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Lite bättre,
lite roligare.

IPS E.MAX ZIRCAD
PRIME ESTHETIC

En ny nivå av estetik

GC LISI BLOCK

Unik styrka och estetik!
Kampanpris

Pris från

2 525 kr

850 kr/fp

Officiell återförsäljare
av DVA

NYHET! IPS E.MAX ZIRCAD PRIME ESTHETIC

En ny nivå av estetik
De nya zirkoniumoxid-diskarna är utformade så
att de ger monolitiska restaurationer en fantastisk
estetik. IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic är enkel
att använda. Med endast ett fåtal steg uppnår du
högestetiska konstruktioner upp till tre led.
En idealisk kombination av effektivitet och estetik.
I lager från februari.
ZirCAD Prime Esthetic 16 mm 2 525 kr
ZirCAD Prime Esthetic 20 mm 2 775 kr

NYHET

SR Vivodent/
Orthotyp A-D
KAMPANJPRIS 119 KR/SET
Nu finns SR Vivodent/Orthotyp även i 16 nya
A-D och fyra Bleach-färger. De kan användas i
både hel- och delprotetik samt i kombination
med fastsittande protetik. Samma former som
tidigare PE och DCL.

IVOTION DENTURE
– DIGITAL PROTES

En disk, en
fräsprocess!
Med Ivotion behöver du bara en disk du fräser
ur. Den består av både protesbasen i nedersta
delen samt proteständerna i översta skiktet.
Disken finns i A1, A2, A3, A3.5, B1 och BL3 än
så länge.
Ivotion Dentin/
Base 38 mm
1 245 kr

IPS e.max
ZirCAD Prime
ZirCAD Prime 16 mm 2 405 kr
ZirCAD Prime 20 mm 2 645 kr
ZirCAD Prime 25 mm 3 095 kr

Det finns också möjlighet att fräsa ut basen
i en rosa disk separat, samt därefter fräsa
proteständerna i Ivoclars Dentin multiblock.
Ivotion Dent CAD Multi 20 mm
Ivotion Base Pink 30 mm

1 265 kr
685 kr

Markus salt- och
pepparkvarnsset
Handla valfria förbrukningsvaror från GC
för 3 000 kr och få ett set med salt- och
pepparkvarn från Markus Aujalay. Vacker,
användarvänlig design i kolstål med matt
finish (värde cirka 450 kr). OBS! Max en gång
per företag, gäller så länge lagret räcker.

GC LiSi Block – styrka, precision och estetik!
Initial LiSi Block är ett block av helt kristalliserad
litiumdisilikat med High Density Micronization
(HDM) så du slipper brännprocessing. Det är en
unik teknologi från GC och resultatet är den
ultimata kombinationen av styrka och estetik.
Tillsammans med Initial SQIN ONE får du ett
fantastiskt resultat. LiSi Block finns i LT och HT,
i färgerna A1, A2, A3 och B1.
Kampanpris 850 kr/fp (5 st)
(ORD PRIS 1 025 KR)

GC Initial IQ ONE SQIN
System Set
GC Initial IQ ONE SQIN är ett målningsbart färgoch formkoncept för zirkonia och litiumdisilikat.
Du kan enkelt uppnå en hög estetik, jämförbar
med konventionell teknik fast betydlig snabbare.
Nya One Lustre paste, SQIN färger och Spectrum
stains ingår i ditt set.
Art nr GC877098

Testa i
30 dagar med
full returrätt!

8 595 kr

(ORD PRIS 10 495 KR)

Full estetik möter styrka!
CERCON HT ML MULTI DISC

Full estetik möter styrka!
Alla Cercon blanks har en enastående färgåtergivning av Vita A-D® skalan. Med Cercon ht ML
får du fyra fullt integrerade färglager som ger en
perfekt tonad dentin incisal efter sintring.
3 Extra hög translucens (41 - 49 %).
3 Fantastisk färgåtergivning och naturlig estetik,
framförallt i fronten.
3 Indikation, singelled till 14-ledsbro.
3 Hela Vita A-D® skalan och BL2 finns tillgängligt.
3 Varje färg har en egen speciell incisalfärg för
optimal estetik.
3 750 MPa incisal och 1 200 MPa dentin.
Cercon ht ML 14 mm 1 595 kr
Cercon ht ML 18 mm 1 862 kr
Cercon ht ML 25 mm 2 290 kr

