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Kenmerken:
Resolutie: 1,3 megapixel
Nauwkeurigheid: <15 micron
Scanning bereik: 100 mm x 100 mm x 75 mm
Lichtbron:Gestructureerd licht 3D-scannen
Afmeting: 260 mm x 270 mm x 420 mm
Gewicht: 5 kg
Uitvoerformaat: STL, OBJ
Aansluiting: USB 3.0

Kenmerken:
Resolutie: 1,3 megapixel
Nauwkeurigheid: <10 micron
Scanning bereik: 100 mm x 100 mm x 75 mm
Lichtbron: Blauw licht
Afmeting: 260 mm x 270 mm x 420 mm
Gewicht: 5 kg
Uitvoerformaat: STL, OBJ
Aansluiting: USB 3.0

Opera system OS-IOMC
Intraorale scanner

Opera System vereenvoudigt de intraorale scanervaring. Het slanke 
handstuk biedt patiënten comfort terwijl ze betrouwbare scanresultaten 
opleveren. Het handstuk werkt op basis van structured light technologie: 
OS-IOMC kan rechtstreeks kleurgegevens in tanden en tandvlees 
verkrijgen voor een realistisch 3d kleur-weergave. Eenvoudige bedie-
ning: begin moeiteloos met een gebruikersvriendelijke interface en een 
compact en draagbaar ontwerp. No-touch control: 
bewegingsdetectiefunctie.
Optioneel verkrijgbaar met medical grade cart

Kenmerken:
Scansnelheid: 15 fps (video-gebaseerd)
Uitgangsgegevens: STL & OBJ
Interface: USB 3.0
Aanbevolen pc-configuratie: Processor: i7-7700 of 
hoger, RAM: 16 G of meer, Grafische kaart: 
NVIDIA® GeForce® GTX 1060, 6 GB DDR of hoger
Besturingssysteem: Windows 10 - 64 bit

voor € 55.700,-

Opera system OS-100
Deze gloednieuwe 3D-dentale scanner zal de dentale wereld 
verbazen met zijn ongeëvenaarde kleine voetafdruk, ongekend 
lichte gewicht en kosteneffectiviteit. De OS-100 is de ideale 
scanoplossing voor elke tandheelkundige professional met 
beperkte ruimte. Zijn veelzijdigheid maakt het mogelijk voor 
tandprothetici om het digitale tijdperk in te gaan zonder hun 
protocollen voor het dagelijks maken van afdrukken te 
veranderen.

Opera system OS-200
•  Hoge productiviteit: een snellere scantijd van de camera in 

combinatie met hoge precisie verhoogt de efficiëntie van uw 
laboratorium.

•  HD-camera: geïntegreerde projector met blauw licht.
•  Eenvoudig onderhoud: open structuur garandeert eenvoudig 

en gemakkelijk onderhoud met minimale inspanning.
•  Meerdere scanfuncties: tandheelkundige afdrukken, gips- 

modellen, wax-ups, articulators, matrixen en opppervlakte 
textuur.

Opera system Targa
Directe reinigingstechnologie: hiermee 
kunt u eenvoudig overschakelen tussen 
nat en droog frezen. Naast geïntegreerde 
ionisatoren en actieve werkruimte 
ventilatie, heeft TARGA ook een zeer 
intelligente zelfdrogende functie. 
Geïntegreerde waterkoeling: minimali-
seert de thermische uitzetting van de 
spindel en de Z-as aanzienlijk; sneller 
frezen met nog meer consistente 
resultaten en langere levensduur van 
spindels.

Kenmerken 
Afmeting (B x D x H) 580 x 600 x 700 mm
Gewicht ~ 149 kg
Aantal assen 5
Nauwkeurigheid ± 3 micron, Spindel
tot 80 000 tpm, Maximaal vermogen  
800 watt
Automatische gereedschapswisselaar  
16 gereedschappen
Automatische lader  
10 blanks standaard  
- ondersteund tot 60 blokken
Blank dikte 10 tot 40 mm - Ø 98 mm
Luchtverbruik Ionisator gedeactiveerd: 
ong. 50 l / min bij 6 bar, 65 l /  
min bij 8 bar
Ionisator geactiveerd: ong. 100 l / 
 min bij 6 bar, 110 l / min bij 8 bar
A rotatieas van 360 graden
B rotatieas (vijfde as) van ± 35 graden

€ 14.500,-

10 blank wisselaar standaard!

