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl
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RENFERT

RENFERT

RENFERT

werkplekafzuiging

Afzuiging voor 2 werkplekken

Afzuiging voor 2 werkplekken

SILENT compact
Compacte, stofzaklose werkplekafzuiging
met automatische filterreiniging en Longlifecollectormotor.

SILENT TC2

SILENT EC2

Krachtige, stofzakloze afzuiginstallatie met
twee aparte gecontroleerde aanzuigpunten,
automatische filterreiniging en LonglifeLonglife
collectormotor.

Krachtige, stofzakloze afzuigunit met twee
aparte gecontroleerde afzuigpunten,
automatische filterreiniging en ECmotortechnologie.

SILENT compact

951,951,

Normaal

SILENT TC2

1.801,1.801,

€ 1119,-

Normaal

SILENT EC2

€ 2.119,-

2.208,2.208,

Normaal

Silent TC2
Art.nr. 2936-0000
0000

Silent Compact
Art.nr. 2934-0000
0000

€ 2.598,-

Silent EC2
Art.nr. 2937-0000
0000

RENFERT

Basic quattro IS
Zandstraler

Professionele fijnstraalinstallatie met
2-4 straaltanks en de "IS" quick-stop
technologie voor gecontroleerd stralen
zonder het na-stroming
stroming van straalmiddel.
Art.nr. 2934-0000
1 x 25-70 µm
1 x 70-250 µm

Basic quattro IS

1.698,1.698,

Normaal

€ 1.998,-

RENFERT

RENFERT

Twister

Vacuummengapparaat
Vacuümmixer met hoog koppel,
membraanpomp voor de vacuümen basisroerfunctie.
Incl. 500 ml beker.

MT3

Nat gipstrimmer

Twister

De MT3 nattrimmer overtuigt met zijn
bovengemiddelde krachtige motor.
Renfert biedt dus een hoge
kwaliteitsnorm voor een kleine prijs.

1.017,1.017,

Normaal € 1.197,Twister evolution

1.446,1.446,

MT3 met deeldiamant

MT3 met Klettfix

Normaal

Normaal € 749,50

1.122,1.122,

€ 1.320,-

Normaal € 1.701,-

637,637,

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

BCO Dental [tel.] 072 57 628 10 [email] verkoop@bcodental.nl [web] w w w.bcodental.nl

