
Ultradent startte 96 jaar geleden in  
München met de productie van tand- 
heelkundige apparatuur. Het familiebe-
drijf is volledig gespecialiseerd in den-
tale behandelconcepten en combineert 
inmiddels al bijna een eeuw kennis en 
kunde met Duitse premiumkwaliteit. 

Wij zijn er trots op dat Ultradent en  
dental bauer, eveneens een familie- 
bedrijf, voor u een partnership zijn  
aangegaan. In deze introductie- 
special laten we zien wat u van deze 
samenwerking kunt verwachten.

Dental meets dental … 

dental bauer SPECIAL  

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



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
    stand alone cartconcept 
    uitvoering met optioneel multimedia 
ondersteuning 

Tot 6 posities volledig modulair, vrije keuze 
voor samenstelling tandartselement. 

Wilt u alles weten over de mogelijkheden 
voor uw praktijk? Neem contact met ons op 

via info@dentalbauer.nl 
of bel 073 615 44 11

U6000

Introductie-aanbieding! 
Tot € 5000,00 extra inruilpremie 
voor uw bestaande behandelstoel. 
Vraag naar de voorwaarden.

Vanaf € 764,00 per maand *

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



U3000 U1280

Vanaf € 572,00 per maand * Vanaf € 572,00 per maand *  

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



U1600

Vanaf € 785,00 per maand *

Voorzien van de modernste hygiëne oplossingen. 
U wordt maximaal gefaciliteerd om aan de huidige 
hygiënenormen te voldoen.

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



Ultradent Easy-lijn
Ook voor orthodontist en mondhygiënst  
passende concepten

U3000 EX

Zoals u ziet is een veelvoud van oplossingen mogelijk. 
Graag maken wij met u een afspraak in uw praktijk  

om een op maat gesneden oplossing met u  
samen te stellen.

Heeft u liever een oplossing in 
combinatie met uw bestaande 
behandelstoel? 

    makkelijk aan te sluiten op bestaande voorzieningen
    uitvoering vrij configureerbaar.

U6000F
Easy Prophy

  slanke vormgeving
  intuïtieve bediening
   variabele uitvoering  
door u te bepalen

   optioneel ook met  
flessysteem uit te voeren

   EMS Piezon No Pain mogelijk

Vanaf € 514,00 per maand *

Vanaf € 318,00  
per maand *

Vanaf € 439,00  
per maand *

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



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

  bij de Easy Ortholijn bepaalt u de uitvoering helemaal zelf 
  compact vormgegeven en alles binnen handbereik
  optioneel ook met flessysteem uit te voeren

Vanaf € 356,00 per maand *

Easy Ortho

Investeer nu,  
betaal vanaf  

2021**



Bluemarina:  
het jacht voor  
uw praktijk

Uit passie voor het bijzondere hebben  
we de nieuwe designline voor uw praktijk  
ontwikkeld. Geïnspireerd op de zorgeloze 
levensstijl van de jaren ’60 aan de  
Middellandse Zee van Saint-Tropez tot 
Portofino. De charme van esthetiek en 
sportieve motorboten vormen de basis 
voor de nieuwe designline. 
Het resultaat is een exclusieve tandheel-
kundige lijn, bestaand uit een exclusieve 
behandeleenheid met bijpassend  
meubelsysteem.

U heeft al een 
Bluemarina  
behandelstoel  
vanaf € 636,00*  
inclusief btw  
per maand.

Bent u geïnspireerd geraakt  
door Bluemarina? Vraag dan onze  

uitgebreide brochure aan via:  
designconcept@dentalbauer.nl  

of bel ons: 073 615 44 11

Welkom in de wereld  
van onze nieuwe designline: 
Bluemarina! Italiaans design, 

made by dental bauer

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 SPECIAL 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.       De extra introductieaanbieding 
is geldig 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


