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Voorwoord
Hierbij ontvangt u de prijslijst 2019 van de lokale productie van 
Elysee Dental. 

Naast onze diverse servicelabs verspreidt door heel Nederland, heb-
ben wij in Alphen aan den Rijn, Groningen en Meppel  drie grote 
laboratoria die u alle tandtechnische mogelijkheden bieden. U kunt 
ervoor kiezen om uw tandtechnische werkstuk volledig lokaal te 
laten vervaardigen of om een combinatie te maken tussen onze 
internationale en lokale productie. Zo combineert u de scherpe 
prijzen van onze internationaal vervaardigde producten met de 
snelheid van een Nederlands laboratorium. De prijzen van de Inter-
nationale productie vindt u in onze prijslijst: Internationale 
productie 2019.

Wij zijn van mening een goede prijs /kwaliteit verhouding te hebben 
opgebouwd; eerlijke prijzen tegen een hoge kwaliteitsstandaard, 
geleverd onder hoge service en garantievoorwaarden. Dagelijks zijn 
onze productspecialisten bezig met verdere innovatie van onze pro-
ducten en het aanbod van onze oplossingen en diensten. Ons 
aanbod is zo divers dat het onmogelijk is om ons gehele aanbod in 
deze prijslijst te vermelden. Vindt u iets niet terug in de prijslijst, 
aarzel dan ook niet om contact met ons op te nemen. Ook is het 
mogelijk om via  onze website een begroting aan te vragen.

Een team van tandtechnische adviseurs staat dagelijks voor u klaar 
om u te adviseren in de behandelplannen van uw patiënten. Samen 
met u willen wij het beste eindresultaat voor uw patiënten bereiken. 
Ook is het altijd mogelijk om een afspraak te maken met één van 
onze accountmanagers. Ze komen graag in uw praktijk langs om 
u meer uitleg te geven over een bepaald product of dienst of bren-
gen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de 
tandheelkunde.

Samen met u gaan wij voor een optimaal en betaalbaar resultaat!
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1 Diagnostiek
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Modellen Prijs Levertijd

Gipsmodel (klasse III-gips) € 8,62 2 werkdagen

Gipsmodellen set (klasse III-gips) € 17,25 2 werkdagen

Gipsmodel (klasse IV-gips) € 12,06 2 werkdagen

Gipsmodellen set (klasse IV-gips) €   24,12 2 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen € 29,85 2 werkdagen

Studiemodellen set in occlusie geslepen (gezeept) € 44,23 3 werkdagen

Studiemodel CAD/ CAM (digitaal geprint) € 41,90 (vanaf) 5 werkdagen

Extra bij modellen Prijs Levertijd

Montage in middelwaarde articulator € 13,82 1 werkdag

Diagnostisch opwassen Prijs Levertijd

Diagnostisch opwassen manueel
€ 16,82
(excl. modellen, 
per element)

3 werkdagen

4 werkdagen 
(vanaf 5 el.)

Dieptrekplaat t.b.v. diagnostiek € 52,71 4 werkdagen 
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2  Kroon- en 
Brugwerk
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Kroon en brugdeel - metaalvrij Prijs Levertijd

Zirconia - met porselein opgebakken

Lava™ ZrO2 € 278,15 7 werkdagen

NobelProcera® ZrO2 € 299,26 8 werkdagen

Glaskeramiek
Analoog IOS IOS = -1 werkdag

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

Monolithisch
Analoog IOS IOS = -1 werkdag

MonoZir® € 133,20 € 123,20 7 werkdagen

MonoZir® Ultra € 143,20 € 133,20 7 werkdagen

Lava™ Plus € 153,20 € 143,20 7 werkdagen

Composiet

Vita Enamic® (hybride) € 133,20 8 werkdagen

Kunststof (PMMA)

Noodkroon/ brugdeel (conventioneel) € 79,74 5 werkdagen

Noodkroon - Forma® CAD Transitional € 75,32 8 werkdagen

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

IOS = Intraorale scan

Kroon en brugdeel - metaal porselein en metaal Prijs Levertijd

Metaal porselein (VMK)

Inclusief CrCo of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 205,27 7 werkdagen

Volledig metaal

Inclusief onedel of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 142,22 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) edelmetaal/spaarlegering € 227,39 7 werkdagen
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Etsbrugvleugel Prijs Levertijd

