
dental bauer INFO 

Behandeleenheden

Dentsply Sirona behandellijn
Innovatief met oog voor detail 

De behandellijn van Dentsply Sirona wordt gevormd door de modellen 
Intego, Sinius en Teneo. Concepten waarbij het primaire proces van  
u als behandelaar centraal staat. Of het nu gaat om ergonomie,  
flexibiliteit of functionaliteit, door de modulaire opbouw sluit het  
concept altijd aan. Van basisversie tot maximaal geïntegreerd concept.

U heeft al een Dentsply Sirona behandelconcept 
vanaf €  364,00* inclusief btw per maand.

Intego Pro TurnSinius

Meer weten? Neem contact met ons op via info@dentalbauer.nl of bel 073 615 44 11 
voor een adviesgesprek bij u in de praktijk of in onze showroom.

Teneo

KaVo behandellijn
Bewezen technologie

De behandellijn van KaVo kenmerkt zich door functionaliteit met 
een sterk bewezen technologie. Niet voor niets een van de grootste 
merken in behandelstoelen. Quality made in Germany. De Relaxline- 
bekleding maakt het geheel af. KaVo, voor iedere gebruiker en ieder 
budget een passende oplossing.

U heeft al een KaVo behandelconcept  
vanaf € 417,00* inclusief btw per maand.

1058 Life E70/E80E50 Life

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



Meer weten of een live demo afspreken? Neem contact met ons op via  
paul.vanderbruggen@dentalbauer.nl of bel 06 229 477 84

CAD CAM

Ultradent behandellijn
Een complete modellijn met vele varianten!

Behandelconcepten in de premium- en middenklasse voor de tandarts. 
Leverbaar als zweepconcept, arm over de patiënt, cartconcept en  
stand alone cartconcept. Optioneel uitgevoerd met multimedia  
ondersteuning. Tot 6 posities volledig modulair, vrije keuze voor  
samenstelling tandartselement. 

U heeft al een Ultradent behandelconcept  
vanaf € 356,00* inclusief btw per maand.

U1280U1600 U6000

Primescan
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Dentsply Sirona 
Primescan
Enjoy the scan

De nieuwste generatie waarbij nauwkeurigheid en snelheid centraal 
staan. Een open platform, integreerbaar in iedere praktijk. Naar keuze 
als solitaire scanner of als deel van een complete chairside oplossing. 

dental bauer Nederland betekent Primescan: een perfecte levering  
vergezeld van een uniek in-house trainingsconcept voor uw  
praktijkteam.

U heeft al een Primescan vanaf € 716,00* 
inclusief btw per maand



Röntgen

Dentsply Sirona panoramaröntgen
Hightech röntgenoplossingen in 2D en 3D 

Dentsply Sirona heeft een enorme historie als het gaat om  
panoramaröntgen. De Orthophoslijn bestaat uit vele generaties, met 
een oorsprong bij Siemens. De nieuwste lijnen zijn de Orthophos E, 
Ortophos S en Orthophos SL. 
Perfectie in beeldkwaliteit van een basis OPG- machine tot en met een 
uitgebreide CBCT-functionaliteit.

Dentsply Sirona Orthophos: trendsetter in technologie!

U heeft al een Orthophos vanaf € 414,00*  
inclusief btw per maand.

Orthophos E Orthophos S Orthophos SL

VistaPano S 
De nieuwste generatie in OPT

• Modernste CsI-sensor
• Compacte vormgeving
•  Uiterst snel (in 7 seconden een OPG)
• Makkelijke ‘face to face’ patiëntpositionering

Kortom: de ideale OPT voor de algemeen practicus!
 
U heeft de VistaPano S al voor € 432,00*  
inclusief btw per maand.

Meer weten? Maak snel een afspraak via info@dentalbauer.nl  
of bel ons: 073 615 44 11.

  

    Intuïtieve manier van werken
    Flexibel door drie  

verschillende armlengtes
     Robuuste afwerking
    Hoogfrequente techniek

€ 3.750,00 exclusief btw
Inclusief montage

Focus

    Uitzonderlijke stabiliteit
    Makkelijk beweegbaar
    Anti-Drijf-Mechanisme (ADM)
    Consistente beelden

€ 3.750,00 exclusief btw
Inclusief montage

Heliodent Plus 

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



Zoals bekend is dental bauer Nederland uw partner voor de complete praktijkinrichting.  
Zowel voor de levering als de technische service. De merken die wij officieel vertegenwoordigen:

Deze dental bauer INFO is zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten ontleend 
worden aan typ- of drukfouten. Getoonde afbeeldingen zijn illustratief. Genoemde prijzen met een 
asterisk (*) zijn inclusief BTW en gebaseerd op een financial lease met een looptijd van 60 maanden 
(rentewijzigingen voorbehouden). Graag informeren wij u over de leasemogelijkheden en de  
configuratie van de in deze uitgave vermelde apparatuur. Looptijd: tot 1 oktober 2020.

**Gebaseerd op een financial lease, starttermijn januari 2021. Vraag naar de voorwaarden.

dental bauer Nederland BV
De Steenbok 12 
5215 ME ‘s-Hertogenbosch
073 615 44 11
info@dentalbauer.nl
www.dentalbauer.nl

dental bauer 
technische dienst
Uw praktijkcontinuïteit  
is onze missie.

U werkt met high tech apparatuur in uw  
praktijk. Als ervaren equipmentleverancier  
weten we hoe belangrijk de technische 
service op uw apparatuur is. De technische 
dienst neemt een belangrijke positie in 
binnen dental bauer Nederland. U kunt 
rekenen op een sterke service door:
 
  Fabrieksgeschoolde technici
  Vele jaren ervaring binnen de groep
  Sterke landelijke presentie van de technici
   Snelle voorziening van originele onderdelen

Naast onze technische dienst op locatie  
bieden wij u ook de dental bauer re-
pairshop voor uw hand- en hoekstukken. 
Gecertificeerd door alle leidende merken 
voor revisie en reparatie. Gemak dient de 
mens: maak gebruik van ons verzend- 
systeem om snel en portovrij uw hand-  
hoekstukken in te zenden. 

Heeft u geen verzendenvelop van ons  
beschikbaar? Vraag hem dan aan op:  
repair@dentalbauer.nl  
of 073 615 44 10.


