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Fri bruk av skanner

Vi gjør det enda enklere å komme i gang 
med digitale avtrykk. Plandent gir deg fri 
bruk av skanner ved kjøp av protetikk fra 

TANNLAB. 

Avtalen forutsetter bestilling av minimum 15 ledd krone/bro pr. mnd. For en engangskostnad på kun kr 10000,-får 
du full installasjon og opplæring på din klinikk.

• Velg mellom 3Shape Trios MOVE+ Basic 
eller Planmeca Emerald S.

• Ingen bindingstid – ingen risiko
• Frihet til retur av skanner uten 

forpliktelser

Les mer på bit.ly/skannertilbud

Opplæring og installasjon

Som totalleverandør har vi kompetanse 
fra A til Å. Vi tilbyr opplæring, 

montering, serviceavtale om ønskelig

Ingen risiko, Ingen bindingstid!



Invester i ProSensor HD
KAMPANJEPRISER

Alle priser inkl. mva. Tilbudet varer fra 7.2 – 20.6 2020

• Teoretisk oppløsning 
33lp/mm som gir ekte HD 
bilder

• Kommer i 3 størrelser 0-1-2
• Enkelt å plassere med hvit 

overflate og avrundede 
kanter

• Magnettilkobling gjør det 
enkelt å flytte sensoren 
mellom rom og kabelbrudd 
unngås.

• Hermetisk lukket og kevlar
forsterket

• Automatisk kalibrering

Vare Kamp pris Nordental 2019 Veil. 2020

ProSensor Str 0 m/ kabel MD146701 33.000 38.000 40.000

ProSensor Str 1 m/kabel MD146702 35.200 40.000 44.000

ProSensor Str 2 m/kabel MD133812 39.000 43.500 48.000

Kontrollboks m/Poe 324809 11.500 11.300 13.300

ProSensor Str 0 SET m/kabel 40.700 Ny 51.000

ProSensor Str 1 SET m/kabel MD146202 43.900 Ny 54.000

ProSensor Str 2 SET m/kabel MD146201 46.400 Ny 58.000



INNBYTTE KAMPANJE

Alle priser inkl. mva. Tilbudet varer til 31.05.20

- Bytt inn din Planmeca Delight halogen operasjonslampe, erstatt 
den med den energisparende Planmeca SingLED operasjonslampen! 

• Sterkere lys: 30 000 lux mot Delights
20 000 lux 

• Energisparende: LEDlys bruker 
betraktelig mindre strøm enn 
halogenlys 

• Vedlikeholdsfri: Reservepærer og 
bytte av pærer er ikke nødvendig

Har du en Planmeca unit med 
serienummer som starter på 

UPMC og som er utstyrt med en 
Delight operasjonslampe kan 

du nå bytte til SingLED
operasjonslampe .

Kun 19900,-
inkl mva, montering og frakt

(Normalpris 44 500 inkl. mva.)

• Redusert varmeutslipp: Mer 
komfortabelt og tryggere 
arbeidsforhold 

• Berøringsfri betjening: Lampen kan 
slås av og på, og dimmes uten 
berøring

Fordeler med SingLED



Som totalleverandør har vi kompetanse fra 
A til Å. Vi tilbyr montering, serviceavtale og 

leasing på AIRFLOW Prophylaxis Master 
maskinen.

AIRFLOW 
Prophylaxis Master 

Kampanjepris inkl. trillebord

Kun kr 105 000 inkl. mva

Ultralydscaler, Airflow og Perioflow til sub- og supragingival 
depurasjon.

Leiepris er et estimat inkl. mva. ved 5 års leietid, inkl. forsikring, etableringsgebyr og månedlige omkostninger. PlanLeie tar 
forbehold om positiv kredittgodkjennelse.

• Effektivt, raskere behandling og 
mindre stress.

• Lett, ergonomisk håndstykke, 
mindre slitasje på hånd/skulder. 

• LED-lys , god oversikt og full 
kontroll.

• Stor vannbeholder, justerbar 
vanntemperatur, behagelig for 
pasienten. 

Leie: fra kr 2385,- inkl mva*
MD166775, MD166881

Med maskinen medfølger 3 spisser (A, P og 
PS) og Lemon comfort og Plus Pulver. 

I tillegg kan det velges mellom 3 ekstra
valgfrie spisser av modellene A (749664), P 

(313734), PS (762156) og PL3 (321427)

Tilbudet gjelder kun i februar

• Separat beholder for f.eks
klorhexidin, saltvann etc. 

• Raskt pulverbytte Perioflow og 
Airflow, beholderne inneholder 
pulver for mange behandlinger 

• Airflow, mer sentrert stråle, 
bruker 50 % mindre pulver.

• Trådløs fotpedal, nå med 
boostfunksjon.



30 % rabatt på AIRFLOW pulver

KAMPANJE
I februar får du 30 %* på alt av AIRFLOW 

pulver fra EMS.

Finnes i smakene sitron, mint, kirsebær og 
nøytral

*Rabatten gjelder på listepris og KUN i februar

Favorittene fra LM instruments

Nye instrumenter?
I februar får du ved kjøp av 

3 stk. ErgoSense
depurasjonsinstrumenter det 4. gratis

Gjelder ikke Sharp Diamond

Kun i februar

Bestselgeren til Ultradent

KAMPANJE
Kjøper du 3 esker av bestselgeren 

Opalscence whitening toothpaste får du 
den 4. esken på kjøpet.

(Esken kan gjøres om til display for disk)



KAMPANJE
Få 50 prøvetuber! med GUM Paroex

Tannkrem 0,06% CHX /tuber når du kjøper 
2 pakker a’6 stk tannkrem.

Bestselger - GUM Access Floss tanntråd

GUM Access Floss 2+1

Kjøper du 2 pakker GUM Access Floss i 
februar får du den 3. pakken gratis!

Tilbudet gjelder kun i februar

«Fornøyde pasienter kommer tilbake»

Tilbudet gjelder kun i februar

Gjør en fluxende god deal!

Gi pasientene noe ekstra!

KAMPANJE
Kjøp 36 valgfrie Flux 

fluorskyll og få med 6
fluorskyll og display  GRATIS 

fra FLUX*  



Kontakt oss på tlf. 22 07 27 27 eller 
send en e-post til post@plandent.no

www.plandent.no
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