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Landsmøtetilbud

HEKA UNICLINE S

Hekas UnicLine S er ren skandinavisk designkunst.
Denne gjennomtenkte uniten har individuelt
balanserte instrumenter – En gave til håndleddet ditt.
I utviklingen av uniken har komfort og funksjonalitet
vært svært viktig. Lysergonomi, lange silikonslanger
og fotkontroll er bare noe av det som gjør uniten så
bra.
Fokuset på ergonomi skal sikre at både pasient,
tannlege og assistent skal få en så fin opplevelse som
mulig.

Få 35 000,- i ekstrautstyr på et begrenset
antall uniter!
Bestill før 15. november

LES MER OM UNIT
Gå til dentalnet.no/
produktkategori/uniter/

Få info og tilbud på mail:
salg@dentalnet.no
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EKTE DA NS K KU NS T
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DESIGN EDITION
Velg mellom bamboo, cherry
blossom og fujisan.

INSPIRASJON
Bli inspirert, og gi klinikken din
en touch av østen.

ALLE UNITER
Design Edition fås på både E70,
E50 og 1058.

INSTRUMENT
MASTERmatic M25 L
kan lasergraveres med
designelementet.

La kundene komme inn i en oase av spennende
design når de trer inn på klinikken. Den kjente
KaVo-kvaliteten er selvfølgelig fremtredende i hele
gjennomføringen.
Vi anbefaler også å gå for KaVos RELAXline stoltrekk,
som i tillegg til å ha utrolig flott søm og detaljer er
veldig behaglig å sitte i for pasienten.

Få 25 000,i ekstrautstyr!
Bestill før 15. november

LES MER OM UNITER
Gå til dentalnet.no/
produktkategori/uniter/
Få info og tilbud på mail:
salg@dentalnet.no
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Landsmøtetilbud

D E SIGN E D IT IO N

Design Edition er en spennende designserie fra KaVo
inspirert av naturen i Japan som vil kunne stå som
inspirasjon og basis når du utformer klinikken din.
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RICHARD
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JENS PETTER

Selger Sør- og Vestlandet

Selger Viken

Selger Midt- og Nord-Norge

Med over 20 års erfaring
som selger og tekniker på
dentalutstyr er Trygve svært
god på det meste.

Tidligere røntgentekniker
Rickard har en unik
kompetanse på imagingutstyr,
og gir deg tips og råd om dette.

Jens Petter har lang fartstid
i bransjen, og kan hjelpe
deg med det meste utenom
programvare til røntgen.

trygve.lea@dentalnet.no
Tlf.: 908 43 858

rickard.haltnes@dentalnet.no
Tlf.: 930 10 106

jens.petter.fallet@dentalnet.no
Tlf.: 906 88 051
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Selger Innlandet, Oslo og Vestfold
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Ø R JA N

06

LARS

Salg og markedskoordinator

Produktspesialist

Selger med spesialkompetanse
på mikroskop fra Leica. Tommy
har også god greie på uniter og
innredning.

Ørjan selger over hele landet,
og er spesielt god på produkter
som instrumenter, autoklaver
og annet småutstyr.

Lurer du på noe om et produkt?
Da er Lars mannen, han har
stålkontroll på alle produktene
vi fører i vårt sortiment.

tommy.ulverud@dentalnet.no
Tlf.: 951 80 079

orjan.hagen@dentalnet.no
Tlf: 951 52 822

lars.krumsvik@dentalnet.no
Tlf.: 902 00 157

Vi står klare til å ta din telefon hele dagen under landsmøtet. Ring oss eller meld oss når du
har tid, så gleder vi oss til å høre fra deg!
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SALG S T E A M
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FULL HD

MULTI FOC. OBJEKTIV

ERGONOPTIC DENT

DESINFISERBARE
HÅNDTAK

12X ZOOM

Mikroskopets håndtak kan enkelt tas av og
desinfiseres, noe som passer veldig godt i disse tider.
Med multifokus, 12x zoom og ergonoptic dent ser du
mer detaljert enn på lenge.
Mikroskopet kommer i tillegg med valgfri feste, Full
HD video, 250 mm objektiv, fjernkontroll og fem
beskyttende glass med støvfilter.