€ 6.600,-

€ 5.000,-

Inclusief CAM-software

http://www.vandehoefdental.nl
http://www.vandehoefdental.nl
https://www.vandehoefdental.nl/os-100/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=EU%20OS%2DIO%2DMC&webgroupfilter=
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=EU%20OS%2D200&webgroupfilter=
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=EU%20OS%202008&webgroupfilter=606
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Opera System Viva W
Hoog transparant ZR

Sterk doorschijnende en witte zirkonia. Ideaal voor 
kronen en bruggen met een lange overspanning.

Opera System Viva PS
Voorgekleurde HT ZR

Viva PS Complete oplossing in voorgekleurd 
zirkonia, combineert uitstekende translucentie en 
hoge buigsterkte geschikt voor bruggen, inlays en 
onlays.
Verkrijgbaar in A2/A3/B2/C2/D2

Opera System Viva VS
Multilayered  en voorgekleurde ZR

Viva VS - Zeer translucent + Multilayer + Weerstand 
tegen progressieve flexie. Geschikt voor elk type 
restauratie. Ideaal voor enkele restauratie, maar ook 
langere overspanningen.

Verkrijgbaar in A1/A2/A3/A3.5/B1/B2/C2

Kenmerken 
Buigsterkte >1200 MPa
Thermische uitzetting (25-500°C)  
(10.5 ± 1.0) ×10-6·K-1

Samenstelling  
ZrO2 + HfO2, Y2O3, Al2O3,...
Transparantie 39%
Sintertemperatuur 1530°C voor 2 uur

Kenmerken 
Buigsterkte >1200 MPa
Thermische uitzetting (25-500°C)  
(10.5 ± 1.0) ×10-6·K-1

Samenstelling  
Nanometer zirconia powder 
Fe2O3,Pr2O3, Er2O3,...
Transparantie 43%
Sintertemperatuur 1530°C voor 2 uur

Kenmerken 
Buigsterkte 800 tot 1100 MPa
Thermische uitzetting (25-500°C)  
(10.5 ± 0.5) ×10-6·K-1

Samenstelling 
ZrO2 + HfO2, Y2O3,Fe2O3, Al2O3, Er2O3,...
Transparantie 44 tot 47%
Sintertemperatuur 1480°C voor 2 uur

op alle blanks!

5+1gratis

bijv. 14 mm dikte voor € 121,-

bijv. 14 mm dikte voor € 85,-

bijv. 14 mm dikte voor € 66,-

Palor Ruiters
LV BAR PALOR: de perfecte 
prijs-kwaliteit combinatie

HR BR-682-3OR
LV BAR MACRO RIDER OR + SM 5 CM

van € 136,- | voor € 115,60
HR BR-683-3OR
LV BAR MICRO RIDER OR + SM 5 CM

van € 95,50 | voor € 81,20

HR BR-682-3OR-AP
LV BAR MACRO RIDER OR-AP + SM 5 CM

van € 120,- | voor € 102,-

HR BR-682-3AP
LV BAR MACRO RIDER AP + SM 5 CM

van € 78,50,- | voor € 66,70
HR BR-683-3AP
LV BAR MICRO RIDER AP + SM 5 CM

van € 54,- | voor € 45,90

HR BR-682-3IN
LV BAR MACRO RIDER IN + SM 5 CM

van € 39,50,- | voor € 33,60
HR BR-683-3IN
LV BAR MICRO RIDER IN + SM 5 CM

van € 39,- | voor € 33,15

15% korting op alle attachmentsGeldigheid tot 31 januari

���������������������
�������

HR BR-683-3OR-AP
LV BAR MICRO RIDER OR/AP + SM 5 CM

van € 90,- | voor € 76,50
De PALOR ruiters zijn een samenstelling van 
een retentiedeel in een palladium legering en 
het clipsend gedeelte in een goudlegering.  
Deze goudlegering blijft zichtbaar voor de patiënt  
en kan aangeboden worden met een belangrijke  
prijsreductie. Functioneel is de PALOR ruiter volledig identiek 
aan een klassieke goudlegeringscombinatie qua retentie, maar 
met een stuggere verbinding in de kunststof. Het combineren van 
deze twee verschillende legeringen geeft verrassend een betere 
verbinding dan bij het verbinden van identieke legeringen.
Alle ruiters zijn beschikbaar in micro en macro afmeting. 