Etsbrugvleugel - Lava™ ZrO2 € 169,70 6 werkdagen

Etsbrugvleugel - Lava™ Plus ZrO2 € 132,56 6 werkdagen

Etsbrugvleugel - excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering €   52,61 6 werkdagen

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® € 133,20 € 123,20 7 werkdagen

Inlay/ Onlay - MonoZir® Ultra € 143,20 € 133,20 7 werkdagen

Inlay/ Onlay/ Facing - Lava™ Ultimate (hybride) € 143,20 - 7 werkdagen

Inlay/ Onlay volledig metaal Prijs Levertijd

Inclusief CrCo of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 136,29 7 werkdagen

Stiftopbouw Prijs Levertijd

Inclusief CrCo of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 101,20 4 werkdagen

Stiftopbouw Direct Prijs Levertijd

Inclusief CrCo of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 51,98 2 werkdagen

Wortelkap Prijs Levertijd

Inclusief CrCo of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering € 101,20 7 werkdagen

Reparatie & aanpassing kroon- en brugwerk Prijs Levertijd

Kleur/ vorm aanpassing € 71,89 in overleg

Etsen etsbrug € 23,79 1 werkdag
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Extra bij kroon- en brugwerk Prijs Levertijd

Zaagmodel retour voor inkerven € 16,58 2 werkdagen

Montage in middelwaarde articulator € 13,82 -

Mal t.b.v. noodkroon/ -brug (dieptrek) € 52,71 4 werkdagen

Schouderporselein € 29,85 + 1 werkdag

Tandvleesporselein € 29,85 + 1 werkdag

Glasvezelversterking per element € 26,54 + 1 werkdag

Voorbereiding kroon t.b.v. frame/ steun € 23,78 + 1 werkdag

Kroon passend maken aan frame € 24,33 + 2 werkdagen

Precisieverankering montage € 48,66 + 1 werkdag

Montage slot aan kroon/ brugdeel/ wortelkap € 48,66 + 1 werkdag

Freezen € 43,79 + 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 € 44,02 € 351,69 € 63,37 € 46,95 €  506,03 

2 elementen € 44,02 € 351,69 €  77,60 € 50,22 €  523,53 

3 elementen € 44,02 € 351,69 € 91,83 € 53,49 €  541,03 

4 elementen € 44,02 € 351,69 €  106,06 € 56,76 €  558,53 

5 elementen € 44,02 € 351,69 € 120,29 € 60,02 €  576,03 

6 elementen € 44,02 € 351,69 € 133,92 € 63,29 €  592,93 

7 elementen € 44,02 € 351,69 € 145,95 € 66,56 €  608,23 

8 elementen € 44,02 € 351,69 € 157,98 € 69,83 €  623,53 

9 elementen € 44,02 € 351,69 € 170,01 € 73,10 €  638,83 

10 elementen > € 44,02 € 351,69 € 186,48 € 76,44 €  658,63 

Levertijd  3 werkdagen  8 werkdagen  5 werkdagen  8 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 € 44,02 € 29,75 € 77,19 € 46,95 €  197,91 €  135,38 