HIGH E ND -K AMPANJE

250 MM OBJEKTIV

25 000,- i avslag

LES MER OM
MIKROSKOPET
Gå til dentalnet.no/produkt/
leica-microskop/

Få info og tilbud på mail:
salg@dentalnet.no
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Nå har vi kampanjepris på Leicas High End-versjon
av mikroskopet M320. Mikroskopet er fullspekket, og
inneholder alt du kan tenke deg av hendige funksjoner.

FO C US
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OPPGRADERBAR

SMARTVIEW™
Markedets mest stabile
røntgenapparat som passer
de fleste uniter.

3D MED LAV DOSE
TEKNOLOGI™

Husk at lang firkantkonus
er absolutt best for å holde
strålingen så lav som
mulig.
5 års garanti gjelder for
kjøp før 2021.
Få tilbud på røntgen i mail:
salg@dentalnet.no

Husk også forbruksvarer!
Disse bestiller du enkelt i
nettbutikken.

DEDIKERT SENSOR
FOR 2D OG 3D
3 I ETT-SYSTEM

KAV 0 OP 3D PRO
Dette er maskinen for den som ønsker det lille
ekstra. Systemet gir deg både 2D, 3D og Ceph.
Lekker maskin som er svært enkel å betjene,
og som er spekket med funksjoner og
muligheter. OP 3D Pro har dedikert sensor for
2D og 3D-bilder.

2019-priser!

LES MER OM RØNTGEN
Gå til dentalnet.no/
produktkategori/rontgen-ogbildebehandling/

PAKKEPRIS!
SCAN EXAN + VISIQUICK

Kvalitetsskanner som desinfiserer
med UV-lys.
s. 10

Solid maskin som skanner svært raskt.

Landsmøtetilbud

VisiQuick og Scan Exam for 120 000,inkludert montering!
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SERVICE

Hvem sørger for at ditt
utstyr er i god nok stand?
Dental Sør har et landsdekkende serviceteam
som alltid hjelper deg når
du trenger det.
Med gjevnlig kursing
er våre teknikere faglig
oppdatert, og kan
utstyret de skrur på.
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Ønsker du å bli holdt
oppdatert om våre kurs og
kampanjer? Klikk her, og
meld deg på nyhetsbrevet
vårt og bli med i
trekningen av en iPad.
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I NST RUME NT E R

HYGI ENE

HYGIENISK TASTATUR
Ved kjøp av tastaturpakke får du 50%
rabatt på hygienisk mus.
Svært enkle å sprite av mellom hver
pasient. Trykk på ”clean”-knappen
og sprit av som på andre flater.
Finnes både som trådløst og kablet
sett.

14 DAGERS
ÅPENT KJØP!

Mekaniske taster for optimal
ergonomi. Tastaturet er vinklet 6º for
god støtte.
Kan spesialbestilles med sort farge.
> Les mer

LANDSMØTEPRISER MED INNBYTTEKAMPANJE
Ut året har vi innbyttekampanje på roterende instrumenter fra KaVo.
Du får 1000,- igjen for ditt gamle instrument - uansett merke. Så sjekk alle
skuffer og skap for gamle instrumenter som ligger og slenger.

Les mer om tilbudet her, eller kontakt Ørjan: 951 52 822
s. 14

Få tilbud på mail:
salg@dentalnet.no

Trådløst: kr. 3550,Kablet: kr. 2850,-

Landsmøtetilbud

Leverer du inn hode, hånd- eller bakstykke får du 450,- i innbytte.
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Drømmer du om en flott
klinikk? Vår eminente
praksisplanlegger Rasim
hjelper deg både med ny
klinikk eller endringer på
din eksisterende klinikk.

STØTT KREFTSAKEN
Hjelp oss å støtte “Rosa Sløyfe”-aksjonen. Ut oktober får
du en rosa sløyfe for hvert kjøp du gjør i nettbutikken
over 2000 kr.

Vi tar forbehold om feil i brosjyren, du finner tilbudene ved å besøke vår nettside eller ta kontakt med en av
våre selgere.

