Kjære kunde,
En katalog vil aldri være fullstendig oppdatert, derfor anbefaler vi at du tar en tur innom våre nettsider,
www.norskorthoform.no hvor vi hele tiden oppdaterer produkter og prosedyrer. Her finner du også siste utgave av Tips &
Løsninger, informasjon om våre kurs og nye produkter.
Vi har også en Facebookside hvor vi legger ut de ”små” nyhetene, bilder fra kurs og utstillinger, linker til artikler, kliniske
bilder og videoer som blir lagt ut av fabrikanter og rådgivende tannleger.
Nytt av i år er at du kan laste ned de kapitlene du ønsker eller hele katalogen rett til din mobil eller ditt nettbrett. Dette
gjelder også enkelte produkter hvor du enkelt kan laste ned videopresentasjon.
Vårt mål har hele tiden vært å yte best mulig service og gi våre kunder den mest oppdaterte informasjon både hva gjelder
materialer og teknikker. Innovative produkter og prosedyrer blir nøye evaluert av rådgivende tannleger i både inn – og
utland.
Har du spørsmål eller kommentarer til våre produkter eller prosedyrer, setter vi stor pris på tilbakemeldinger. Send gjerne en
mail til: informasjon@norskorthoform.no

Med vennlig hilsen

Janne J Hesstvedt

Prosedyrer
• Katalogen inneholder mange prosedyrer og teknikker. For mer detaljerte beskrivelser og forsiktighetsregler henviser vi til
det enkelte produkts bruksanvisning i de enkelte forpakninger.

QR-koder
• Nytt i denne katalogen er QR-koder. Scan koden med mobilen/nettbrettet og last ned hvert
kapittel eller hele katalogen. Enkelte produkter i katalogen har egen QR-kode med ytterligere
produktinformasjon og videopresentasjon.

Priser/prisliste

Scan QRkoden og last
ned kapitlet
til din mobil/
nettbrett

Scan QRkoden og last
ned tannlegekatalogen til
din mobil/
nettbrett

• Samtlige varer har eget varenummer. For å spare plass i katalogen, og legge hovedvekt på
selve produktet, har vi valgt å kutte en del tilleggsvarenumre. Disse finner du i prislisten.
• Prisliste sendes på forespørsel. Alle priser er inkludert merverdiavgift. Vi tar forbehold om prisendringer som skyldes økte
innkjøpspriser, valutaendringer og eventuelle trykkfeil.

Retur
• Varer som returneres må være i uskadd stand samt i originalforpakning. I motsatt fall forbeholder vi oss retten til å trekke
fra 30 % av fakturabeløpet. Kopi av faktura skal sendes med varen. Ingen returrett på varer som er spesialbestilt i henhold
til avtale.

Leveringsbetingelser
• Alle varer blir effektuert samme dag de blir bestilt, såfremt det er lagervare.
• Vi beregner 2–6 uker på varer som ikke er lagerførte.

Betalingsbetingelser
Vi har markedets beste betalingsbetingelser:
• Fri leveringsmåned + 20 dager.
• Ved månedsfakturering gjelder 10 dager netto.
Etter forfall påløper renter.
Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Er det materialer du ikke finner i katalogen eller i nettbutikken kan de fortsatt være i vårt sortiment. Ring for ytterligere informasjon.
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www.norskorthoform.no – NOD nettbutikk
• Gå inn på nettbutikken, registrer deg og du får tilsendt brukernavn og passord på mail. Du må være registrert som kunde
hos oss for å kunne bruke nettbutikken.
• NOD leverings- og betalingsbetingelser gjelder også for nettbutikken.

NOD kurslokaler
I store, lyse lokaler ligger forholdene ypperlig til rette for både kunder, studenter og ansatte. Her holdes kontinuerlig
arbeidskurs og forelesninger. Permanent utstilling av våre varer, moderne kaffebar og god plass til bevertning gjør våre lokaler ypperlige til alle type arrangementer.
• Vi har kapasitet til 60 personer ved forelesninger og 36 personer på arbeidskurs/Hands-On.
• Som kursdeltaker får du jobbet med våre materialer, slik at du blir kjent med både produkter og teknikker.
Er du interessert i, eller har ønsker om et arbeidskurs/Hands-On, ta kontakt med oss.

