Kerr Promoties Benelux

Voordeelbrochure
Restauratie - Infectiepreventie - Endodontologie
• Promoties geldig van 1 juli t/m 31 december 2021
• Voor meer informatie en bestellingen zie achterzijde

Bonding

OptiBond™ FL
OptiBond™ FL - De Gouden Standaard

OptiBond™ FL is een 2-componenten adhesief met een hoge vulgraad van
48% en staat van oudsher bekend als de “Gouden Standaard” onder bonding.
OptiBond FL is gebaseerd op een water + ethanol systeem en bevat zoals alle
OptiBond adhesieven de betrouwbaarheid van de gepatenteerde formule
met GPDM-Monomeer. OptiBond FL verzekert, als Gouden Standaard,
bewezen prestaties op lange termijn.
25881 E
Inhoud:
25882 E
Inhoud:

Korting
49% !

OptiBond FL Bottle Refill - Primer
8ml
OptiBond FL Bottle Refill - Adhesive
8ml

Van € 96,95 nu voor € 49,00

Composiet

Herculite™ XRV Ultra Flow
Herculite™ XRV Ultra Flow Refill Kit

Een nanohybride flowable composiet met één viscositeit, die in alle moeilijk
toegankelijke en kleinste hoekjes vloeit door middel van het reologische
additief. Dit additief zorgt voor een verlaging van de oppervlaktespanning
zodra het materiaal contact maakt met het tandoppervlak en maakt het
composiet ideaal vloeibaar.
35407 - A1
35408 - A2
35409 - A3
35410 - A3.5

35411 - A4
35412 - B1
35413 - B2
35414 - C1

35415 - D2
35416 - XL1
35417 - XL2
35418 - Universal Opaque

Korting
30% !

Inhoud: 4g (2x Spuit a 2g)

Van € 45,45 nu voor € 31,65

Matrix Systeem

SuperMat™ & SuperCap™
SuperCap™ Matrixen

Het systeem is ontworpen om een eenvoudige, snelle en gestandaardiseerde
toepassing mogelijk te maken. De dunne en unieke Adapt SuperCap-ringmatrixen
zijn speciaal ontworpen, gebaseerd op statistische gegevens, om zich beter aan
te passen aan de anatomie van de tanden.
SuperCap is verkrijgbaar in twee bandhoogtes en diktes met een enkele vorm
voor kiezen en premolaren, in staal of transparant plastic.
2181 - Adapt SuperCap Matrix - Non-Dead-soft Steel - 0,038 x 5mm
2182 - Adapt SuperCap Matrix - Non-Dead-soft Steel - 0,038 x 6,3mm
Inhoud: 50 st/Verpakking

SuperMat™ Spantang

De universele SuperMat Spantang is ideaal voor zowel transparante en stalen
posterieure matrixen. Gemakkelijk in gebruik en tijd besparend. Comfortabel
voor de patient.
2160 - SuperMat Spantang voor transparante/stalen matrices

Korting
40% !

Pakketprijs: 5x verp. SuperCap Matrix +
1x SuperMat Spantang voor € 289,00

Pakketprijs van € 487,85 nu voor € 289,00
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Cement

Maxcem Elite™ Chroma

Maxcem Elite™ Chroma Composietcement
Maxcem Elite ™ Chroma is het eerste zelfetsende /
zelfklevende composietcement met kleurindicator
voor het verwijderen van overtollige materiaal. Deze
bijzonderheid maakt Maxcem Elite Chroma het meest
intelligente cement op de markt.
De roze kleur vervaagt in de gel-toestand, wat de beste
tijd aangeeft om overtollig cement te verwijderen.
Voor indirecte restauraties met een hogere hechtsterkte
en superieur gebruiksgemak. Hoeft niet gekoeld bewaard
te worden. Voor meer gemak maken speciale intraoraleen wortelkanaaltips het mogelijk om het Maxcem Elite
cement te doseren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Korting
36% !

