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BEzoek onze BEzoek onze 
nieuwe website!nieuwe website!

In de maand februari en maart 

10 voor € 109,90

In de maand februari en maart 

3 voor € 150,00 

incl. 30 mengdoppen
mogen 3 verschillende cartridges zijn

PlatinumPlatinum
afdrukcartridges 50 mlafdrukcartridges 50 ml

PlatinumPlatinum
afdrukcartridges 390 mlafdrukcartridges 390 ml

www.dentaltecno.nlwww.dentaltecno.nl
meld u nu aan voor de nieuwsbrief en  meld u nu aan voor de nieuwsbrief en  

ontvang 5% korting op uw 1e online orderontvang 5% korting op uw 1e online order
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Alle 
aanbiedingen 

zijn ex BTW 
en geldig t/m 
31 maart 2020

Platinum 
mengpistool

Mengtips

vanaf 4 zakken

nieuw website STUNTPRIJS

Deze maand in de spotlight

NU €45,00

Blue flame 
brander

Major AlginaatMajor Alginaat

Silginat Kettenbach
2x380ml

op=op

Voor € 79,00

Platinum putty 1:1
2x2,5 kg

Van € 99,42

voor € 30,00

Ormaplus putty 
300mlx300ml

van €37,31

* zeer gedetailleerd
* rose
* mentol smaak

Algeniux

* zeer snel alginaat 
mn geschikt voor geriatrie
* sinaasappelsmaak
* kleur geel

Alginkid

* kleur veranderend
* smaak tropical 
* eindkleur geel

Alginplus

€ 40,95

Kemdent Anutex

Bij afname van 3 pakken à 2,5 kg 

per 
pak € 31,50

Top Techno 
modelleerwas

Bij afname van 3 pakken à 2,5 kg 

per 
pak NU € 56,00

Gebdi rosa was

Bij afname van 3 pakken à 2,5 kg 

per 
pak

ZEER GOEDE KWALITEIT

Bij een omdoos van één van bovenstaande alginaat Bij een omdoos van één van bovenstaande alginaat 
per zak € 5,- en een alginaatbox cadeauper zak € 5,- en een alginaatbox cadeau**

* zolang de voorraad strektNU 10=9

Dalbo plus, 
Dalbo-b en classic

Attenborough Calibris 
polijstborstels

NU € 25,- NU € 15,-

OP=OP € 15,-

per 
doos

per 
zak

zak á 50st.vanaf 3 dozen 

NU € 57,50 per 
2 st.

Verschillende soorten wasVerschillende soorten was




