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Voorwoord
Beste tandheelkundige,

Een goede prijs-kwaliteitverhouding is een belangrijk onderdeel van onze samen-
werking. Wij streven naar een juiste balans tussen kwaliteit, service en toegankelijke 
tarieven voor een constante, hoge kwaliteit van alle tandtechnische producten die 
wij leveren.

Onze lokale productie vindt plaats op verschil lende locaties. 
Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onze internationale geproduceerde 
techniekwerken. De prijzen van de internationale productie vindt u in 
onze prijslijst: ‘Internationale productie 2020‘ en deze is aan te vragen via 
marketing@elysee-dental.nl. 

Beide prijslijsten, zowel die voor internationale, als nationale productie kunt 
u tevens in een PDF formaat aanvragen, zodat u deze gemakkelijk kunt 
uploaden naar uw website of andere informatiekanalen.

Wilt u een individuele offerte op maat ontvangen? Op onze website kunt u hiervoor 
de handige begrotingstool gebruiken. Na het invullen van de gewenste informatie 
ontvangt u van ons de offerte via e-mail. De begrotingstool is te raadplegen op: 
www.elysee-dental.nl/begrotingen-op-maat 

Wij zijn van mening  dat het delen van onze kennis en bieden van ondersteuning 
een meerwaarde is in onze samenwerking. Onze tandtechnici staan dan ook 
dagelijks voor u klaar om u, daar waar nodig, tandtechnisch advies te geven en 
werkstukken met u te bespreken. 

Daarnaast delen we onze kennis door middel van het geven van campusavonden, 
webinars en ondersteunende video’s. Wilt u op de hoogte blijven van ons uitge-
breide cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief zodat u wekelijks de 
actuele cursusagenda ontvangt. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website: 
www.elysee-dental.nl.

Onze verkoopmedewerkers, zowel van de binnen-, als van de buitendienst, 
adviseren u graag over alle mogelijkheden met betrekking tot samenwerking. Onze 
accountmanagers komen graag bij u in de praktijk langs om inhoudelijk alles met u 
te bespreken. Via ons algemeen telefoonnummer: 0172-653300 kunt u hiervoor een 
afspraak inplannen.

De mogelijkheden zijn onbegrensd, wij staan graag weer voor u klaar om u van dienst 
te zijn in onze samenwerking. Samen met u gaan wij voor een optimaal behandelplan 
en een tevreden patiënt!

Team Elysee Dental



4 Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2020

1 Diagnostiek
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Modellen Prijs Levertijd

Gipsmodellen set (klasse III-gips) € 17,53 2 werkdagen

Gipsmodellen set (klasse IV-gips) € 24,53 2 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen € 30,36 2 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen (gezeept) € 44,98 3 werkdagen

Digitaal geprinte studiemodellen (CAD/CAM) set € 41,90 (vanaf) 5 werkdagen

Extra bij modellen Prijs Levertijd

Montage in middelwaarde articulator € 14,05 1 werkdag

Diagnostisch opwassen Prijs Levertijd

Diagnostisch opwassen manueel
€ 17,11
(excl. modellen, 
per element) 

3 werkdagen 

4 werkdagen
(vanaf 5 el.)

Dieptrekplaat t.b.v. diagnostiek € 53,61 4 werkdagen 
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2  Kroon- en  
Brugwerk
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Kroon/ (Ets-) brugdeel - metaalvrij Prijs Levertijd

Metaal porselein (VMK)

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal € 208,76 7 werkdagen

Volledig metaal

Inclusief onedel of excl. (hoog)edel metaal € 144,64 7 werkdagen

Bij bruggen van 9 elementen of meer dient u rekening te houden met een extra dag levertijd.