Her finner du oss
Fra Oslo sentrum:
Kjør mot Tveita, retning Gardermoen. Kjør gjennom Vålerengatunnelen og ta av ved Helsfyr og følg skiltene mot Tveita. Ta
av til venstre i rundkjøringen etter Tveita senter, ved “On-the-Run”-stasjonen (ESSO) og SATS på Haugerud.
Fra Gardermoen:
Ta av til høyre etter IKEA og følg skiltene mot Trosterud. Ta av til høyre i rundkjøringen før Tveita senter, ved “On-the-Run”stasjonen (ESSO) og SATS på Haugerud.
Du kan også bruke T-bane linje 1 og 2 Ellingsrudåsen til Tveita.

Historie 1930–2014
Firmaets utvikling har gått jevnt og trutt og vi er i dag et depot for både tannleger og tannteknikere. 4. generasjon er på vei inn,
så fremtiden er sikret for familebedriften. Firmaets navn, Norsk Orthoform Depot, kommer fra den aller første protesetann som
grunnlegger av NOD forhandlet og solgte i Norge. Tannen het Orthoform, derav også navnet. Bernhard Jaffe startet firmaet i
1930 sammen med sin far og en kollega. Som de fleste andre gründere, startet han hjemme på kjøkkenbenken. I leilighetens
entré tronet det store tannskapet som i dag står i våre lokaler.
I 1962 kom Harald Hesstvedt inn i firmaet. Norsk Orthoform Depot var allerede etablert som et tannteknisk depot, og hans mål
var å utvide firmaet til også og omfatte tannlegeartikler. Firmaet lå på Sinsen i 3. etasje uten heis, og i 1982 bestemte han å
flytte fra Sinsen til Tveita til moderne og lyse næringslokaler slik at vi fikk samlet oss på ett plan! Etter hvert vokste vi oss ut av
lokalet, så i dag har vi størstedelen av 3. etasje til daglig drift og kursvirksomhet, mens varelager ligger med direkte adkomst til
varemottak i første etasje. Harald Hesstvedt fikk i 2002 tildelt NTTFs hederstegn, og den dag i dag gis det ut penger fra vårt fond
som han i sin tid etablerte, til nyutdannede tannteknikere som ønsker seg et spesialfelt etter endt utdannelse.
Janne Jaffe Hesstvedt tiltrådte firmaet i 1985, primært for å utvide tannlegesiden og ikke minst føre firmaet inn i en ny og
moderne tid med overgang til data og internett. I dag er vi i flere medier med nettsider, nettbutikk, facebook og ikke minst
”live” forelesninger via PC. Vi har per i dag flere rågdgivende tannleger i både inn – og utland som bidrar med kunnskap og
utprøving av teknikker og materialer med utstrakt kursvirksomhet.
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Geilo studentseminar hvor vi er en av sponserene og hvert år trekker en
vinner av Surgitel luper.

En lykkelig student som vant luper på Geilo.
Alltid full aktivitet på vår stand på Nordental.

Tannleger på tur tester ut den nye Opalescence GO.

Årlig kurs for studenter på UiO.

Arbeidskurs i egne lokaler.

Arbeidskurs og pressing av blekeskinner.

Dr. prof. Nasser Barghi under et av våre mange arbeidskurs.

Konsentrerte deltakere på et av våre arbeidskurs.

Fra vår stand på Nordental hvor vi alltid har med oss rådgivende tannleger for å kunne gi deg
best mulige kliniske tips i hverdagen.
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All-Bond Universal
Ønsker du en virkelig universal
bonding, er dette flasken du
bør velge!

Z-Prime plus
Helt nødvendig ved sementering
av zirkonia og en ypperlig
metallprimer!

Les mer på side 50

Les mer på side 128

Stevenson Ring
Det unnværlige matrisesystemet.
Les mer på side 66

Opalescence Go
6 års forskning, og her er den!
Les mer på side 84

eCEMENT
Et unikt og enkelt konsept for
sementering av alle type restaureringer.
Les mer på side 126
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Uveneer
Temporære laminater
– spar tid og penger!

Inspire
Bli inspirert! Enkelt og estetisk
fremstilling av temporære
restauringer.

Les mer på side 77

Les mer på side 134

Intraoral Repair Kit
Absolutt alt du trenger til intraoral
reparering, og det fungerer!
Les mer på side 51

Modeling Resin
Gjør det enklere for deg selv!

TheraCal LC
Et unikt materiale!

Les mer på side 54

Les mer på side 105
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