2 elementen € 44,02 € 29,75 € 91,42 € 50,22 €  215,41 €  152,34 

3 elementen € 44,02 € 29,75 € 105,65 € 53,49 €  232,91 €  169,30 

4 elementen € 44,02 € 29,75 € 119,88 € 56,76 €  250,41 €  186,26 

5 elementen € 44,02 € 29,75 € 134,11 € 60,02 €  267,91 €  203,22 

6 elementen € 44,02 € 29,75 € 147,74 € 63,29 €  284,81 €  219,58 

7 elementen € 44,02 € 29,75 € 159,77 € 66,56 €  300,11 €  234,34 

8 elementen € 44,02 € 29,75 € 171,80 € 69,83 €  315,41 €  249,10 

9 elementen € 44,02 € 29,75 € 183,83 € 73,10 €  330,71 €  263,86 

10 elementen > € 44,02 € 29,75 € 200,30 € 76,44 €  350,51 €  288,52 

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

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

Relinen met was van kunststof lepel incl. waswal € 42,48

Pijlpuntregistratie inbouwen € 38,93

Wasopstelling prothese bijzondere methode € 38,22

Gebogen anker/ knopanker € 12,78

Versterkingsdraad € 21,37

Gaasversterking € 22,99

Glasvezelversterking prothese € 131,04

Metaalplaat CrCo t.b.v. prothese € 281,19

Immediaat per element (max. 6 per onder-/ bovenkaak) € 6,56

Montage van slot in kunststof/ aan frame € 35,88

Weekblijvende basis/ soft tissue € 126,32

Transparant palatum € 49,14

Naam/ afbeelding in nieuwe prothese (of na reparatie) € 8,71

Kleur/ model variatie frontelementen (per boven-/ onderkaak) € 15,51

Frame titanium € 375,83

Backing metaal € 33,34

Badvergulden frame/ gaasversteviging € 81,90

Badvergulden anker
€ 43,19 (1e anker)
€ 21,41 (2e anker)

Verwerken meegeleverde elementen € 18,35

Reparaties en uitbreiding Prijs Levertijd

Rebasing € 90,58 1 werkdag

Rebasing met weekblijvende basis € 216,90 1 werkdag

Uitbreiden prothese element (standaard element) € 59,61 (vanaf)

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

• Uitbreiding ieder volgend element (tand) € 25,71

• Uitbreiding ieder volgend element (kies) € 25,71

• Uitbreiding ieder volgend anker € 25,89

Reparatie prothese: kunsthars reparatie € 52,69 1 werkdag
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Notities
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4 ImplantologieImplantologie

25º
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Gecementeerd

Implantaatkroon-/ brugdeel Prijs Levertijd

Volkeramisch

Lava™ ZrO2 €  352,47 8 werkdagen

Glaskeramiek

IPS e.max CAD/ Press €  222,83 7 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® €  207,53 6 werkdagen

MonoZir® Ultra €  217,53 6 werkdagen

Lava™ Plus €  227,53 7 werkdagen

Hybride/ Composiet/ PMMA

VITA Enamic® €  207,53 6 werkdagen

Implantaat kroon tijdelijk - kunststof (PMMA) €  154,07 4 werkdagen

Metaal porselein VMK*

Inclusief onedel of excl. (hoog) edelmetaal/spaarlegering €  279,60 8 werkdagen
* Wij berekenen voor een dummy in een metaal porselein implantaatbrug een regulier brugdeel.

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

Prijs Levertijd

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

NobelProcera® titanium CAD/ CAM abutment €  267,63 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 €  405,89 7 werkdagen

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

Implantaatkroon-/ brugdeel, verschroefd Prijs Levertijd

Volkeramisch

Lava™ ZrO2 implantaatkroon, verschroefd € 384,74 8 werkdagen

Glaskeramiek

IPS e.max CAD/ Press implantaatkroon, verschroefd € 255,09 7 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® implantaatkroon, verschroefd € 239,79 6 werkdagen

MonoZir® Ultra implantaatkroon, verschroefd € 249,79 6 werkdagen

Lava™ Plus implantaatkroon, verschroefd € 259,79 7 werkdagen

Hybride/ Composiet/ PMMA

VITA Enamic® implantaatkroon, verschroefd € 239,79 6 werkdagen

PMMA, tijdelijke implantaatkroon € 154,07 4 werkdagen

Implantaatkroon, verschroefd (hybride-abutment) 
incl. Forma® titanium-basis

Prijs Levertijd

Volkeramisch

Lava™ ZrO2 implantaatkroon, verschroefd € 420,64 8 werkdagen

Glaskeramiek

IPS e.max CAD/ Press implantaatkroon, verschroefd € 290,99 7 werkdagen

Monolithisch

MonoZir® implantaatkroon, verschroefd € 275,69 6 werkdagen

MonoZir® Ultra implantaatkroon, verschroefd € 285,69 6 werkdagen

Lava™ Plus implantaatkroon, verschroefd € 295,69 7 werkdagen

Hybride/ Composiet/ PMMA

VITA Enamic implantaatkroon, verschroefd € 275,69 6 werkdagen

PMMA, tijdelijke implantaatkroon € 189,97 4 werkdagen
Prijzen zijn exclusief soft tissue modellen.