Ook voor Kerox 
blanks geldt: 

5+1 gratis 
HR-S3-101-22

1 compleet attachement
HR-S3-111-0

2 drukknoppen 
+ 2 plaatshouders

HR-SP-101-22

1 compleet attachement

HR SP-111-0

2 drukknoppen 
+ 2 plaatshouders

van  

€ 46,79 voor

€ 39,78
van  

€ 51,80 voor

€ 44,05
van  € 36,45 voor€ 30,98

van  € 34,70 voor€ 29,50

15% korting op alle attachments

http://www.vandehoefdental.nl
http://www.vandehoefdental.nl
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-sp2-ti-cement-h-3-80mm-o-3-40mm/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=hr%20sp%2D111%2D0&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-sp3-drukknop-m3-incl-spacer/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-macro-inox-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-micro-inox-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-macro-palladium-plaatsh-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-micro-palladium-plaatsh-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-macro-goud-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-macro-palor-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-micro-palor-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/attachments/nobil-metal/lv-ruiter-micro-goud-plaatshouder-5cm/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=opera%20viva&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=kerox&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=HR%20S3%2D101%2D22&webgroupfilter=
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Deze LED DLP printer is vele malen sneller dan Laser DLP syste-
men. Een nauwkeurige en snelle printer die gebruik maakt van 
Kulzer vloeistoffen. Binnenkort zijn ook prothesevloeistoffen in 
de bekende Kulzer kleuren verkrijgbaar. De meeste prints zijn 
klaar binnen het uur, en veel nauwkeuriger dan die een Laser DLP 
machine produceert. De unieke vloeistof tray gaat zeer lang mee 
en maakt dat deze machine in combinatie met voordelige vloeistof-
fen een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding heeft. 

• Snel, precies en economisch.
• Veruit de meeste werkstukken binnen 30 min. geprint.
• X en Y-as nauwkeurigheid 53,6 μm.
• DLP-technologie garandeert precisie en snelheid.
•  Huidige indicaties: modellen, CAD voor gieten , individuele 

afdruklepels, splints, nachtbeugels, boormallen.

van € 16.940 | voor € 13.452,-

Shera SHERAprint
Shera doet al 15 jaar onderzoek 
naar 3D printers en levert daardoor 
superieure ondersteuning. De zeer 
geavanceerde Rapidshape printer 
werkt perfect samen met de software 
die Shera in samenwerking met 
Dentalwings (scanners) en Rapidshape 
heeft ontworpen. Deze printer heeft 
op dit moment het meest uitgebreide 
pakket van vloeistoffen.

Technische details SHERAprint 20 SHERAprint 30 SHERAprint 40

Oppervlakte platform: 130x75 mm 130 x 75 mm 2 x (130 x 75 mm).
dubbele constructie gebied

Resolutie: HD 1920 x 1080 pixel 
(native pixels ±34 μm)

HD 1920 x 1080 pixel
(native pixels ±34 μm)

2 x HD 1920 x 1080 pixel
(native pixels ±34 μm)

Uithardings methode: UV LED 385 nm UV LED 385 nm UV LED 385 nm

Laag dikte:
50 en 100 μm standaard
(minimale dikte in z; 0,5 μm)
afhankelijk van materiaal

50 en 100 μm standaard
(minimale dikte in z; 0,5 μm)
afhankelijk van materiaal

50 en 100 μm standaard
(minimale dikte in z; 0,5 μm)
afhankelijk van materiaal

Snelheid:

zonder Force Feedback: max. 50 
mm/h met Force Feedback:  
max.100 mm/h, afhankelijk van 
materiaal en laag dikte

max. 100 mm/u, afhankelijk van 
materiaal en laagdikte

max. 100 mm/u, afhankelijk van 
materiaal en laagdikte

van  | voor € xxxxxxxxx,-

NIEUW!

