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Nå går det mot lysere tider på alle måter og dagene er allerede blitt lengre. Den hektiske tiden er lagt
bak oss, alle gaver har byttet hånd og vi starter igjen med blanke ark og kan se frem til et helt nytt år.

Vi har fått nytt dataanlegg med alt hva det innebærer. Vi jobber med røde øyne, varme kinn og håret rett
til værs. Er det noe alle kan relatere seg til og ha forståelse for er det vel data.
Alt skal være så mye bedre enn det gamle, det kan så være, men før man får alt inn i fingrene føler man
seg ganske grønn. Derfor ligger vi litt på etterskudd med våre utsendelser. Tradisjonen tro skulle vi ha
startet med januarsalg, men vi får i stedet ta mars salg. Vi har også bursdag i år og fyller hele 75 år.
Dette vil vi markere gjennom hele året med overraskelser og begivenheter og selvsagt gode tilbud til
våre trofaste kunder.

God vår!
Janne Jaffe Hesstvedt

Øker bindingen

Noritake CZR Press Shade Base Stain Kit
Shade Base Stain kit er utviklet for pressteknikken men kan med hell også brukes til konvensjonell zirkon
påbrenningsteknikk. Fargene er i utgangspunktet enklere å legge, enklere å endre og bindingen øker 5 ganger
mellom kappe og porselen. Du slipper dermed å bruke liner/shade base på kappen.

Et må ha produkt!

17272 Shade Base Stain Kit kr 5.000,-
20 x 3 gr. Pulver/1 x 10 ml væske

Nyhet
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Noritake Crack Finder
Med kun noen dråper eller ett strøk med Noritake Crack Finder kan du enkelt
få øye på usynlige fine sprekker på både Alumina og Zirkonia kapper.
Dypp kappen og blås med luft. Er det sprekker vil disse farges blå. Kappen må
ikke brukes dersom du finner sprekker, disse vil bare bli større og kronen vil til
slutt krakelere.

17271 Crack Finder kr 422,-
2 flasker a 20 ml.

Nyhet

Se prisen!

Noritake CZR Cerabien
Et spesielt utviklet porselen for alle keramiske kroner/broer ved bruk av
Zirkonia. Fremkaller ingen allergier og har den fordelen at den ikke gir svarte
linjer i det servikale området.

17207 Noritake CZR kit kr 8.236,-

Slutt med bøyeøvelser!

Orbix
Bruker du fremdeles en artikulator som du må bøye og tøye for å få til
funksjonsbevegelser? Antagelig får du det ikke til likevel. Se nøye på
sidebevegelsene, hvis du i det hele tatt får noen. Klarer du å beholde
balansert okklusjon posteriort? Hvordan ivaretar du den vertikale
presisjonen med en fleksibel artikulator? Den patenterte Cenloc™
funksjonen hos Orbix muliggjør to distinkte funksjonsmåter: - nemlig
presis, låst sentricmodus, og fri, bevegelig modus som lar deg gjøre
lineære protrusjonsbevegelser. Prøv Orbix neste gang, så vil du oppdage
at gjentatte bittjusteringer hører fortiden til. Vi garanterer at du blir
fornøyd!

14831 Orbix introduksjonssett kr 1.150,-
14832 Orbix artikulator, refill kr 836,-

100 stk.
14835 Orbix adapter kr 122,-

Unngå sorte prikker i porselenet

Aurium Surebond 66 SF
Ett av Norges mest solgte PG metaller. Det reneste metallet på markedet! Suverene
støpeegenskaper, utvidelseskoeffisient som korresponderer med de fleste kjente
porselener. AU 66%.

10024 Aurium Surebond 66 SF dagspris 
25 gram priseks. pr. april 2005:

kr 101,25 per gram netto,
inkl. m.v.a.

- 10 %
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Precision Milling and 
Partial Denture Constructions
av Master Dental Technician, Henning Wulfes, leder for
academia •dental international school Bego Germany

Denne boken er skrevet for ambisiøse tannteknikere med sans for detaljer.
Boken gir en utrolig god forståelse for partielle proteser og fresing, praktisk
og meget detaljert informasjon med bilder fra arbeidets start til slutt.
280 sider med 1000 fargebilder og illustrasjoner gjør denne boken til et
praktverk for enhver tanntekniker.

UR 3 Precision Milling and Partial Denture Constructions kr 598,-
Prøve på Steribim Plus

Nyhet

Nyhet
Se og lær

Virtual Academica
Med dette CD programmet åpner Bego helt nye muligheter for
tannteknisk videreutdanning. Interaktive CD-Rom beskriver
arbeidsgruppen fra A-Å. Fra modellanalyse til ferdige arbeidet.
Med stillbilder og videoklipp får du se hvordan hele prosessen
kan gjøres. Oppvoksing, investering, støping m.m. beskrives i
detalj. Du vil også kunne finne ”troubleshooting” på flere
materialer og teknikker.

UR 3 Virtual Academica kr 275,-
Part I og II

UR 3 Virtual Academica kr 340,-
C&B techniquie

Bellavest SH
Bellavest SH er en fosfatbundet investment og den mest solgte investmenten for krone –
og bro teknikk i Europa. Bellavest SH kan brukes universalt, dvs. både konvensjonelt og til
sjokk heat metoden. Arbeidstid er kun 5 minutter. Materialet herder med god kantstyrke og
er lett å banke ut. Ekstrem glatt overflate både med PG metaller og krom – kobolt
materialer som for eksempel Wirobond C.

11029 Bellavest SH, 160 gr kr 758,-
4,8 kg

11027 Bellavest SH, 60 gr kr 989,-
4,5 kg
Få med gratis væske
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Steribim Super
«Hygienisk forpolering med kvartsfritt materiale».

Vår positive innstilling til miljøet er blitt en viktig del av hverdagen, og derfor er det
naturlig å rette oppmerksomheten på det hygienisk sensible området - forpolering på
laboratoriet. Kvartsinnholdet i tradisjonelle og naturlig pimpestenpulver kan forårsake
silikose. Med Steribim Super får du enda bedre forpoleringsegenskaper samtidig som
helserisikoen pga. kvartsen elimineres. Steribim Super er både kvartsfri og
bakteriedrepende.

• Spar tid gjennom ennå høyere poleringseffekt.
• Alltid like høy kvalitet grunnet bruk av naturlige mineraler.
• Meget kostnadseffektiv – kan forbrukes ned til siste gram.
• Steribim Super er et effektivt bidrag til hygienen på laboratoriet.

Håndteringen er ytterst enkel. Steribim Super blandes med vann til ønskelig konsistens.

”Steribim Super har en bakteriedrepende effekt selv ved kraftig kontaminering av den brutte
forpakningen. Fornyet tilvekst av bakterier er ingen risiko selv ved lange brukstider.”

Die Staatliches Hygiene-Institut i Bremen

11870 Steribim Super kr 588,-
10 kg

Wironium
Vi feirer med jubileumspakker på Wironium hvor du får
med 100 gram ekstra materiale og eksklusive esker i stål
og fløyel. Eskene kan brukes som transportesker eller små
hendige gaveesker.

10240 Wironium kr 2.586,-
1000 g

Slik får du ”super” gips…

Epox-it Liquid
Bruk Epox-it liquid i stedet for vann og du får en gips som er sterkere og seigere
med en unik overflate.

14675 Epox-It Liquid kr 2.966,-
4 liter