Stiftkroon (metaal/ porselein) Prijs Levertijd

Inclusief onedel of excl. (hoog)edel metaal € 231,26 7 werkdagen

Etsbrugvleugel Prijs Levertijd

Etsbrugvleugel - excl. (hoog)edelmetaal € 53,50 -

Inlay/ Onlay/ Facing Prijs Levertijd

Analoog IOS IOS = -1 werkdag

Inlay/ Onlay/ Facing - IPS e.max Press/ CAD € 148,50 € 138,50 7 werkdagen

Inlay/ Onlay - MonoZir® € 138,20 € 128,20 7 werkdagen

Inlay/ Onlay - MonoZir® Ultra € 148,20 € 138,20 7 werkdagen

Zirconia - met porselein opgebakken

Forma® € 223,13 10 werkdagen

Glaskeramiek

Analoog IOS IOS = -1 werkdag

IPS e.max Press (Lithiumdisilicaat) € 148,50 € 138,50 7 werkdagen

Monolithisch

Analoog IOS IOS = -1 werkdag

MonoZir® € 138,20 € 128,20 7 werkdagen

MonoZir® Ultra € 148,20 € 138,20 7 werkdagen

Kunststof (PMMA)

Tijdelijke kroon/brugdeel (conventioneel) € 81,10 5 werkdagen

Forma® CAD/CAM tijdelijke kroon/brugdeel € 76,60 8 werkdagen

Paskroon/pasbrug in transparante kunststof (CAD/CAM) € 39,00 8 werkdagen

PMMA brugdelen worden standaard glasvezelversterkt uitgevoerd.

Kroon/ brugdeel metaal porselein en metaal Prijs Levertijd
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Inlay/ Onlay volledig metaal Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal € 138,61 7 werkdagen

Stiftopbouw Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal € 102,92 4 werkdagen

Stiftopbouw Direct Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal € 52,86 2 werkdagen

Wortelkap Prijs Levertijd

Inclusief CoCr of excl. (hoog)edelmetaal € 102,92 7 werkdagen

Reparatie & aanpassing kroon- en brugwerk Prijs Levertijd

Kleur/ vorm aanpassing € 73,11 in overleg

Etsen etsbrug € 24,19 1 werkdag

Extra bij kroon- en brugwerk Prijs Levertijd

Zaagmodel retour voor inkerven € 16,86 2 werkdagen

Montage in middelwaarde articulator € 14,05 -

Mal t.b.v. noodkroon/ -brug (dieptrek) € 53,61 4 werkdagen

Schouderporselein € 30,36 + 1 werkdag

Tandvleesporselein € 30,36 + 1 werkdag

Glasvezelversterking per element € 26,99 + 1 werkdag

Voorbereiding kroon t.b.v. frame/ steun € 24,18 + 1 werkdag

Kroon passend maken aan frame € 24,74 + 2 werkdagen

Precisieverankering montage € 49,49 + 1 werkdag

Montage slot aan kroon/ brugdeel/ wortelkap € 49,49 + 1 werkdag

Frezen € 44,53 + 1 werkdag

Opbakken porselein op monolithische restauratie € 81,00 + 2 werkdagen

Alle kroon- en brugwerkprijzen zijn inclusief gipsmodellen.
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3  Frames en
Protheses
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Frame Individuele lepel
Frame
Cr/ Co + waswal

Wasopstelling* Afmaken Totaal

1 element € 44,77 € 360,71 € 63,60 € 48,18 € 517,26

2 elementen € 44,77 € 360,71 € 76,78 € 51,54 € 533,80

3 elementen € 44,77 € 360,71 € 89,96 € 54,90 € 550,34

4 elementen € 44,77 € 360,71 € 103,14 € 58,26 € 566,88

5 elementen € 44,77 € 360,71 € 116,32 € 61,62 € 583,42

6 elementen € 44,77 € 360,71 € 129,50 € 64,98 € 599,96

7 elementen € 44,77 € 360,71 € 142,68 € 68,34 € 616,50

8 elementen € 44,77 € 360,71 € 155,86 € 71,70 € 633,04

9 elementen € 44,77 € 360,71 € 169,04 € 75,06 € 649,58

10 elementen > € 44,77 € 360,71 € 190,79 € 78,43 € 674,70

Levertijd 3 werkdagen 8 werkdagen 5 werkdagen 5 werkdagen -

* Standaard gebruiken wij Candulor PhysioSet TCR acryl tanden en Bonartic TCR kiezen.

  Inclusief standaard elementen.