Prothese op implantaten Prijs Levertijd

Prothese op 2 implantaten  
op Forma® standaard gefreesde steg

 € 1.276,37 -

Frameprothese op 2 implantaten  
op Forma® standaard gefreesde steg

€ 1.447,79 -
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Modellen Prijs Levertijd

Hulpdelen plaatsen in afdruk (prijs per hulpdeel) € 10,51 1 werkdag

Soft tissue model bij implantaatprothetiek* € 54,13 2 werkdagen
* Exclusief hulpdelen plaatsen.

Individuele lepel/ beetplaat Prijs Levertijd

Individuele lepel t.b.v. implantaten GESLOTEN € 44,02 3 werkdagen

Individuele lepel t.b.v. implantaten OPEN € 55,63 3 werkdagen

Beetplaat met waswal, implantaatgedragen* € 83,88 3 werkdagen

Gefixeerde beetplaat op implantaten* € 108,77 3 werkdagen
*Inclusief soft tissue model en exclusief hulpdelen plaatsen.

Hulpmiddelen implantologie Prijs Levertijd

Röntgendiagnoseplaat € 134,19 5 werkdagen

Boorplaat t.b.v. implantaten (excl. richtstiften) € 163,52 5 werkdagen

Scanprothese € 175,57 5 werkdagen

Reparaties en aanpassingen Prijs Levertijd

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op implaatniveau)* € 222,00 2 werkdagen

Rebasing prothese op 2 implantaten (bij afdruk op steg)** € 227,35 2 werkdagen
* Inclusief modellen, 2x hulpdelen plaatsen en 3x montage matrix in prothese.

** Inclusief epoxy model en 3x montage matrix in prothese.

Extra’s bij implantaatwerk Prijs Levertijd

Verwerken meegeleverd implantaatonderdeel € 18,47 -

Uitgieten / aanpassen abutment € 108,42 -

Montage van matrix/ ruiter € 31,60 -

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
€ 6,01 (per element) 5 werkdagen
€ 83,78 (volledig) 5 werkdagen

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

Functionele apparatuur

Monoblock/ Andresen (incl. 2 ankers en labiaalboog) € 102,18 5 werkdagen

Half Open Activator € 125,13 5 werkdagen

Bionator to open the bite (excl. headgear) € 125,13 5 werkdagen

Positioner € 125,12 5 werkdagen

Twin Block € 158,40 5 werkdagen

Vaste apparatuur

RME met Hyrax schroef € 100,42 5 werkdagen

RME Hyrax met kunsthars € 117,03 5 werkdagen

Pendulum Appliance € 84,95 5 werkdagen

Quad Helix (excl. banden, incl. 2x solderen/ inwassen) € 54,20 5 werkdagen

Space maintainer aan band/ kroon incl. solderen € 53,38 5 werkdagen

TPA (excl. banden, incl. 2x solderen/ inwassen) € 37,09 5 werkdagen

Uitneembare apparatuur

Regulatieplaat incl. 2 ankers en labiale boog € 76,93 5 werkdagen

Wrap Around Retainer (boven) € 86,68 5 werkdagen

Wrap Around Retainer (onder)/ Aligner € 78,12 5 werkdagen

Fase 3: Retentie-/ Stabilisatie fase Prijs Levertijd

C-C Retainer met putty plaatsmal € 54,08 5 werkdagen

Invisible Retainer (Essix) € 62,38 5 werkdagen

Hawley Retainer (incl. 2 ankers en labiale boog) € 76,89 5 werkdagen

Van der Linden Retainer € 75,77 5 werkdagen

Reparatie

Reparatie kunsthars orthodontie in overleg in overleg

Selectie van extra opties bij orthodontie

Montage in middelwaarde articulator € 13,82 -

Extra draaddeel € 3,35 -

Headgear tubes (per 2) € 22,03 -

In afwijkende kleur/ glitter € 4,81 -

Ons lab Unortho in Meppel is gespecialiseerd in orthodontie. 
Vraag voor een uitgebreid overzicht de brochure aan via +31(0) 522 24 35 56
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6  Protectie
en Therapie
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Stabilisatiesplints Prijs Levertijd

Basis splint (hard, occlusaal glad) € 99,34 5 werkdagen
Stabilisatiesplint (hard, met imprint v.d. antagonist en 2 oogankers) € 124,76 5 werkdagen