36372 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - Clear
36373 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - White
36374 - Maxcem Elite Chroma Refill Spuit - Yellow
Inhoud: 10g (2 Spuiten a 5g), 8 automix tips normaal, 8 tips breed, 8
tips intraoraal

Van € 133,42 nu voor € 86,00

Prophy-Pasta

Cleanic™

Cleanic™ Prophylaxe Pasta met Perliet
Cleanic is een universele prophylaxe pasta met een geïntegreerd variabel
reinigingseffect, voor een efficiënte reiniging en hoge polijstwerking.
De Perliet technologie van Cleanic biedt in de eerste seconden van het gebruik
een hoge reinigingskracht die vervolgens overgaat in een mild polijsteffect
wanneer de Perliet deeltjes uiteen vallen.
Deze technologie maakt Cleanic een unieke pasta die een krachtige reiniging
combineert met een zacht polijsteffect.

Korting
44% !

3380 Cleanic in Tube - Mint - met Fluoride
3382 Cleanic in Tube - Green Apple - met Fluoride - zonder Menthol
3183 Cleanic in Tube - Mint - zonder Fluoride
3384 Cleanic in Tube - Light - met Fluoride - zonder kunstmatige smaak- en kleurstoffen
3386 Cleanic in Tube - Berry Burst - met Fluoride

Inhoud: 100g / tube

Bij afname van 3 Tubes van € 71,22 nu voor € 39,75
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Composiet

Harmonize™
Harmonize™ Nanohybride Universeel Composiet
voorzien van Adaptive Response Technology (ART).

De ART-technologie bestaat uit een systeem van nanovulstofdelen die natuurgetrouwe
restauraties mogelijk maken. Harmonize heeft een hoge vulgraad (81%). De uiterst doorschijnende harsmatrix en innovatieve
vulstofdeeltjestechnologie zorgt voor restauraties die de reflecterende eigenschappen van menselijke tanden nabootsen en
zorgt voor een verbeterde blending met de aangrenzende elementen, “het kameleoneffect”.

Kleurbepaling
Kleurbepaling wordt in de tandheelkunde meestal visueel uitgevoerd met de Vita kleurenring. Zoals de meeste moderne
esthetische restauratiematerialen, is Harmonize™ gearceerd met het Vita Classical-systeem. De meer recent geïntroduceerde
kleurenring voor VitaPan 3D Master (Vita Zahnfabrik Germany) wordt geacht de klinische relevantie van het bereik en de
verdeling van tandkleuren te hebben vergroot, en elke kleur wordt aangeduid met drie cijfers, bijvoorbeeld: Schaduw 3M1 (3
= waarde, M = tint, 1 = chroma). Bij het kiezen van de kleuren voor Harmonize ™, kan ofwel de Vita Classical- of de VitaPan 3D
Master- kleurenring worden gebruikt als een snelle en gemakkelijke, kosteneffectieve gids voor kleurbepaling.

Single-shade techniek
De verbeterde blending eigenschappen van Harmonize™ maken het mogelijk de meest beschadigde tanden te herstellen met een
enkele tint composiet, vooral bij het herstellen van kleine holtes (bijv. Klasse III), alle klassen van posterior composiet restauraties,
tanden met opaque glazuur (bijv. bij jonge patiënten) of wanneer het gaat om meerdere restauraties.

Two-layer techniek
Glazuur en dentine hebben verschillende structurele kenmerken en verschillende optische eigenschappen. Glazuur is
doorschijnend en laat wat licht door in het meer ondoorzichtige dentine, dat absorbeert licht en reflecteert subtiele kleuren
terug naar de waarnemer via de doorzichtig glazuur. De uiteindelijke tandkleur wordt bepaald door een combinatie van de
reflecterende en absorberende eigenschappen van glazuur en dentine. Aangezien een exacte combinatie van enkele kleuren in de
tandheelkunde zeldzaam is, kunnen gelaagde combinaties van doorschijnende en ondoorzichtige Harmonize ™ composiettinten
worden gebruikt om de optische eigenschappen van glazuur en dentine na te bootsen. Het wordt aanbevolen om het minimale
aantal lagen toe te passen dat een optimale esthetische integratie bereikt.

Translucentie
Translucentie wordt beschouwd als een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de esthetiek, omdat het bepaalt
hoeveel van de onderliggende dentine, diepere herstellende materiaallagen en donkere achtergrond van de mondholte zichtbaar
zijn. Een van de moeilijkste taken in de tandheelkunde is het bepalen van de mate van glazuurdoorschijnendheid, en daarom
is Harmonize ™ verkrijgbaar in een reeks kleuren met verschillende doorschijnende frequenties.