Prothese (per boven/onder)

Individuele 
lepel

Beetplaat
met waswal

Wasopstelling** Afmaken Totaal
opstellen + 
afmaken in 1 stap

1 element € 44,77 € 30,26 € 77,65 € 48,18 € 200,86 € 137,20

2 elementen € 44,77 € 30,26 € 90,83 € 51,54 € 217,40 € 153,18

3 elementen € 44,77 € 30,26 € 104,01 € 54,90 € 233,94 € 169,16

4 elementen € 44,77 € 30,26 € 117,19 € 58,26 € 250,48 € 185,14

5 elementen € 44,77 € 30,26 € 130,37 € 61,62 € 267,02 € 201,12

6 elementen € 44,77 € 30,26 € 143,55 € 64,98 € 283,56 € 217,10

7 elementen € 44,77 € 30,26 € 156,73 € 68,34 € 300,10 € 233,08

8 elementen € 44,77 € 30,26 € 169,91 € 71,70 € 316,64 € 249,06

9 elementen € 44,77 € 30,26 € 183,09 € 75,06 € 333,18 € 265,04

10 elementen > € 44,77 € 30,26 € 204,84 € 78,43 € 358,30 € 295,20

Levertijd 3 werkdagen 3 werkdagen 5 werkdagen 8 werkdagen - 8 werkdagen

** Standaard gebruiken wij Candulor PhysioSet TCR acryl tanden en Bonartic TCR kiezen.

    Inclusief standaard elementen. Exclusief ankers
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Opties bij (frame) protheses: Prijs

Relinen met was van kunststof lepel incl. waswal € 43,58

Pijlpuntregistratie inbouwen € 39,59

Wasopstelling prothese bijzondere methode € 39,21

Gebogen anker/ knopanker € 13,11

Versterkingsdraad € 21,93

Gaasversterking € 23,59

Glasvezelversterking prothese € 134,45

Metaalplaat CoCr t.b.v. prothese € 288,50

Immediaat per element (max. 6 per onder-/ bovenkaak) € 6,73

Montage van slot in kunststof/ aan frame € 36,81

Weekblijvende basis/ soft tissue € 129,60

Transparant palatum € 50,42

Naam/ afbeelding in nieuwe prothese (of na reparatie) € 8,94

Kleur/ model variatie frontelementen (per boven-/ onderkaak) € 15,91

Frame titanium € 385,60

Backing metaal € 34,21

Badvergulden frame/ gaasversteviging € 84,03

Badvergulden anker
€ 44,31 (1e anker)
€ 21,97 (2e anker)

Reparaties en uitbreiding Prijs Levertijd

Rebasing € 92,94 1 werkdag

Rebasing met weekblijvende basis € 222,54 2 werkdagen

Uitbreiden prothese element/ anker (standaard element) € 61,10 (vanaf)

2 werkdagen
(1-3 el. = 1 dag)

 • uitbreiding ieder volgend element (tand) € 26,32

 • uitbreiding ieder volgend element (kies) € 24,09

 • uitbreiding ieder volgend anker € 26,56

Reparatie prothese: kunsthars reparatie € 53,71 1 werkdag
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4 Implantologie
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Gecementeerd

Implantaatkroon-/ brugdeel Prijs Levertijd

Volkeramisch

Forma® € 297,18 10 werkdagen

Glaskeramiek

IPS e.max Press/ CAD € 222,55 7 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® € 212,25 6 werkdagen

MonoZir® Ultra € 222,25 6 werkdagen

Hybride/ Composiet/ PMMA

Implantaat kroon tijdelijk - kunststof (PMMA) € 155,15 4 werkdagen

Metaal porselein VMK (gecementeerd)*

Inclusief onedel of excl. (hoog)edel metaal € 282,81 8 werkdagen

Metalen CAD/CAM-abutments
(excl. modellen en analogen)

Prijs Levertijd

Atlantis™ titanium CAD/CAM abutment € 247,29 5 werkdagen

NobelProcera® titanium CAD/CAM abutment € 272,18 6 werkdagen

Straumann Cares® titanium CAD/CAM abutment € 194,60 5 werkdagen

Zirconia CAD/CAM-abutments
(excl. modellen en analogen)

Prijs Levertijd

Atlantis™ ZrO2 CAD/CAM abutment € 347,95 5 werkdagen

NobelProcera® ZrO2 CAD/CAM abutment € 412,79 7 werkdagen

Straumann Cares® ZrO2 CAD/CAM abutment € 264,60 5 werkdagen

Exclusief soft tissue model.
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Verschroefd
Implantaatkroon, verschroefd (hybride-abutment)
excl. titanium-Basis

