
USLÅELIGE
TILBUD

HEKA
UNICLINE S

GRILL-
KAMPANJE



Heka UnicLine S
den nye Norgesuniten!

Kontakt oss for et tilpasset tilbud!
* Unit, 5 moduler, LED op. lampe, vått sug, frakt 
svingbar fontene og montering inkludert.  
Fremmøte og demontering tilkommer.

Komplett unit 
inkl. montering

Kun kr. 4 920,-*
Leasing beløp  

pr. mnd.  
ved 7 år

l Bestill innen 30. juni, levering etter sommeren
l Gratis LED operasjonslampe og opplyst fontene
l Leien starter 1. januar 2018 
l Landsmøte pris-garanti

VI BETALER LEIEN UT ÅRET
De 5 første som slår til får en Weber 3200 grill  
tilsendt umiddelbart ved signering.

Les mer om Heka UnicLine S på www.dentalnet.no

Elegant   Enkel   Solid   Hygienisk   Ergonomisk   Økonomisk

Q 3200 Gass med stativ 
Veil kr 5 999,-

SOMMERTILBUD!



Sommerens beste røntgentilbud!

Vi feirer IDS og KaVo Kerr Group med et inbytte-
tilbud på markedets mest kjente skanner. 
(Samme skanner brukes av hver 2. tannlege i Norge i dag!) 
 

Kun kr  75 500,- 
 
Minus kr  6 000,- ekstra i innbytte for din gamle skanner 
(Veil 89 000,- uten ekstra tilbehør og oppgradering) 

Inkludert: 
- CLINIVIEW 11.1 en fantastisk programvar inkl.  

  oppgradering til 11.3 og DTX Studio når det er klart 

   (helt ute support avgifter)

- UV hygienefunksjon integrert 
- 2000 ekstra og valgfrie originale hygieneposer på rull 

   (i tillegg til 800 i startkittet) 

- 10 stk iDOT fosforplater med beskytende bordholder 

Les mer om skanneren på www.dentalnet.no 

KaVo Kerr Group er en realitet, og i løpet av 2017 

vil de kjente merkevarene Soredex og Instrumentarium 

bli faset ut til fordel for ”KaVo brandet products”.

Dette er gledelige nyheter for oss som trofast og med 
stor glede har levert kvalitetsprodukter fra KaVo siden 
1999, så vi:
Feirer med å gi deg fantastiske tilbud på 
alle nyhetene. Det er bare å ta kontakt!
Se alle produktene på vår hjemmeside, og les gjerne 
mer om KaVos strategi på deres blogg: 
http://blog.kavo.com/en/imaging-solutions-for-all-your-needs/
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