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Kjære Kunde,

Dentalbransjen er som en liten familie. Etter hvert som årene går kjenner man stort sett alle. Det er mye humor og latter , også blant konkurrenter.
Således er dette en unik bransje, som gjør at alle trives og sjelden bytter beite. I tillegg er det spennende med forskning og stadig nye produkter, på
godt og vondt. Tilbudet vokser og vokser, nye kommer til og blir borte, og det er de eldste som blir stående igjen, solide og gamle, men stadig
innovative.
Derfor er det med glede og forventning vi går inn i vårt åttiende år i dentalbransjen. Min morfar startet lille NOD i 1930. Etter hvert kom pappa inn i
firmaet og vi ble store NOD. Nå sitter jeg her og ser på det første tannskapet som stod i entreen hjemme hos min morfar. Han startet hjemmefra i en
liten leilighet på Sinsen. Nå sitter vi i moderne og store lokaler med egne kursfasiliteter, så langt fra en liten leilighet på Sinsen.
Vi feirer med dunder og brak vårt jubileum med forelesning, middag og underholdning her i Oslo helgen 3.–5. september. Følg med! Mer informasjon
om dette kommer.
Tiden går, og ting forandrer seg. Vi takker deg for tilliten og håper vi kan være med i 80 år til.
Jubileumshilsner fra alle oss i NOD

Janne Jaffe Hesstvedt
Norsk Orthoform Depot AS

40.0 Au
39.4 Pd
10.0 Ag
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Et rimelig og godt alternativ i dagens
turbulente marked.

Aurium 78+6

Den mest økonomiske PG legeringen

Aurium Euro
Spar opptil 25 % på dine gullkjøp

Aurium 78+6 består av 78 % palladium og 6 % Au (gull). Perfekt
tilpasning, termisk ekspansjon på 14.3 ved 600 °C gjør den kompatibel
med alle konvensjonelle porselener. Høyere smeltepunkt for bedre
termisk stabilitet.

•
•
•
•
•
•
•

10036 Aurium 78+6
25 g

10034 Aurium Euro
25 g

Kr 92,- per g netto pr. d.d.

Passer til de fleste kjente porselener.
Utvidelseskoeffisient er 14,4 og egenvekt er på 12,8.
Ypperlig til implantater
Lyst oksydlag gir bedre farge
Lett å bearbeide, flyter godt, ingen sorte prikker i porselenet.
Støpetemp.: 1400 °C
Smeltetemp.: 1120–1260 °C
Kr 159,- per g netto pr. d.d.

Spar Penger med Raffinering hos Aurium!
Våre kjemikere analyserer ditt ”scrap” i en ICP-maskin – det mest sofistikerte utstyr på markedet. 3 prøver tas
for presis vurdering. Her er det ingen gjetting. Om du ikke er fornøyd med analysen returnerer vi alt kostnadsfritt.
Vi garanterer full tilfredshet. Ærlig og nøyaktig service. Mest mulig for pengene!
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Noritake CZR Cerabien

ö
IDS K

CZR er et porselen spesielt utviklet til fremstilling av keramiske kroner og
broer i kombinasjon med Zirkonia kjernemateriale. Single kroner fremstilt i
CZR med Zirkonia kjerne kan brukes posteriort så vel som anteriort grunnet
porselenets ekstremt høye strekkfasthet og styrke. Kombinasjonen CZR og
Zirkonia gir deg forbedret estetikk og passform samt maksimal styrke som
til sammen gir deg en optimal tannerstatning.
17207 Noritake CZR kit
kr 8.236,- Shade base og body, 10 g 18 farger av hver
- Enamel, 10 g 3 farger
- Translucent og Cervical, 10 g 4 farger av hver
- Modifier, 10 g 14 farger
- Add On, 10 g 2 farger
- fargekombinasjonstabell og teknisk instruksjon

En historisk suksess

Programat P500
For deg som setter pris på de spesielle tingene i livet!
Den nye, innovative og “state-of-the-art” Programat ovn er den siste i en lang
rekke ovner produsert gjennom mer enn 30 år. Flere enn 1500 operative
Programatovner i Norge.
• Stort, tiltbart display med touch-funksjon.
• USB tilkobling (printere, PCer, USB Memory Stick)
• Hjørnestenen på denne nye generasjonen ovner er QTK muffelteknologi, som
gir en enda mer presis brenning og homogen distribusjon av varme i
brennkammeret.
22035 Programat P500
inkl. pumpe

kr 47.980,-

e.max systemet er alt du trenger!

e.max Ceram Basic Kit A+D
e.max kan brukes til alt fra tynne laminater opp til 10-ledds broer. Et fullkeramisk system
med både press- og CAD/CAM-teknikk som dekker nær sagt alle kasus.
15713 e.max

kr

7.585,-

Ivoclar Vivadent + Nobel Biocare
Ivoclar Vivadent har idag kunngjort et samarbeid med Nobel Biocare som gir tannleger og tannteknikere mulighet til å utnytte begge
de markedsledende selskapenes kompetanse innen områdene estetisk restaurering og protetisk system. Ivoclar Vivadent og Nobel Biocare
har undertegnet en global avtale, som går ut på å sammen tilby og markedsføre keramiske materialer i høy kvalitet samt akrylmaterialer.
Nobel Biocare kan nå utvide sitt sortiment av protetiske materialer med nye produkter, løsninger og materialer.
Mens dette skrives er også Noritake i ferd med å inngå tilsvarende samarbeid med Nobel Biocare.

De 10 første som bestiller
fra aktuelt nr. 1 2010 er
med i trekningen av en
trueshade. verdi kr 8.850,-

thoresen grafisk as
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