Belysning i världsklass
Brite armaturer ger dig bästa möjliga ljus för
perfekt färgåtergivning.
3 Skuggfritt och flimmerfritt.
3 LED-modulerna har en brinntid på cirka
50 000 timmar.
3 Inkapslad konstruktion som förhindrar
att smuts och damm tar sig in.
3 Gediget aluminiumhölje.
Brite 40 4 900 kr
(ORD PRIS 5 450 KR)

Brite 80 6 900 kr
(ORD PRIS 7 500 kr)

Art nr DTECBR40

Art nr DTECBR80

CERCON XT ML MULTI DISC
Cercon xt ML 14 mm 1 505 kr
Cercon xt ML 18 mm 1 775 kr
Cercon xt ML 25 mm 2 220 kr

Fräsning på högsta nivå
Alla Imes-icore fräspaket inkluderar PC, CAM mjukvara, utsug och startkit.
Till 350i och 350i L ingår även ett bord.
CORiTEC 350i

En automatiserad helhetslösning utan begränsningar. CORITEC 350i är ett innovativt koncept,
utvecklat för att möta alla krav på modern CAD/
CAM-fräsning. Bearbetning av material som
kobolt-krom, titan, zirkonium, plast, vax, keramer
och nya framtida material är möjligt med en enda
maskin.

CORITEC 350i LOADER

CORiTEC 350i Loader med ett helautomatiserat
magasin möjliggör också en kontinuerlig bearbetning
av upp till 12 blanks under obemannad drift.
Art nr IM5110051350

555 000 kr

Art nr IM5110050350

469 000 kr

CORITEC 250i LOADER PRO

410 000 kr

Hög prestanda och flexibilitet. Bästa pris.
CORiTEC 250i är ett känt CAD/CAM-system för
fräsning av zirkonium, PMMA eller vax. Tack vare en
5-axlig teknik kan denna också producera komplexa
restaurationer med avvikande preppar och underskär
utan vidare bearbetning. Bearbetning av CAD/CAMblock eller Pre-milled abutments är också möjligt
med respektive adapter.
Art nr IM5110041250

CORiTEC 150i PRO
Ett modernt och säkert fräspaket
En kompakt fräs med en 5-axlig simultanteknik
som erbjuder en unik funktionalitet.
Våt- och torrfräsning.
Integrerad PC och touch-skärm.
Integrerad joniserare.
Fräsning av blanks, block och Pre-milled
abutments.
3 Automatisk rengöring och kalibrering.
3
3
3
3

Art nr IM5110053150

339 000 kr

SUPERPRIS

IMPRIMO LC Splint Flex
Det nya 3D-printmaterialet från Scheu har värmeaktiverat minne. Hög komfort och alltid perfekt
passform.
IMPRIMO LC Flex 500 gr
1 795 kr

ASIGA
PRO 4K

3 Tre gånger större byggvolym.
3 Öppet system med över 400 material
tillgängligt i biblioteket.
3 Ny pixel-teknik ger ökad ytdefinition
och noggrannhet.
3 4K-läge och native pixel-läge.

Art nr SC6525/1

Ring oss
för bästa pris!

Vår mest sålda
3D-printer
ASIGA MAX 3D-printer ger dig exceptionellt bra
resultat samtidigt som den är väldigt produktiv i
ett kompakt format. Printern har en HD-upplösning
och precision på 62 μm. Asiga är dessutom ett helt
öppet system vilket gör att du kan välja mellan
olika materialtillverkare som till exempel NextDent.

Basic Master bläster
Basic Master sandbläster passar det större labbet.
Den har en stor blästerkammare som ger ett
utmärkt synfält med bra ljus och god ventilation.
Levereras med två sandbehållare.

Brännbord

inklusive 20 st metall- eller keramiska stift

Runda 80 mm brännbord med antingen 20 st
metallstift eller keramiska stift.
Art nr SD5/SD8

Art nr R2948-2025

10 900 kr

165 kr

(ORD PRIS 12 847 KR)

(ORD PRIS 219 KR)

Bi-V-Pin stift och hylsa
Bi-Vi-Pin med metallhylsa, 1 000 st
1 495 kr (ORD PRIS 2 053 KR)
Art nr R0328-2000

Bi-Vi-Pin med plasthylsa, 1 000 st
1 495 kr (ORD PRIS 1 990 KR)
Art nr R0329-2000

SUPERPRIS

PMMA Try-in
blank A2
Perfekta PMMA blanks för Try-in broar.
CAD/CAM PMMA disc A2 98 x 18 mm.

