SPORTLOVSKAMPANJ!
Fina priser med stora nyheter!

Scannera
Intraoral Ca
stellini/Ceﬂ
från italienska

Ny kompakt panorama
Från Castellini/Ceﬂa

Validering och röntgenkontroll
På hela din kliniks utrustning

Boka upp din validering för att säkerställa att din utrustning är
redo för de nya året. Läs mer på validering.bicef.se för att få mer
information om vårt valderingspaket.

Boka idag på validering@bicef.se eller ring 0300-43 03 40

UPK Paketpris: 8 000 :Inga framkörningskostnader eller andra dolda kostnader
Samtliga röntgen ingår för kontroll upp till 6 st
I priset ingår validering av 1 autoklav + 1 diskdesinfektor

Storsäljaren!

Castellini C17 Plus
En pålitlig, innovativ B-klass autoklav med den
senaste tekniken. Färg- touchpanelen, Finns i
modellerna 17, 22 och 28 liter. 6 program och 3
olika test.

44 500:Kampanjpris

1

Tethys diskdesinfektor levereras alltid med Över- och underkorg
Trådkorg med handtag Mikroinstrumentkorg med lock Vertikalställ för stående instrument 2 st integrerade doseringspumpar.
T60 har statisk värmetork, medan D60 har integrerad
varmluftstork med HEPA-ﬁlter.

Tethys D60: 64 500 :Tethys T60: 51 500 :-
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NYHET!

3Di IOS

Inga månadskostnader
Inga licensavtal

Intraoral scanner från Castellini/Ceﬂa
3Di IOS från italienska Castellini/Ceﬂa är den nya intraorala scannern
utvecklad av tandläkare för tandläkare.
På en vikt av endast 150 gram är 3Di IOS ett av marknadens absolut
lättaste och det ergonomiska handstycket ger ett behagligt användande.

Levereras med:
3Di IOS Intraoral Scanner
3 Autoklaverbara scanningstoppar
2-meter USB 3.0 Kabel
100-240 V adapter
3Di IOS Mjukvara - format STL, PLY, OBJ

204 500:Introduktionspris

NYHET!

X-RADiUS COMPACT 2D

Världens minsta panoramaröntgen från Castellini/Ceﬂa
Castellini – X-RADiUS COMPACT är en fullskalig panorama med den
senaste tekniken och funktioner i ett kompakt och smidigt utförande.
Kan fås som vägghängd eller golvmonterad (priset är för vägghängd).
Barnbländare och bitewingfunktion ingår utan extra kostnad.
Koppla den via TWAIN till ditt beﬁntliga behandlingsprogram!

X-RADiUS Compact går även att beställa som en
kombinerad 3D/2D-enhet.

175 000:-

inkl. dedikerad dator
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Rayscan RIOsensor

HD sensor för optimal bildkvalité
– använd ditt beﬁntliga bildhanteringsprogram
RIOSensor från Ray CO erhåller den senaste tekniken inom digital
bildomfång.
USB direkt plug-and-play till din dator utan kopplingsbox. Finns i två
storlekar med ergonomisk design och jämna kanter.

RIOsensor st2

28 500:-

Starz Tipz

RIOsensor st1

26 500:-

!
INFORMATION

- sikta mot nya höjder

Storpack innehåller nu 1 500
spetsar istället för 1 350

Starz Tipz Original - 95 mm
Längre än HP vilket ger bättre sikt och åtkomlighet i det posteriora området.
4 luftkanaler som erbjuder ett försiktigare sprayﬂöde.

Starz Tipz HP - 65 mm
Kortare än original påminner om ﬂergångsspetsar och därmed en mer
naturlig övergång.
Dubbla luftkärnor levererar starkare, mer fokuserad spray perfekt för rensning.

Starz Tipz Original 150 / Starz Tipz HP 150

410:- /st

Starz Tipz Original 1 500 / Starz Tipz HP 1 500

3 450:- /st

Samtliga priser i detta magasin är angivna exkl. moms, frakt och installation om inget annat anges.
Erbjudanden gäller t o m 2020-03-31 om inget annat angivits och kan inte kombineras med övriga avtal eller rabatter.
Med reservation för ev. tryckfel och valutakurser.
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