Harmonize™ Refill spuit
DENTIN
36545 - A1
36536 - A2
36546 - A3
36547 - A3.5
36548 - A4
36549 - B3
36550 - C4
36551 - XL2

ENAMEL
36552 - A1
36537 - A2
36553 - A3
36554 - A3.5
36555 - A4
36556 - B1
36557 - B2
36558 - B3
36559 - B4

36560 - C1
36561 - C2
36562 - C3
36563 - C4
36564 - D2
36565 - D3
36566 - D4
36567 - XL

TRANSLUCENT
36538 - Amber
36568 - Blue
36569 - Clear
36570 - Grey
36555 - Superclear

Korting

40% !

Inhoud: Spuit a 4g

Van € 66,36 nu voor € 40,00
Harmonize™ Unidose
DENTIN
36571 - A1
36572 - A2
36573 - A3
36574 - A3.5
36575 - A4
36576 - B3
36577 - C4
36578 - XL2

ENAMEL
36579 - A1
36542 - A2
36581 - A3
36582 - A3.5
36583 - A4
36584 - B1
36585 - B2
36586 - B3
36587 - B4
Inhoud: 20x 0.25 g unidose

36588 - C1
36589 - C2
36590 - C3
36591 - C4
36592 - D2
36593 - D3
36594 - D4
36595 - XL

Van € 90,00 nu voor € 52,00
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TRANSLUCENT
36543 - Amber
36597 - Blue
36598 - Clear
36599 - Grey

Korting
43% !

CaviWipes™ & CaviCide™

Desinfectie

CaviCide™ & CaviWipes™
CaviCide™ is een multifunctioneel, intermediate level oppervlakte reinigingsen desinfectiemiddel voor niet-invasieve medische hulpmiddelen.
Speciaal aanbevolen voor instellingen en praktijken in de gezondheidszorg.

CaviWipes™ zijn gebruiksklare non-woven doekjes verzadigd met CaviCide.

• Doodt TBC, virussen, bacterieën en schimmels binnen 3 minuten.
• Effectief tegen het nieuwe Coronavirus COVID-19.
• Lage alcoholformule voorkomt beschadiging van apparatuur en oppervlakken.
• Bevat geen fenol, bleekmiddel of andere toxische chemicaliën, onbrandbaar.
• De non-woven doekjes drogen niet uit en klitten niet samen tijdens gebruik.
• Zonder geur- of kleurstoffen, onbrandbaar.
• Verkrijgbaar in spray, vloeistof of reinigingsdoekjes (canister en praktische
flatpack meeneemverpakking).

Effectief reinigen, desinfecteren en ontsmetten zonder uw investeringen te beschadigen.

Korting
33% !

Korting
15% !

Ook per losse 700ml fles verkrijgbaar
van 12,45 voor 8,35 - vraag uw depot
voor referentie nummer

4731222/15
CaviCide - 700 ml - doos à 15 St.

4731223
CaviCide - 5 L - 1 st.

Van € 48,78 nu voor € 41,35

KILLS NOVEL
CORONAVIRUS

(COVID-19)

*

Van € 186,70 nu voor € 125,00

EN14476 COMPLIANT

Zolang de voorraad strekt:

4 FlatPacks voor de prijs van 3!!

(informeer bij uw Kerr vertegenwoordiger
naar de meeste actuele aanbiedingen)

(informeer bij uw Kerr vertegenwoordiger naar
de meeste actuele aanbiedingen)
Flatpack verpakking per stuk
verkrijgbaar voor € 5,45 - vraag
uw depot voor het referentie
nummer.

Canister verpakking per stuk
verkrijgbaar voor € 7,75 - vraag
uw depot voor het referentie
nummer.