Prijs Levertijd

Volkeramisch

Forma® ZrO2 implantaatkroon, verschroefd € 329,44 10 werkdagen

Glaskeramiek

IPS e.max CAD/ Press implantaatkroon, verschroefd € 254,81 7 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® implantaatkroon, verschroefd € 244,51 6 werkdagen

MonoZir® Ultra implantaatkroon, verschroefd € 254,51 6 werkdagen

Hybride/ Composiet/ PMMA

PMMA, tijdelijke implantaatkroon € 187,41 5 werkdagen

Metaal porselein VMK (verschroefd)*

Inclusief onedel of excl. (hoog)edel metaal € 292,81 8 werkdagen

* Wij berekenen voor een dummy in een metaal porselein implantaatbrug een regulier brugdeel.

Prothese op implantaten Prijs Levertijd

Prothese op 2 implantaten op Forma® standaard gefreesde steg* € 1.219,14 -

Frameprothese op 2 implantaten op Forma® standaard gefreesde steg € 1.393,47 -

* Exclusief afdrukstiften en analogen

Modellen Prijs Levertijd

Soft tissue model bij implantaatprothetiek € 55,07 2 werkdagen

Individuele lepel/ beetplaat Prijs Levertijd

Individuele lepel t.b.v. implantaten GESLOTEN € 44,77 3 werkdagen

Individuele lepel t.b.v. implantaten OPEN € 56,58 3 werkdagen

Beetplaat met waswal, implantaatgedragen* € 85,33 3 werkdagen

Gefixeerde beetplaat op implantaten* € 110,64 3 werkdagen

*Inclusief soft tissue model
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Hulpmiddelen implantologie Prijs Levertijd

Röntgendiagnoseplaat € 114,36 5 werkdagen

Boorplaat t.b.v. implantaten € 166,30 5 werkdagen

Richtstift t.b.v. boorplaat € 4,44 -

Scanprothese € 178,55 5 werkdagen

Reparaties en aanpassingen Prijs Levertijd

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op implaatniveau)* € 225,79 2 werkdagen

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op steg)** € 231,22 2 werkdagen

* Inclusief modellen, plaatsen van hulpdelen en montage van matrixen in prothese.

** Inclusief epoxy model en montage van matrixen in prothese.

Extra’s bij implantaatwerk Prijs Levertijd

Verwerken meegeleverd implantaatonderdeel € 18,78 -

Uitgieten / aanpassen abutment € 110,26 -

Alle implantaatprijzen zijn exclusief implantaatonderdelen.
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5 Orthodontie
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Fase 1: Diagnostische fase Prijs Levertijd

Set-up

Orthodontische opstelling
€ 6,11 (per el.) 5 werkdagen
€ 85,20 (volledig) 5 werkdagen

Fase 2: Actieve-/ Regulatiefase (inclusief modellen) Prijs Levertijd

Functionele apparatuur

Activator Open/Half Open € 127,24 5 werkdagen

Bionator to open the bite (excl. headgear) € 127,24 5 werkdagen

Damon splint € 117,92 5 werkdagen

Ducovator € 136,00 5 werkdagen

EVAA € 105,66 5 werkdagen

Herbst gegoten € 274,09 9 werkdagen

Herbst aan banden € 201,95 5 werkdagen

New T-appliance € 186,77 5 werkdagen

Twin Block € 154,09 5 werkdagen

Vaste apparatuur

RME met Hyrax schroef € 102,13 5 werkdagen

RME Hyrax met kunsthars € 119,02 5 werkdagen

Lingual expander € 81,62 5 werkdagen

Space maintainer aan band/ kroon incl. solderen € 54,29 5 werkdagen

TPA € 37,73 5 werkdagen

LLHA € 63,00 5 werkdagen

Indirect bonding mal € 68,31 vanaf 5 werkdagen

Uitneembare apparatuur

Regulatieplaat incl. 2 ankers en labiale boog € 78,23 5 werkdagen

Expansieplaat incl. transversaal schroef € 85,41 5 werkdagen

Wrap Around Retainer (boven) € 84,08 5 werkdagen

Wrap Around Retainer (onder)/ Aligner € 70,68 5 werkdagen

Alle apparatuur is exclusief banden.
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Fase 3: Retentie-/ Stabilisatie fase (inclusief modellen) Prijs Levertijd

