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F O R S T E C D E N TA L

Lite bättre,
lite roligare.

NYHET

Katana Zirconia YML
All-in-one blank

DIN SOMMARPRESENT

Handla för minst
5 000 kr!

PROGRAMILL DRY

Komplett paketpris

Läs mer på sidan 2.

PAKETPRIS

395 000 kr

IPS e.max Press
PAKETPRIS

3 6 x IPS e.max Press 5 stycken (valfri färg).
3 1 x IPS PressVEST Premium Powder, 2.5 kg.
3 1 x IPS PressVEST Premium Liquid, 500 ml.
PAKETPRIS

5 900 kr

Din sommarpresent
Handla för minst 5 000 kr och få en kylväska!
När det blir varmare och du kan ta en tur till
stranden så hoppas vi att denna kylväska ska
komma väl till pass. Den finns i blå eller grön.
Gäller max ett tillfälle
per företag, så länge
lagret räcker.

ORD PRIS 7 611 KR

PrograMill Dry
PAKETPRIS

Förstklassig fräs för det lilla labbet
PrograMill DRY, CAM set inklusive RFID Reader,
CAM PC + skärm, PrograMill utsug och 8 st
PrograMill-fräsar.
En kompakt torrfräs från Ivoclar med 5-axlad
kapacitet. PrograMill Dry kan hantera alla jobb
med zirkonium och PMMA. Ett öppet system
som är integrerat med Ivoclar Digital Workflow.

PAKETPRIS

395 000 kr

Få 20 set utan kostnad
Köp 100 set incisiver och 100 set
diatorer och få totalt 20 set extra
utan kostnad.
Gäller SR Vivodent - Orthotyp och Ivostar - Gnathostar.

SUPERPRIS

IPS e.max ZirCAD
LT/MT/MO
Nu får du 25 % rabatt på alla IPS e.max
ZirCAD blanks, gäller alla färger och storlekar
i LT, HT och MO*.
*Gäller ej Multi-färger.

25 %
rabatt

Kvalitet rakt igenom!
PROGRAMILL PM7

PAKETPRIS

690 000 kr

Kvalitet rakt igenom!

PAKETPRIS

PrograMill PM7, CAM set inklusive RFID Reader,
CAM PC + skärm, PrograMill Base set (inklusive utsug
och tank), 4 liter kylvätska, Digital Denture Holder ring
och 20 st PrograMill-fräsar.
PrograMill PM7 är flaggskeppet i PrograMill-serien. Den
sätter en helt ny standard när det kommer till prestanda
och utförande. PM7 är en framtidssäker lösning.

3 970 Watt spindel för bästa resultat.
3 Servomotorer för maximal precision och snabbhet.
3 Touch-skärm och innovativ mjukvara.
3 Integrerad CNC PC och intelligent maskinhantering.
3 Automatisk självrengöring Active Air Suction.

PAKETPRIS

575 000 kr

PROGRAMILL PM5

Precision och effektivitet!

PAKETPRIS

PrograMill PM5, CAM set inklusive RFID Reader,
CAM PC + skärm, PrograMill Base set (inklusive utsug
och tank), 4 liter kylvätska, Digital Denture Holder ring
och 14 st PrograMill-fräsar.
PM5 har en 8-vägs materialväxlare som gör automatiseringen
mycket enklare. Den kan hantera flera olika produktionsordrar
och använder individuella strategier beroende på material och
indikation.

PalaXpress och
PalaXtreme
20 % rabatt på hela sortimentet

PalaXpress ett universalt protesbasmaterial för
de flesta indikationerna.
PalaXtreme (high-impact pourable acrylic) med
längre bearbetningstid och lägre halt restmonomer.

Delara
Prova gratis i fyra veckor!
En modern all-round-tand
med naturlig estetik.
Beställ ett Small Assortment-kit
och prova i lugn och ro. Efter fyra
veckor väljer du om du vill fylla på med
nya tandset eller återlämna ditt kit. Du kan
välja mellan A2/A3 eller A3/A3,5 bestående
av 48 set anterior och 36 set posterior.
Om du väljer att fylla på ditt kit med nya set
bjuder vi dessutom på de posteriora.
Gäller en gång per kund.
Art nr H66077520 (A2–A3)
Art nr H66078138 (A3–A3,5)

All-in-one blank för alla dina behov!
Katana Zirconia YML

Katana YML är revolutionerande och kombinerar
hög translucens med ren styrka i råmaterialet. Det
ger dig estetik, effektivitet och enkelhet, utan att
kompromissa med kvalitet.
3
3
3
3
3
3

Fyra olika lager kombinerade.
750–1 100 MPa.
45–49 % translucens.
Finns i 13 olika A-D färger och en bleach.
14, 18 och 22 mm tjocklek.
Supersnabb sintringsprocess upp till tre led.

BBQ Grillset från Dorre
Handla valfria förbrukningsvaror från GC för 3 500
kronor och få ett BBQ Grillset med tång och spade från
Dorre (värde cirka 500 kronor).
OBS! Max en gång per företag,
gäller så länge lagret räcker.