Relaxatiesplints Prijs Levertijd

Relaxatie splint (occlusaal glad, met hoektandgeleiding en oogankers) € 138,02 5 werkdagen
Michigan splint (Imprint van het onderfront, 2 oogankers) € 138,02 5 werkdagen
NTI splint € 136,23 5 werkdagen

Dieptrekplaten Prijs Levertijd

Dieptrekplaat (zacht) € 75,13 4 werkdagen
Dieptrekplaat (zacht binnenzijde + harde buitenzijde) € 86,18 4 werkdagen
Dieptrekplaat 1mm (miniplastschiene)* € 51,54 4 werkdagen

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

Protectie Prijs Levertijd

Gebitsbeschermer (sport) junior 4mm € 54,96 4 werkdagen
Gebitsbeschermer (sport) standaard 5mm € 77,67 4 werkdagen
Gebitsbeschermer (sport) senior 6mm € 80,43 4 werkdagen
Gebitsbeschermer (sport) elite 6mm + 3mm + zachte frontplaat € 89,27 4 werkdagen
Gebitsbeschermer (sport) prof. 6mm + 3mm + harde frontplaat € 104,47 4 werkdagen
Gebitsbeschermer (sport) Bolhuis €  77,67 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

BoGee € 419,05 10 werkdagen
Monoblock met luchtsleuven € 175,13   5 werkdagen

Bleeklepels Prijs Levertijd

Bleeklepel - Regular seal € 54,13 4 werkdagen

Reparatie en aanpassing Prijs Levertijd

Eenvoudige reparatie kunsthars € 52,69 1 werkdag

Prijzen zijn inclusief gipsmodellen.



22 Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2019

7. Cranio Maxillo Faciaal

9. Overige Producten

8. Service

Ons lab Uni-Dent in Herent (BE) is gespecialiseerd in Cranio Maxillo Faciaal. 
Wilt u meer informatie, bel dan naar: +32 (0)16 27 00 40

Overige producten Prijs

Medit i500 intraorale scanner € 16.900,00 excl. BTW

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

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

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

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

Honorarium tandtechnicus lokale productie Prijs

Behandeling door tandtechnicus € 92,17 per uur

Tarief per elke volgende 15 minuten € 14,09

Kleurbepaling door tandtechnicus in lab € 21,01

Voor behandelingen door één van onze tandtechnici verzoeken wij u om een afspraak te maken. 
Hiermee voorkomen we ongewenste wachttijden voor uw patiënt.
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Prijzen
De ingangsdatum van deze prijslijst is 1 januari 2019 en de 
prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019. Met publi-
catie 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 logis-
tiek.

De prijzen geven een indicatie van de kosten bij een stan-
daard 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 lever-
tijden.

Kleurbepalen
Voor kleurbepalen bij ons op één van onze vestigingen ver-
zoeken wij u om een afspraak te maken. Hiermee 
voorkomen 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 infor-
matie: 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



25Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2019

Notities



26 Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2019

Notities



27Elysee Dental (NL) | Prijslijst Lokale Productie 2019

Notities



NL
18
-w
k4
8

Elysee Dental (NL) | Flemingweg 14 | 2408 AV Alphen aan den Rijn | T +31 (0)172 65 33 00 | info@elysee-dental.nl | www.elysee-dental.nl

Onze Nederlandse productie is verdeeld onder de volgende laboratoria:

Voor al uw lokale frame en prothesewerkstukken.
Regattaweg 11 | 9731 AJ Groningen | +31 (0)50 549 04 83 

Door heel Nederland hebben wij diverse servicelocaties waar u terecht kunt 
voor reparaties, rebasingen of andere servicewerkzaamheden.

Voor al uw lokale orthodontiewerk.
Industrieweg 28 | 7944 HS Meppel | +31 (0)522 24 35 56

Prijs/ KwaliteitService/ OntzorgenDigitalisering Betrouwbare logistiek Klinisch Prothese Technicus
(KPT)

Innovatie/ Ontwikkeling Service in heel Nederland

Prijs/ KwaliteitService/ OntzorgenDigitalisering Betrouwbare logistiek Klinisch Prothese Technicus
(KPT)

Innovatie/ Ontwikkeling Service in heel Nederland

Wereldwijde kennis
met de service van 'het lab om de hoek'