Korting
25% !
4731245
CaviWipes - Flat Pack met 45 doekjes - doos met 20 FlatPacks

4731160
CaviWipes - Canister met 160 doekjes - doos met 12 canisters

Doos met 20 FlatPacks € 108,50

Doos met 12 canisters € 93,10
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Composiet

SimpliShade™

SimpliShade™ Vereenvoudigd Universeel
Composietsysteem.
Vereenvoudig uw workflow met slechts drie tinten.
SimpliShade is voorzien van de Adaptive Response Technology (ART) en dekt
alle 16 klassieke VITA® tinten met slechts 3 kleuren: Light, Medium, Dark. Met
SimpliShade reduceert u uw voorraad en bespaart u tijd bij het selecteren van de
juiste kleurtint, terwijl u kunt vertrouwen op een uitstekende hanteerbaarheid
en zeer esthetische restauraties. Laat uw patiënten zelfverzekerd glimlachen
terwijl u uw workflow eenvoudig houdt.

Adaptive Response Technology (ART): Restauraties die langer meegaan en glanzen
Het ART filler netwerk, een bewezen technologie in Harmonize®, helpt u bij het realiseren van levensechte restauraties met
uitzonderlijke sterkte en een ongeëvenaarde esthetiek. De hoge vulgraad (81% ) van het ART systeem zorgt voor een uitstekende
sterkte en een betere weerstand tegen chipping en breuk in de loop van de tijd. SimpliShades kleinere deeltjesgrootte van 50nm
zorgt voor een betere polijstbaarheid en het vermogen om glans en schittering langer te behouden.
Optimale Translucentie
SimpliShade biedt de ideale opaciteit om tandstructuren na te bootsen, om onderliggende tandvlekken beter te maskeren en goed te
integreren met de kleur van de omliggende tanden, resulterend in een meer levensechte restauratie.
Eenvoudige Kleurbepaling en Minder Voorraad
Makkelijker en sneller de kleur selecteren. SimpliShade dekt alle 16 VITA klassieke tinten met slechts 3 kleurtinten: Light, Medium,
Dark. Bespaar tijd en geld met een minimaal aantal tinten om aan bijna al uw composiet behoeften te voldoen. Maak uw voorraad
overzichtelijk, vermijd het lastige bijbestellen van teveel verschillende referentienummers en verminder of elimineer het aantal
vervallen producten.
Universeel Voor Alle Caviteitsklassen
Gebruik SimpliShade met vertrouwen voor alle caviteitsklassen zonder de noodzaak voor een blocker.

SPUIT

2+1

VITA Shade Gids Equivalent

SimpliShade Voor & Na

LIGHT

Korting 33% !
A1, B1, B2, C1, D2

MEDIUM

SimpliShade Referenties

A2, A3, C2, D3, D4

Ref. 37001 Spuit Light
Ref. 37006 Unidose Light (20st.)
Ref. 37002 Spuit Medium
Ref. 37007 Unidose Medium (20st.)
Ref. 37003 Spuit Dark
Ref. 37008 Unidose Dark (10st.)

A3.5, A4, B3, B4, C3, C4

Ref. 37004 Spuit Bleach White
Ref. 37009 Unidose Bleach White (10st.)
Ref. 37005 Spuit Universal Opaque
Ref. 37010 Unidose Universal Opaque (10st.)

DAR K

Extra SimpliShade Referenties

Casusafbeeldingen met dank aan Dr. Matthew Miller

Inhoud Spuit: 4 g
Inhoud Unidose: 0,25g

Spuit 4 g van € 49,95 voor € 33,30 (bij afname van 3 spuiten)
Unidose 10x 0,25 g van € 39,95 voor € 29,95 (bij afname van 4 unidoses)
Unidose 20x 0,25 g van € 59 voor € 44,
,95

95

(bij afname van 4 unidoses)

UNIDOSE

3+1

Korting 25% !

Van € 49,95 nu voor € 33,30 - Van € 39,95 nu voor € 29,95 - Van € 59,95 nu voor € 44,95
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Cement

Nexus™ Universal
Nexus™ Universal Refill Kit

Dankzij Nexus™ Universal, een écht Universeel Adhesief Composietcement,
zijn er geen primers en activators meer nodig, waardoor de complexiteit van
typische cementatieprocessen met tot wel 50% kan worden teruggebracht.
Nexus Universal past zich aan de door u gewenste cementatietechniek aan,
zodat u uw protocol niet hoeft te wijzigen.
Nexus Universal is het eerste cement dat een totale chemische uitharding biedt
met elke universeel adhesieve bonding. Een vereenvoudigde en efficiëntere
workflow met minder kans op fouten.