Top-Spin pinborr
Precision, säkerhet och hållbarhet. Exceptionell
precision och borrteknik gör Top-Spin unik. Extremt
lätt att borra med tack vare en stark motor och
snabb borr.
Art nr R1840-0000

8 900 kr

(ORD PRIS 11 813 KR)

Art nr SD1

ENDAST

149 kr

(ORD PRIS 199 KR)

Forstec blir officiell
återförsäljare

KAMPANJPRIS FRÅN

236 kr

av DVA, Dental Ventures of America
20 % rabatt på alla Sin-Cer diamantstenar
Sin-Cer är vår superpopulära sintrade
slipsten för keramer. En unik produkt som
avverkar snabbare och bättre, samt håller
längre. Finns tillgänglig i nio olika former
och storlekar.

Zircon-Brite polerpasta
Zircon-Brite är en polerpasta
designad för polering av zirkonia.
Den passar även mycket bra till
skiktad porslin, IPS Empress, IPS
e.max, kompositer och PMMA.

Huge PMMA blanks
Våra mest prisvärda PMMA blanks
Standard Vita A-D skala,
14 och 20 mm
250 kr/st (ORD PRIS 299 KR)

KAMPANJPRIS

471 kr

(ORD PRIS 589 KR)

WOW polerpasta
En ny polerpasta för zirkonia. WOW hjälper dig
att polera säkert utan att förlora några specialeffekter
i materialet. Den ger en bättre lyster på mindre tid!

Multi Vita A-D skala, 20 mm
500 kr/st (ORD PRIS 599 KR)
Klar PMMA,
14, 20, 25 och 30 mm
250 kr/st
(ORD PRIS 299 KR)

Kaifeng proteständer
Passa på att testa en ny protestand på ditt labb,
eller fyll på ditt lager.

Nu får du 10 set extra utan kostnad
när du beställer 50 set
(Ordinarie pris/set 43 kr)

KAMPANJPRIS

511 kr

(ORD PRIS 639 KR)

Palamat Premium

– stor kapacitet i mindre och
smartare format

Stor kapacitet och designad att ta mindre plats.
Enkel display med smart mjukvara förinställd med
tre program.
3 Rymmer upp till sex helproteser eller en
standardartikulator.
3 Enkel display, smart mjukvara.
3 Tre förinställda program.
3 Lätt att rengöra.
3 Säkert låssystem.

Palabond
Palabond ger en stark och säker bindning
mellan tanden och protesmaterialet. Den är
transparent så den inte kommer synas och du
behöver aldrig oroa dig för att det ska lossna
igen.
Art nr BA67408082

367 kr

(ORD PRIS 458 KR)

Art nr H66076559

22 990 kr
(ORD PRIS 25 850 KR)

Palaferm 3D-isolering, 80 ml
Framtagen för isolering av 3D-printade modeller.
Du behöver bara applicera en gång på modellen
och det bildas en fin tunn isoleringsfilm som skyddar
och är enkel att avlägsna.
Art nr HC66094669

Signum Metalbond
set I+II
Bondingmedel, för kron
och bro och CoCr, som ger
upp till 300 procent
högre hållfastvärden.
Art nr SI3913

2 088 kr

(ORD PRIS 2 610 KR)

530 kr

(ORD PRIS 663 KR)

OpenMill
Lite bättre på digital tandvård! OpenMill en svensk CAD/CAMproduktion av kronor, broar och individanpassad implantatprotetik.

Originalet hos Forstec
KÖP TRE OCH FÅ EN GRATIS!
Köp fyra I-Bridge X,
I-Butment X eller I-Bar X
under januari och februari
och få den billigaste gratis.
Dessutom bjuder vi på en
skruvmejsel till din första
I-produkt.

NYHET! Prova och få 10 % rabatt
Nu kan vi erbjuda dig en monolitisk helprotes.
Med Ivotion från Ivoclar Vivadent fräser vi basoch tanduppsättning i en process med endast ett
blank. Resultatet blir enastående, med en jämn
och sömlös kombination av material. Du behöver
bara polera din protes, sedan är den helt klar.

Ivotion Denture 2 250 kr/käke
(ORD PRIS 2 500 kr)

Det är viktigt ...

... att du använder OpenMills bibliotek när du skickar
filer till oss för att vi ska kunna tillverka det på OpenMill
i Sverige.
Behöver du hjälp med att installera det nya biblioteket
eller har andra frågor, kontakta vår Support på
010 500 61 90.