C-C Retainer met putty plaatsmal € 54,99 5 werkdagen

Invisible Retainer (Essix) € 63,44 5 werkdagen

Hawley Retainer (incl. 2 ankers en labiale boog) € 78,18 5 werkdagen

Van der Linden Retainer € 77,06 5 werkdagen

Reparatie

Reparatie kunsthars orthodontie in overleg in overleg

Reparatie metaaldraad orthodontie in overleg in overleg

Selectie van extra opties bij orthodontie

Montage in middelwaarde articulator € 14,05 -

Extra draaddeel € 3,41 -

Headgear tubes (per 2) € 22,40 -

In afwijkende kleur/ glitter € 4,89 -
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6  Protectie
en Therapie

Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2020

en Therapie
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Stabilisatiesplints Prijs Levertijd

Basis splint (hard, occlusaal glad) € 101,03 5 werkdagen

Stabilisatiesplint (hard, met imprint v.d. antagonist en 2 oogankers) € 126,89 5 werkdagen

Relaxatiesplints Prijs Levertijd

Relaxatie splint (occlusaal glad, met hoektandgeleiding en oogankers) € 140,37 5 werkdagen

Michigan splint (Imprint van het onderfront, 2 oogankers) € 140,37 5 werkdagen

NTI splint € 138,55 5 werkdagen

Dieptrekplaten Prijs Levertijd

Dieptrekplaat (zacht) € 76,41 4 werkdagen

Dieptrekplaat (zachte binnenzijde + harde buitenzijde) € 87,65 4 werkdagen

Dieptrekplaat 1mm (miniplastschiene)* € 52,42 4 werkdagen

* Van #6 tot #6, uitgevoerd in stug materiaal.

Protectie Prijs Levertijd

Gebitsbeschermer (sport) junior 4mm € 55,89 4 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) standaard 5mm € 78,99 4 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) senior 6mm € 81,80 4 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) elite 6mm + 3mm + zachte frontplaat € 90,79 4 werkdagen

Gebitsbeschermer (sport) prof. 6mm + 3mm + harde frontplaat € 106,25 4 werkdagen

Standaard wordt een gebitsbeschermer in transparante kunststof uitgevoerd. 
Tekst, logo en/of meerdere kleuren mogelijk tegen meerprijs.

Mandibulair Repositie Apparaat (Anti-snurkbeugel) Prijs Levertijd

Monoblock met luchtsleuven € 178,11 5 werkdagen

Bleeklepels* Prijs Levertijd

Bleeklepel - Regular seal € 66,61 4 werkdagen

*Incl. 21% BTW

Reparatie en aanpassing Prijs Levertijd

Eenvoudige reparatie MRA € 53,71 1 werkdag

Reparatie kunsthars (protectie & therapie) € 53,71 1 werkdag

Prijzen zijn inclusief gipsmodellen.
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7. Cranio Maxillo Faciaal

9. Overige Producten

8. Service
Honorarium tandtechnicus lokale productie Prijs

Behandeling door tandtechnicus € 95,60 per uur

Tarief per elke volgende 15 minuten € 23,90

Kleuranalyse door tandtechnicus in Elysee lab € 22,50

Voor behandelingen door één van onze techniekers verzoeken wij u om 
een afspraak te maken. Hiermee voorkomen we ongewenste wachttijden 
voor uw patiënt.

Overige producten Prijs

Medit i500 intraorale scanner € 16.900,00 excl. BTW

Forma® Intraorale scanbodies per stuk € 39,00 excl. BTW

Forma® Intraorale scanbodies starterkit (6 stuks incl. doosje) € 249,00 excl. BTW

Rayplicker™ (digitale kleurregistratie) € 1.999,00 excl. BTW

Borderlock® afdruklepels startpakket € 46,80 excl. BTW (vanaf)

Ons lab in Herent (BE) is gespecialiseerd in Cranio Maxillo Faciaal. 
Wilt u meer informatie, bel dan naar: +32 (0)16 27 00 40
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Prijzen
De ingangsdatum van deze prijslijst is 1 januari 2020 en 
de prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2020. Met 
publicatie van deze assortiment- en prijslijst vervallen alle 
eerdere prijslijsten. Prijzen onder voorbehoud van druk- en 
zetfouten.

De prijzen van tandtechnische werkstukken zijn per stuk 
of (onder)deel en staan aangegeven in euro’s (€). De  
prijzen zijn inclusief verpakking en kosten voor transport 
en logistiek.