€ 15.695,-
€ 18.495,-

€26.395,-

+

+

Kulzer cara Print 4.0 +
 HiLite-Power 3D+ cara Print Clean

Kulzer cara Print 4.0 +  HiLite-Power 3D 
+ cara Print Clean:

Technische details 
Minimale hoogte 500 mm

Maximale hoogte 875 mm

Hoogte-instelling van  

de rugleuning 60 mm

Kantelhoek van  

de rugleuning 0°-90°

Breedte 630 mm

Lengte 2000 mm

Netto gewicht ca. 140 Kg

Maximaal hefvermogen 

(patiënt + eenheid) 300 Kg

Hefsnelheid 22 mm/sec

Trendelenburg 21,5°

Rotatie hoek 325°

Classificatie I

Klasse B

Linda Next Behandelstoel
De r-evolutie van het historische model dat gelanceerd 
werd in 1978 wordt nu voortgezet in linda next.

nu tijdelijk vanaf € 5700,-

Extreem intuitive besturing met een 
enkel voet-bestuurde joystick.
Top performance vanaf het basis 
model, inclusief rugleuning en 
zitting synchronisatie, met autom-
atisch uitschuifbaar voetensteun. 
Automatische programma’s, tafel 
positie , Trendelenburg positie, laatste 
ingestelde en nul-posities, soft-start 
en stop en slow mode voor precisie 
afstelling. De brede en omgevouwen 
bekleding draagt bij aan een schone 
en moderne uitstraling en hoog 
zitcomfort.
Een extra motor t.b.v. uitschuifbare 
zitting en een extra motor t.b.v. los 
afstelbare beenondersteuning zijn 
slechts twee van de vele opties.
Veelzijdig en comfortabel: de Linda 
next kan aan de meest veeleisende 
wensen voldoen.
Een uitstekende stap in de toekomst.

NIEUW! Minivapor Kronos
Het kleinste apparaat in de Effegi Brega Range is nu beschik-
baar. Ook dit is weer een zeer robuust apparaat met een lange 
levensduur, tegen een zeer bescheiden bedrag. Geen aanslui-
ting op het waternet nodig, en snel en eenvoudig te installeren. 
Een kwestie van demi-water in het apparaat gieten en de stekker 
in het stopcontact steken. Na slechts 8 minuten opwarmen is 
het apparaat klaar voor gebruik. En wat deze Effegi Brega 
Stomers zo speciaal maakt: als het indicatielampje aangeeft dat 
het water bijgevuld moet worden, schroeft u gewoon de dop op 
en giet er wat bij! Niet wachten tot de druk er af is, het apparaat 
hoeft niet af te koelen. U werkt gewoon door.

• makkelijk te vullen door 65mm groot vulgat.
• tank bij te vullen zonder uitschakeling apparaat
• indicatielamp geeft aan wanneer bijvullen nodig is
• nieuw handzamer pistool
• verbeterde thermische isolatie van het handstuk

Palamat Premium
Eén drukpolymerisatieapparaat voor alles
Palamat® Premium - kleiner van buiten, slimmer van binnen

• Drukpolymerisatieapparaat
• Ruimtebesparend ontwerp
• Grotere opening en capaciteit, zelfs voor standaard 

articulatoren

Introductieprijs!
van € 1095,- 

voor € 995,-

van € 2385,- 

voor 

€ 2025,-

 Ontworpen voor de tandtechniek

NIEUW!

http://www.vandehoefdental.nl
http://www.vandehoefdental.nl
https://www.vandehoefdental.nl/lindanext/?docid=231
https://www.vandehoefdental.nl/minivaporkronos/?docid=232
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polymeriseren-en-uitspatten/kulzer-palamat-premium/
https://www.vandehoefdental.nl/caraprint_actie/?docid=227
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=sheraprint&artsearchmode=AND
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Mestra Iris 2 Evolution
Gipsmengers van Mestra

van € 938,- | voor € 795,-

Mestra Polymerisatie  
Apparaat Geisser

Een drukpolymerisatie ketel ontwikkeld 
met een inhoud van maar liefst 6 liter. 
Het naadloze design van de tank 
gecombineerd met eenvoudig te 
programmeren parameters maken dit de 
ideale drukpolymerisatiepan voor alle 
kunststoffen. Kenmerken: -6 liter -210mm 
diameter -naadloze tank -programmeer-
baar voor alle huidige en toekomstige 
kunststoffen. Afmetingen: ongeveer 
500x700, gewicht: ongeveer 8kg