Marknadens mest exakta
scanning-distans?
Scanbodies från NT-Trading är integrerat i
OpenMills digitala CAD-bibliotek.
Köp tre och få en extra utan kostnad.
Köp tio och få fyra extra utan kostnad.

3 Hållbart material för
optimal återanvändning.
3 Exakt positionering
med metallanslutning.
3 Integrerad skruv.
3 Synlig i röntgen.
3 Godkänd för både labb
och intraoral scanning.
3 Perfekt överföring
till CAD-mjukvara.

370 kr/st

3SHAPE FASAR UT ALLA D-SCANNERS

Du får ett bra erbjudande!
Från 2022 till 2026 kommer resterande D-scanners från 3Shape
att utgå. Det gäller modellerna från D700 upp till D2000.
Vad innebär det för dig
som har en D-scanner idag?
3 Din scanner kommer fortsätta fungera som
idag med den senaste mjukvaran som stöds.
3 3Shape kommer inte reparera
skadade D-scanners.
3 Inga mjukvaror kommer uppdateras
till D-scanners.
3 Kontakta oss för mer information
om just din scanner.

3Shape RED Trade-up Special
Nu får du ännu högre kredit!
Byt in din gamla 3Shape-scanner till en ny RED
E-scanner inklusive PC och få en bättre kredit än
någonsin vid retur.
Vid köp av E1 får du 500 euro i kredit
+ 250 euro extra.
Vid köp av E2 får du 1 000 euro i kredit
+ 500 euro extra.
Vid köp av E3 får du 2 000 euro i kredit
+ 1 000 euro extra.
Vid köp av E4 får du 3 000 euro i kredit
+ 1 500 euro extra.

För att du ska kunna ta del av erbjudandet ska
ordern läggas senast 28 februari 2022. Du behöver
ha en aktiv 3Shape-licens som administreras av
Forstec Dental AB. Din D-scanner som du vill byta
in behöver inte vara fungerande.
Erbjudandet gäller scanner: D250, D640, D700,
D710, D500, D800, D810, D900, D900L, D750
och D850.

CS.NEO

Bästa valet för exocad

3 Scanningsprecision 2 – 5 μm.
3 12 sekunder för att scanna en helkäke.
3 16 sekunder för att scanna 9 stansar i
multi-die hållare.
3 Finns i 3 olika färger: Svart, vit och grå.
3 Business workstation i7 och TFT-skärm.
3 Installation och utbildning ingår.
3 1 års fri support och 2 års garanti.
Pris med bindning till OpenMill 219 000 kr*
CS.Neo inklusive ExoCad Ultimate
Lab Bundle 249 000 kr

*Reducerat pris på scanner när du förbinder dig att beställa
30 led/månad från OpenMill under ett år. Vid finansiering
gäller 30 led/månad under första året av finansieringstiden.

Avs. FORSTEC DENTAL AB Box 288 | SE-201 22 Malmö, Sweden

20 % på alla
Yeti vaxblanks
Yeti CAD/CAM Wax blanks

Gröna = elastiskt, finns 20 mm och 30 mm
176 kr (ORD PRIS 220 KR)
Grå = medium elastiskt, finns 14 mm och 20 mm
212 kr (ORD PRIS 265 KR)
Beige = medium hård, finns 14 mm och 20 mm
232 kr (ORD PRIS 290 KR)
Vita = hård, finns 14 mm och 20 mm
180 kr (ORD PRIS 225 KR)

SERVICE

– Hjälp när du
behöver den!
Ring Service på 040 755 40. Det går också
bra att maila till alex.ognjanovic@forstec.se
och peter.nilsson@forstec.se
Välkommen att lämna dina reparationer
hos oss!
Tänk på att skicka med vår
serviceblankett. Du kan ladda
ner den från vår hemsida
forstec.se/service

Yeti Thowax
modelleringsvax
Thowax är ett modelleringsvax
för kron och bro och inlay-teknik.
De är framställda av naturliga vaxer
utan syntetiska tillsatser. De finns
tillgängliga i en rad olika färger och
nyanser för bästa resultat.

KAMPANJPRIS

175 kr

Alla priser exklusive moms (utom där annat anges). Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Erbjudandet gäller från och med 2022–01–10
till och med 2022–02–28. Olika erbjudanden kan ej kombineras. Kampanjvaror av icke tandteknisk karaktär kan komma att bytas ut och erbjuds ej till
landsting eller Praktikertjänst.
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