Nexus Universal Chroma met Kleurindicator
Het cement is roze wanneer het wordt aangebracht en vervaagt geleidelijk aan naar de cementtint. Tack-cure of
zelfuitharding voor meer controle over enkele of meerdere kronen. Reiniging is eenvoudig als de roze kleur is veranderd in
cementkleur, wat het optimale moment aangeeft waarop het overtollige cement kan worden verwijderd. Zo wordt het risico
op achtergelaten overtollig cement vermeden. Als de roze kleur verdwijnt, kunt u beginnen met reinigen!

Korting
33% !

24M

24 maanden houdbaar
Eenvoudige opslag
zonder koeling vereist.

36991 - Nexus Universal Refill Spuit - Clear
36992 - Nexus Universal Refill Spuit - Clear with Chroma
36993 - Nexus Universal Refill Spuit - White
36994 - Nexus Universal Refill Spuit - White Opaque
36995 - Nexus Universal Refill Spuit - Yellow
36996 - Nexus Universal Refill Spuit - Bleach
Inhoud: 10g (2 Spuiten a 5g)

Van € 142,16 nu voor € 94,70

OptiBond™ Universal

Bonding
OptiBond™ Universal Refill Bottle
OptiBond™ Universal: universele bonding met één component
OptiBond Universal is het één-component bondingsysteem dat de
betrouwbaarheid van de gepatenteerde OptiBond GPDM-technologie
combineert met het gebruiksgemak van een universele oplossing.
Betrouwbare hechtsterkte op alle oppervlakken en substraten, bij elke
etstechniek. Bescherming tegen postoperatieve gevoeligheid.

Bewezen sterkte
De bedrijfseigen technologie die het OptiBond GPDM-monomeer en het innovatieve Ternary Solvent
System van Kerr combineert, zorgt voor betrouwbare hechtprestaties op glazuur en tandbeen.
Bescherming tegen gevoeligheid na de ingreep
OptiBond Universal dringt dankzij zijn hydrofiele eigenschappen diep door in de tubuli en beschermt de
tand zo tegen microlekken en verbetert de bescherming tegen gevoeligheid na de ingreep.
Uiterst veelzijdig
OptiBond Universal laat u vertrouwen op een bewezen formule die effectief is bij gebruik met
verschillende substraten en technieken: van totaaletsend tot zelfetsend en selectief etsend.

ng
Korti !
%
41

Eén fles, één laag
Het grootste voordeel van OptiBond Universal is de eenvoud ervan. De geavanceerde formule combineert
primer, adhesief en etsmiddel in één fles en is al effectief na het aanbrengen van één laag.

36519
OptiBond Universal Bottle Refill
Inhoud: 5ml

Van € 97,97 nu voor € 57,57
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JET Carbide

Dental Burs
JET Carbide Hardmetalen Boortjes
De hoogste kwaliteit voor een vaste lage prijs.

Jet Carbide hardmetalen boortjes worden in Canada door professionals met meer
dan 65 jaar expertise geproduceerd. Sinds 1952 leveren zij met vertrouwen
wereldwijd hoogwaardige producten en zorgen voor een uitstekende klantervaring.

Het kiezen van carbide boortjes was nog nooit zo eenvoudig.
•
•

Hoogwaardige kwaliteit zoals u van KaVo en Kerr gewend bent.
Reduceer uw kosten met onze vaste lage prijs.

NIEUW !

Preparatie

Trimmen en afwerken

Hardmetalen Ronde Excaveerboren
Ideaal voor de initiële opening, het excaveren van geïnfecteerd dentine, het verlengen van preparatiewanden, het
creëren van betere retentie en endodontische toegang. Kleinere diameters helpen bij het maken van ultraconservatieve
preparaties.

Hoogste Kwaliteit,
Vaste Lage Prijs!!
Ref. Nr.