van € 1120,- | voor € 899,- 

Mestra Mini Polijstbox  
Gorbea
Een complete polijstmachine in een zeer 
compacte verpakking. Met LED verlich-
ting, aansluiting voor een afzuiger, en 
een variabele snelheid tot 7000 toeren. 
Een prachtige oplossing bij ruimtege-
brek, of voor incidenteel polijsten. 
Afmetingen: 280x400, gewicht: 5 kg

van € 599,- | voor € 499,-

Mestra Q-dent  
Semiflexibele Kunststof 
Mestra heeft met Q-dent een gietbare 
kunststof ontwikkeld met flexibele 
eigenschappen, ideaal voor partieële 
protheses.  Zo giet u een prothese, 
compleet met klammers, in 3 gingivak-
leuren, transparant of wit. 

Mestra Eolo Plus

Inregelbare voordelige afzuiger, met 
dubbel filter systeem.  Tot 3 apparaten 
aan te sluiten voor automatische start 
van de afzuiger. Geluidsarm met 65dB.

van €1099,- | voor € 935,-
Mestra Gelketel Aneto
Geavanceerd en robuust
De Aneto gelketel verwamt de gelketel 
gelijkmatig en zonder verbranden van de 
gel, door de aanwezigheid van 2 
verschillende verwarmingselementen. 
De stille riemaandrijving en roestvrijsta-
len ketel maken het een compleet 
apparaat met de robuustheid van 
Mestra.  Kenmerken: -7 liter tank -twee 
verwarmingselementen -riemaangedre-
ven motor - Eenvoudig 
programmeerbaar

van € 2695,- | voor € 2300,-

Mestra Alginaat 
Mixer Automatic
De voordelige standaard
Inclusief gratis alginaat container

van € 805,- | voor € 685,-

Mestra M9/M18 
Polymerisatieketels
Kenmerken:  
- volledig roestvrijstalen behuizing 
- ruimte voor 9 (M9)of 18(M18) cuvetten
- Vrij programmeerbaar

M9: van € 1845,00 | voor € 1500,-
M18 van € 2360,00 | voor € 1900,-

Mestra Mulhacen Gipstrimmer
Deze moderne en veelzijdige gipstrim-
mer is uitgerust met een kletfix systeem 
waarop zowel schuurschijven als 
diamand schijven te bevestigen zijn. 
Kenmerken:- Eenvoudig te reinigen door 
afneembare deur-Handig Kletfix sys-
teem-Waarschuwingslicht- krachtige 
1600 Watt motor-3000 toeren 

van € 599,- | voor € 499,-

Mestra Zandstraler  
Constellation Practic
Deze nieuwe telg in de Mestra 
Constellation reeks is nog voordeliger, 
met de bekende Mestra kwaliteit.

van € 930.- | voor € 785,-

Mestra Zandstraler Pluton

Wilt u snel wat stralen in de behandelka-
mer of heeft u weinig ruimte maar wilt u 
wel beschermd werken? Mestra heeft voor 
u de Pluton ontwikkeld: een volledige 
zandstraler in een kleine behuizing.

van € 830,- | voor € 699,-

Mestra Polijstmachine RVS
Kenmerken: -roestvrijstalen behui-
zing-geintegreerde stille (67dB) afzui-
ging-ingebouwde verlichting-instelbaar 
op 1500 of 3000 toeren- 500 Watt motor

van € 3999,- voor € 2700,-

Mestra Polijstbox incl  
verlichting en afzuiging
Robuuste kunstoffen polijstbox inclusief 
verlichting en afzuiging, te gebruiken 
met vrijwel alle polijstmotoren, 

van € 1965,- | voor € 1650,-

Mestra Polijstmotor
Bijvoorbeeld te gebruiken in de Mestra 
Polijstbox. Stil, 2 snelheden en een 
krachtige 500W motor

van € 569,- | voor € 335,-

Mestra Iris 2
Gipsmengers van Mestra

Een perfect resultaat tegen lage prijs: de Iris 
2 is het instapmodel van de Mestra gipsmen-
gers en voldoet ruimschoots aan alle 
vereisten. Eenvoudig te bedienen, robuust, 
en de vertrouwde Mestra kwaliteit. De 
Evolution voegt hier programmeerbare 
toeren en uitgebreidere tijdsprogrammas 
aan toe, voor het mengen van o.a. 
inbedmassa. 