NYHET!

NSK Ultimate XL 8,7 Ncm
Upplev oöverträffad jämnhet
och styrka
Ultimate XL har utvecklats och
är nu ännu jämnare och mer
kraftfull. Du kommer kunna
arbeta mer effektivt och utan
påfrestningar. Handstycket är
ergonomiskt utformat och
designat för att ge dig de bästa
förutsättningarna för ett lätt
arbete. Finns med både knäoch fotkontroll.

12 400 kr
ORD PRIS 17 075 KR

Art nr UTS019

GC Initial IQ ONE
SQIN System Set
Med GC Initial IQ ONE SQIN kan du enkelt uppnå
en hög estetik för zirkonia och litiumdisilikat,
jämförbart med konventionell teknik fast betydligt
snabbare.
Testa i 30 dagar med full returrätt!
Väljer du att behålla ditt set får du även en
halvdags-kurs på labbet. Scanna qr-koden för
att lära dig mer om materialet.
Art nr GC877098

8 795 kr

ORD PRIS 10 915 KR

Sintringsugn
Sintringsugn från Nabertherm – fantastisk
kvalitet! Vår mest sålda sintringsugn!
En gedigen maskin från tyska Nabertherm.
Riktig kvalitet som håller länge och väl.
Kontakta oss för mer information.
LHTCT 01/16, 1 550 °C
46 000 kr
(ORD PRIS 52 260 KR)
LHT01/17D, 1 650 °C
56 000 kr
(ORD PRIS 65 000 KR)

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

519 000 kr

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.
Art nr IM5110050350

CORiTEC 150i PRO

Ett modernt och säkert fräspaket. En kompakt fräs med
en 5-axlig simultanteknik som erbjuder en unik funktionalitet.
3
3
3
3
3

Våt- och torrfräsning.
Integrerad PC och touch-skärm.
Integrerad joniserare.
Fräsning av blanks, block och Pre-milled abutments.
Automatisk rengöring och kalibrering.

Art nr IM5110053150

Full estetik möter styrka!
Cercon ht ML multi disc
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 1200 MPa dentin.
Cercon ht ML 14 mm 1 659 kr
Cercon ht ML 18 mm 1 936 kr
Cercon ht ML 25 mm 2 382 kr

385 000 kr

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

Originalet hos Forstec
Köp fyra I-Bridge X,
I-Butment X eller I-Bar X
under maj och juni och
få den billigaste gratis.
Dessutom bjuder vi på en
skruvmejsel till din första
I-produkt.

NYHET! 20 % rabatt
Nu kan du välja ett nytt multilayer material till
fullbroar. Beställ dina jobb hos OpenMill och välj
Cercon ht ML, så får du 20 % rabatt på jobbet. Vi
lovar att du blir nöjd!
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.
För hjälp med installation av de nya biblioteken i din
mjukvara, kontakta vår Support på 010 500 61 90.

Fräs din bettskena
på OpenMill och få
15 % rabatt
Vi fräser din bettskena
i ProArt CAD Splint från Ivoclar.

15 %
rabatt

Forstec är din officiella Exocad-partner
Exocad DentalCAD är verktyget för varje tandtekniker
som vill vara en del av framtiden inom digital tandvård.
DentalCAD täcker ett brett utbud av indikationer redan
från start, men du kan enkelt bygga ut och uppgradera
programvaran efter dina behov. Vi är officiell återförsäljare av Exocad i Norden och erbjuder full support till alla
våra användare.
3
3
3
3

Lätt att lära sig och att använda.
Anpassas enkelt efter dina behov.
Attraktivt för både experter och nybörjare.
Support på svenska, engelska och tyska.

Dentsply Sirona
Trade-in Special
Nu får du som har en Dentsply Sironascanner, och lämnar in den, en extra hög
kredit när du beställer en ny 3Shape RED
E-scanner.
Erbjudandet gäller alla scanner från
Dentsply Sirona.

Vid köp av E2 får du 2 250 euro i kredit.
Vid köp av E3 får du 3 750 euro i kredit.
Vid köp av E4 får du 5 250 euro i kredit.

CADStar
CS.NEO

Nu ingår tre års fri support i priset

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 tre olika färger: svart, vit och grå.
3 Business workstation i7 och TFT-skärm.
3 Installation och utbildning ingår.
3 Tre års fri support och två års garanti.
Pris med bindning till OpenMill 234 000 kr*
CS.Neo inklusive ExoCad Ultimate
Lab Bundle 263 000 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

En 3D-printer
i framkant!
Printern ger dig exceptionellt bra resultat
samtidigt som den är väldigt produktiv i ett
kompakt format. Den 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.

SUPERPRIS!

IMPRIMO LC
Splint Flex
Det nya 3D-print materialet från Scheu har
värmeaktiverat minne. Hög komfort och alltid
perfekt passform.
IMPRIMO LC Flex 1 000 gr
3 495 kr
Art nr SC6525/2

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

Alla priser exklusive moms (utom där annat anges). Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Erbjudandet gäller från och med 2022–05–01
till och med 2022–06–30. 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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