
dental bauer SPECIAL Orthodontie 

Meer weten? Neem contact met ons op via paul.vanderbruggen@dentalbauer.nl of bel 06 229 477 84 
voor een adviesgesprek bij u in de praktijk of in onze showroom.

Al bijna 35 jaar is het familiebedrijf dental bauer 
de full service leverancier in de tandheelkunde. In 
Nederland doen we dit sinds 2012. Zowel generiek  
als voor de specialist, zoals de orthodontist. 

Sinds jaar en dag verzorgen wij de orthodontische 
praktijkinrichting als gecertificeerd dealer van de 
leidende producenten. In deze special vindt u een 
samenvatting van de actuele equipment. 

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
   Leverbaar met en zonder cephalostaat.

 
U heeft de VistaPano S al voor € 432,00*  
inclusief btw per maand.

VistaPano S

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021***



Intraorale scanner

  

    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

     Meest verkochte scanner in zijn soort
     Hoogste beeldkwaliteit
     Eenvoudige bediening door middel van ‘ScanManager’
     Voor alle intraorale opnamen
     Hygiënische workflow

Vanaf € 218,00**  per maand

    Vertrouwde workflow met de voordelen van  
een digitale röntgenoplossing

    Uitstekende scankwaliteit met 22 lijnparen/mm.
    Automatische herkenning van de beeldplaat
    Bewezen kwaliteit ‘Made in Germany ‘

Vanaf € 189,00** per maand

Heliodent Plus 

Xios Scan Vistascan Mini

Primescan

    Nieuwste generatie scanner
    Uiterst snel
    Groot field of view
    Zeer nauwkeurig door 1 miljoen 3D pixels per seconde
    Open STL export standaard
    Direct compatibel met SureSmile

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

Zelf uitproberen? Neem contact op met Paul van der Bruggen 
via 06 229 477 84 of paul.vanderbruggen@dentalbauer.nl

Primescan

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021***



Behandeleenheden

   bij de Easy Ortholijn bepaalt u de 
uitvoering helemaal zelf, volledig  
vrij configureerbaar 

   compact vormgegeven en alles  
binnen handbereik

   optioneel ook met flessysteem  
uit te voeren

Vanaf € 356,00 per maand *

Specifiek ontwikkeld  
voor de orthodontie door  
Ultradent uit München

Easy Ortho

 Hygiëne

Melag 41B+ Evolution

Kunnen wij u van dienst zijn bij een equipment vraagstuk in uw praktijk? Neem dan snel contact met ons op via  
info@dentalbauer.nl of 073 615 44 11 en maak een afspraak met een van onze equipmentspecialisten.

   Korte doorlooptijden
   Actieve droging

Maak een afspraak 
voor een offerte  
op maat

  Snel
  Stand alone
  Makkelijk in gebruik

Maak een afspraak 
voor een offerte  
op maat

   Perfecte verzorging 
van uw hand-  
en hoekstukken

  Korte doorlooptijd
  Eenvoudige bediening

Maak een afspraak 
voor een offerte  
op maat

Melatherm 10

Adviesafspraak
Graag zijn wij u met onze collega’s van de equipmentafdeling 
van dienst om de mogelijkheden passend bij uw praktijkplannen 
te bespreken. Hiervoor komen wij naar uw praktijk om de 
uitgangspunten goed te bekijken. Aansluitend maken wij met u 
een plan met de passende producten. Neem voor een vrijblijvende 
afspraak contact op met:

info@dentalbauer.nl
T: 073 615 44 11
www.dentalbauer.nl

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021***

DAC Universal Touch

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). Genoemde prijzen met een dubbele asterisk (**) zijn inclusief 
BTW en gebaseerd gebaseerd op een 36 maanden small ticket financial lease. Graag informeren 
wij u over de leasemogelijkheden en de configuratie van de in deze uitgave vermelde apparatuur. 
Looptijd: tot 1 augustus 2020.

***Gebaseerd op een financial lease, starttermijn januari 2021. Intraorale röntgenbuizen en  
technische service uitgesloten. 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  
repairshop 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- en hoekstukken in te zenden. 

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