De prijzen geven een indicatie van de kosten bij een  
standaard werkwijze in de meest voorkomende situaties. 
Neem contact met ons op voor speciale wensen. 

Prijzen van metalen zijn dagprijzen en dienen ter indicatie. 
Neem contact met ons op voor de actuele dagprijzen.

Werkdagen
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het maken van vervolg-
afspraken rekening te houden met de bij het werkstuk 
vermelde levertijden. Wanneer een werkstuk voor 9.00 
uur bij ons in huis is telt deze dag als hele werkdag mee. 
Bij feestdagen dient u rekening te houden met langere 
levertijden.

Kleurbepalen
Voor kleurbepalen bij ons op één van onze vestigingen 
verzoeken wij u om een afspraak te maken. Hiermee voor-
komen we ongewenste wachttijden voor uw patiënt.

Leveringsvoorwaarden en garantie
Na registratie of aanmelding van uw eerste opdracht krijgt 
u automatisch onze leveringsvoorwaarden toegestuurd. De 
garantie verschilt per werkstuk. Voor uitgebreide informa-
tie: zie onze leverings- en garantievoorwaarden.

Elysee Dental is lid van de Vereniging van Laboratorium-
houdende tandtechnici.

Contactgegevens hoofdkantoor

 Receptie:      0172 – 653 300
info@elysee-dental.nl

Sales Support:
customer-care@elysee-dental.nl

10 Informatie
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In het voorwoord gaven wij u al aan dat wij het belangrijk vinden om, als uw tandtechnische partner, ontwikkelingen 
in de tandheelkunde nauwgezet in de gaten te houden. Deze ontwikkelingen voeren wij door in ons proces als wij van 
mening zijn dat de wijzigingen het product ten goede komen of dat het proces voor u als behandelaar effi ciënter of 
betaalbaarder wordt gemaakt. 

Educatie
We zien het als onze plicht om u altijd te voorzien van de laatste informatie van de ontwikkelingen in de tandheelkunde. 
Om die reden organiseren we dan ook elke week kosteloos een campus en of webinar waarin we nader uitleg geven 
over een product of dienst. Informatie rondom de onderwerpen van deze campus en webinar avonden vindt u op 
onze website, via onze fl yers of middels onze nieuwsbrief die wij digitaal versturen. Wilt u zeker weten dat u altijd direct 
nieuws ontvangt? Geef dan uw privé e-mailadres door aan onze marketingafdeling via: marketing@elysee-dental.nl

Productcatalogus
In onze uitgebreide productcatalogus vindt u ons uitgebreide assortiment van producten en diensten. Van analoog tot 
CAD/CAM vervaardigde tandtechnische mogelijkheden, oplossing van snurkproblematiek, SMART Guide, een makkelijk 
en effi ciënt proces om guided te werken zijn slechts enkele voorbeelden van de informatie die u in deze catalogus zult 
vinden. U kunt onze productcatalogus kosteloos aanvragen via customer-care@elysee-dental.nl

Een kijkje in de keuken
Onze klanten zijn altijd welkom om een bezoek te brengen aan ons hoofdkantoor in Alphen aan den Rijn of één van onze 
overige vestigingen. Vindt u het interessant om een kijkje te nemen in ons geavanceerde laboratorium in Shenzhen? 
Ga dan mee op onze jaarlijkse nascholingsreis naar Hong Kong en Shenzhen. Naast het bijwonen van een interessante 
lezing brengt u tijdens deze reis een bezoek aan ‘s werelds grootste tandtechnisch laboratorium.

Bent u op zoek naar 
overzicht en informatie?

Productcatalogus
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*Geïnteresseerd in deze aantrekkelijke actie? 
Kijk voor de actievoorwaarden op www.elysee-dental.nl/vouchers en vraag kosteloos uw vouchers aan.

Wij snappen dat de beslissing om met een ander 
lab te werken niet zomaar genomen wordt. 
Daarom bieden wij u de mogelijkheid om meer-
dere werkstukken en productcategorieën bij ons 
uit te proberen met hoge kortingen.

• Probeer meerdere 
werkstukken

• Geldig op diverse 
productcategorieën*

• Actie ook geldig
voor bestaande 
klanten*

Bestel nu
uw kortingsvouchers