van € 856,- | voor € 735,-

NIEUW!Mestra Orion 
Uitwerkbox

van € 375,- | voor € 299,-

Voordelige uitwerkbox 
met groot raam,  
verlichting, mogelijkheid 
tot afzuiging.
hxbxl: 330x360x330
3,3 kg

15% 

korting
op alle 

verpakkingen

http://www.vandehoefdental.nl
http://www.vandehoefdental.nl
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/mengen/alginaatmenger/mestra-alginaatmixer-automatic/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=MES%20080531&webgroupfilter=
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/gelketels/mestra-aneto-7-gelketel/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=mestra%20qdent&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/meubilair-en-inrichting/afzuiging/mestra-orion-work-box-uitwerkbox/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polymeriseren-en-uitspatten/mestra-m9-polymerisatieapparaat/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polymeriseren-en-uitspatten/mestra-m18-polymerisatieapparaat/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polymeriseren-en-uitspatten/mestra-geisser-polymerisatieapparaat-6l/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polijsten/mestra-mini-polijstmachine-gorbea/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polijsten/mestra-polijstmotor-2-snelheden-500w/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/gipstrimmers/mestra-mulhacen-gipstrimmer-carborundum/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/mengen/vacuummenger/mestra-iris-2-advanced-vacuummenger/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/mengen/vacuummenger/mestra-iris-2-evolution-vacuummenger/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polijsten/mestra-polijstunit-rvs-incl-motor/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/polijsten/mestra-polijstunit-afzuiging-z-motor/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=MES%20080253&webgroupfilter=
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=MES%20080259&webgroupfilter=73


Kijk voor nog meer producten op www.vandehoefdental.nl Kijk voor nog meer producten op www.vandehoefdental.nl10 11

Mestra Cuvet Rond
Mestra Cuvetten

van € 92,85 | voor € 78,-

Mestra Dooscuvet
Mestra Cuvetten

van € 87,15 | voor € 74,-

Mestra Cuvet Driehoekig
Mestra Cuvetten

van € 87,15 | voor €74,-

Mestra Hydraulische pers

van € 753,- | voor € 640,-

Mestra Triltafel Rond

van € 273,- | voor € 229,-

Mestra Cuvettentang

van € 87,15 | voor € 74,-

Mestra Tandenzeef

van € 20,65 | voor € 17,-

Mestra Pneumatische Beitel

van € 310,- | voor € 250,-

Mestra Gelstamper

van € 46,50 | voor € 35,-

Mestra Triltafel Groot

van € 480,- | voor € 399,-

Mestra Triltafel Rechthoekig

van € 309,- | voor € 259,-

Prestige Hydrolight
Een hyper hydrofiel vinyl polysiloxaan 
dat vocht verdringt en zo de kleinste 
details kan reproduceren. Aangeraden 
voor implantaat afdrukken. Te gebruiken 
in combinatie met een putty of heavy 
body afdrukmateriaal. 2 x 50 ml 

van € 34,95 | voor € 27,50

Vannini Prestige Regular Fast Set
Het ideale evenwicht tussen snelheid en precisie

Vannini Prestige regular is er nu ook in een nog snellere variant. Met 
een nauwkeurigheid tot 2 mu en een snelle uitharding is dit een ideaal 
afdrukmateriaal. Een medium body die u door laat werken zonder aan 
gemak en precisie in te boeten. Inclusief mengtips.

Ook verkrijgbaar in 10x50ml XL verpakking

van € 31,10 | voor € 26,-
XL verpakking van € 125,- | voor € 100,-

NIEUW!

van € 31,75 

voor 

€ 25,50

van € 125,-voor € 100,-

Protesil Labor
Condensatie silicone putty met zeer hoge 
viscositeit. Warmte resistent en makkelijk 
de mixen. Hardheid 85 SHORE-A 

Protesil Catalysator Pasta

25kg 
van € 207,50 | voor € 166,-

van € 9,90 | voor € 7,50

Triltafels van Mestra

Regular normal set, 
Light fast set,  

Monophase
Bite

2x50ml, incl. mengtips 

10x50ml XL verpakking: 