Type

Diameter

Aantal

400328-JTC

Round, latch (LA)

008

100

400339-JTC

Round, latch (LA)

010

100

400341-JTC

Round, latch (LA)

012

100

400353-JTC

Round, latch (LA)

014

100

400354-JTC

Round, latch (LA)

016

100

400363-JTC

Round, latch (LA)

018

100

400375-JTC

Round, latch (LA)

023

100

Vaste adviesprijs € 201,20

introductieprijs
€ 159,95 p/100st.

Voor informatie over ons totale JET Carbide assortiment met vaste lage prijs neemt u
contact op met uw Kerr vertegenwoordiger (zie achterzijde van deze promotiebrochure).

Van € 201,20 nu voor € 159,95
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Extra Korting

20%!!

SIMPLICITY
BY KERR

Three trusted brands. One effective solution for simplifying
your restoration workflow and inventory management

SimpliShade™ Universeel Composiet
Restauratiebehoefte vereenvoudigd met 3 tinten.
Met dit universele composiet dekt u alle 16 VITA® klassieke
tinten met slechts 3 kleuren. SimpliShade is voorzien van
Adaptive Response Technology. Geen blocker nodig.

OptiBond™ Universal Bonding
Eén universeel adhesief, vele procedures.
Dit één-component bondingsysteem biedt uitzonderlijke en
betrouwbare hechtsterkte op alle oppervlakken en substraten,
bij elke etstechniek en beschermt tegen postoperatieve
gevoeligheid. Voor directe en indirecte toepassing.

Nexus™ Universal Adhesief Composietcement
Vereenvoudigt cementatieprocessen met 50%.
Nexus Universal maakt het gebruik van primers en activators
overbodig en vereenvoudigt de complexiteit van typische
cementatieprocessen. Het past zich aan de door u gewenste
cementatietechniek aan, zodat u uw protocol niet hoeft te wijzigen.
Nexus Universal is het eerste cement dat een totale chemische
uitharding biedt met elke universeel adhesieve bonding.
Alle prijzen exclusief btw. | 9

Elements™ IC

Obturatie Systeem
Elements™ IC Obturatie Systeem
De nieuwe draadloze elements™IC is het nieuwste complete en betrouwbare
obturatiesysteem van Kerr Endo (voorheen SybronEndo) dat een downpackwarmtebron met een backfill-extruder combineert. Behaal snel en eenvoudig
uitstekende, voorspelbare resultaten: voorzien van een langdurige batterij (ten
opzichte van elementsfree)*, draadloos opladen, en een comfortabel, ergonomisch
ontwerp.

(Voorheen

)

•
•
•

Volledige controle over de procedure: instelbare temperatuur tussen de 140°C en 400°C
Direct klaar voor gebruik: warmt binnen 0,5 seconde op tot 200 °C
Comfort zonder compromissen: activeringsring van 360°

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik
Vrij en comfortabel werken zonder kabels
Ergonomisch comfortabele en gebalanceerde greep
Draadloos opladen
Minstens 16 kanalen met één lading van de backfill
Een hoogwaardige 3D-obturatie van het wortelkanaalsysteem
Minder inactiviteit dankzij snellere extrusies
Geschikt voor de meest gangbare reinigingsmiddelen
zonder elektronische verbindingen
Laad in minder dan 3 uur volledig op

Promotie 1 - Korting
973-0600 Elements™ IC van € 2.621 nu voor € 2.120 - uw voordeel € 501 !!

Promotie 2 - Pakketkorting
973-0600 Elements™ IC Obturatie Systeem
972-2502 Elements Gutta Percha Cartridge 23GA (HBody)

Aantal Adviesverkoopprijs
1
10

€
€

2.621,00
626,00

Pakketprijs: van € 3.247 nu voor slechts € 2.425 - uw voordeel € 822 !!
Promotie 3 - Pakketkorting
973-0600
972-2502
952-0003
974-0058

Elements™ IC Obturatie Systeem
Elements Gutta Percha Cartridge 23GA (HBody)
Buchanan Pluggers PK/5
Buchanan Hand Plugger Size # 1

Aantal Adviesverkoopprijs
1
15
1
3

€
€
€
€

2.621,00
939,00
337,55
239,75

Pakketprijs: van € 4.137 nu voor slechts € 2.625 - uw voordeel € 1.512 !!

Tot wel € 1.512,00 pakketvoordeel
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Elements™ e-motion

Endodontische Motor

Elements™ e-motion Endodontische Motor
Duitse kwaliteit stelt veiligheid voorop.

(Voorheen

)

Roteert wanneer u dat wilt, reciprook wanneer dat nodig is.
•
Verbeterde Adaptive™ Motion met een hogere slijpefficiëntie, beter bestand
tegen breuken/vervorming en transport.
Ontworpen en geproduceerd in Duitsland.
•
Betrouwbare kwaliteit.
Ergonomisch ontwerp.
•
Een groot gekleurd touchscreen voor intuïtief gebruik.
Er zijn vier montagemogelijkheden voor de handstukhouder voor afstemming op
uw persoonlijke behoeften. Het apparaat is klein en kan daardoor eenvoudig op
de behandeleenheid worden geplaatst.
Grondige en uitbreidbare database van vijlen.
•
Een vijlsysteem met meer dan 190 vooraf ingestelde vijlen. Nieuwe vijlen
zijn individueel toe te voegen en in te stellen met naam, grootte, snelheid en
draaimoment.
Een volledig uitgerust en kant-en-klaar pakket.
•
Het systeem heeft een controller, een motor en endo-handstuk (8:1), een
snelheidsbereik van 20-2500 rpm, en draaimoment van 0,1-6,0 Ncm.
12 maanden garantie

Promotie 1 - Korting
815-1701 Elements™ e-motion van € 1.615 nu voor € 1.465 - uw voordeel € 150 !!

Promotie 2 - Pakketkorting
815-1701
818-2156
818-2157
818-2158
817-8253
817-8257
15126
15130

Elements™ e-motion (motor)
Traverse Rotary Glide Path File (.13/.06/21mm)
Traverse Rotary Glide Path File (.13/.06/25mm)
Traverse Rotary Glide Path File (.13/.06/31mm)
TF Adaptive File ML1 23mm PK/4
TF Adaptive File ML1 27mm PK/4
K-Flex Files 25mm SZ 10 Purple PK/6
K-Flex Files 25mm SZ 15 White PK/6

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1

Adviesverkoopprijs
€
1.615,00
€
66,30
€
66,30
€
66,30
€
49,30
€
49,30
€
10,95
€
10,95

Pakketprijs: van € 1.934 nu voor slechts € 1.565 - uw voordeel € 369 !!
Promotie 3 - Pakketkorting

815-1701 Elements™ e-motion (motor)
817-4203 TF Adaptive File (keuze uit alle referenties) - PK/4)

Aantal Adviesverkoopprijs
1
€
1.615,00
50
€
2.463,90

Pakketprijs: van € 4.078 nu voor slechts € 2.141 - uw voordeel € 1.937 !!

Tot wel € 1.937,00 pakketvoordeel
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Voor meer informatie of bestellingen kunt u contact opnemen
met uw Kerr vertegenwoordiger in uw regio.

Groningen/Friesland/Drenthe/
Overijssel/Zeeland

Email: info.benelux@kavokerr.com

N/Z-Holland/Utrecht/Flevoland
Niels van der Schee
Email: niels.vanderschee@kerrdental.com
Tel. : 06 13 36 14 23

N.Brabant/Gelderland/Limburg
Marc Munnichs
Email: marc.munnichs@kerrdental.com
Tel. : 06 13 85 50 26

Vlaanderen
Emel Merghad
Email: emel.merghad@kerrdental.com
Tel. : 0474 94 96 21

Wallonië, Brussel en Luxemburg
Jean-Philippe Verstappen
Email: jean-philippe.verstappen@kerrdental.com
Tel. : 0471 61 92 01

Alle genoemde prijzen in deze promotiebrochure zijn exclusief BTW. Levering van onze producten geschiedt via uw dentale depot.
De kortingspercentages zijn gebaseerd op onze adviesverkoopprijzen en kunnen daarom in enkele gevallen afwijken van de kortingspercentages van
uw dentale depot. Voor meer productinformatie verwijzen wij u naar onze Kerr website www.kerrdental.com. Zet- en drukfouten voorbehouden.
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