Prestige VDG-mask
VDG-Mask is een A-silicone op vinyl 
polysiloxaan basis voor het maken van 
gedetailleerde gingiva maskers. 2 x 50 ml

van € 38,75 | voor € 29,95

http://www.vandehoefdental.nl
http://www.vandehoefdental.nl
https://www.vandehoefdental.nl/afdrukmateriaal/a-siliconen/vannini-prestige-regular-fast-set/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=vannini&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/dupliceren/siliconen/vannini-protesil-labor-s85-kneedmassa-1/
https://www.vandehoefdental.nl/dupliceren/siliconen/vannini-prestige-vdg-mask-rigid-gingival/
https://www.vandehoefdental.nl/afdrukmateriaal/a-siliconen/vannini-prestige-hydrolight/
https://www.vandehoefdental.nl/afdrukmateriaal/activator-adhesief-catalysator/vannini-protesil-catalysator-pasta/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/triltafels/mestra-triltafel-rond-120mm/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-elektronisch/triltafels/mestra-triltafel-rechthoek-220x160mm/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-algemeen/luchtbeitels/mestra-pneumatische-beitel/
https://www.vandehoefdental.nl/prothese/tandenzeven-en-kanaalstekers/mestra-tandenzeef/
https://www.vandehoefdental.nl/prothese/cuvetten-en-cuvetbeugels/mestra-cuvet-vierkant/
https://www.vandehoefdental.nl/apparatuur/apparatuur-algemeen/persen/mestra-hydraulische-pers/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=MES%20050540&webgroupfilter=
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=mestra%20cuvettentang&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/prothese/cuvetten-en-cuvetbeugels/mestra-cuvet-rond-99x80x48mm/
https://www.vandehoefdental.nl/prothese/cuvetten-en-cuvetbeugels/mestra-cuvet-driehoek-vormig/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/details/?artdetail=MES%20080010&webgroupfilter=


Prijzen in euro excl. BTW. Prijzen geldig tot 31 januari 2020 tenzij anders aangegeven. Eventuele (prijs)wijzigingen onder voorbehoud.  
Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene Verkoop-, Leverings- en Garantievoorwaarden van de Nederlandse 

Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (VGT) van toepassing. Zie www.vgt.nl

Nieuw! Cavex Scanspray
Digitaliseren van afdrukken is geen uitdaging meer met 
Cavex scanspray. Gemaakt om scanbaarheid van 
alginaat te verhogen. Door de toevoeging van Titanium-
oxide zijn zelfs de kleinste details duidelijk scanbaar. 
Met slechts een dunne laag Cavex Scanspray kunt u uw 
digitale model 100% vertrouwen.
• Voor gedetailleerde scans
• Voor alle types afdrukmateriaal
• Op poeder gebaseerd ipv olie, waardoor het het 

oppervlak van de afdruk niet beïnvloed.

Cavex Alginaat 
Bij aankoop van een omdoos Cavex  
Impressional, CA37, of Cream Alginate
Een gratis alginaat bewaardoos.

Cavex ImpreSafe 
1 liter van € 74,95 | voor € 55,-
6x 1 liter van € 448,-  | voor € 310,-
Starterkit van  € 86,55 | voor € 69,-

Tijdelijk 

slechts 

€ 20,-

NIEUW!

Nieuw! PalaXtreme
High Impact Kunststof 

PalaXtreme heeft het eigenlijk allemaal: 
high-impact, uitstekende verwerkingsei-
genschappen en goede flexibiliteit. De 
nieuwe Core Shell Technology van Kulzer 
minimaliseert het risico op breuk, vooral 
bij implantaatgedragen prothesen. 

• Overtreft duurzaamheidstesten voor 
maximale stressintensiteit Èn voor 
totale breuk van werkstukken.

• Eenvoudige verwerking voor alle 
indicaties

• Geschikt voor injecteren en gieten
• Allergievriendelijk dankzij een 

extreem laag niveau rest- 
monomeren (2,03%)

NIEUW!

https://www.vandehoefdental.nl/acties/?docid=225
https://www.vandehoefdental.nl/sheradigital/cavex-scanspray/
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=cavex%20alginaat&artsearchmode=AND
https://www.vandehoefdental.nl/winkel/product/zoekresultaat/?alstart=0&artsearch=cavex%20impresafe&artsearchmode=AND
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