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Snabb, säker och 
professionell service!
Våra servicetekniker Alex Ognjanovic och Peter 

Nilsson har båda stor erfarenhet av service och 

reparationer av dentala maskiner. 

Alex är ansvarig för avdelningen och har tidigare 

jobbat inom dentalbranschen som servicetekniker 

i många år. Peter har lång erfarenhet av att ge 

service och göra reparationer på maskiner som 

säljs av Forstec Dental. 

Har du frågor ringer du Forstec Service på 

040 755 40. Det går också bra att maila på 

service@forstec.se 

Välkommen att lämna dina reparationer 

hos oss!



labb. Vi har även olika servicepaket för de 

olika modellerna som är rekommenderade av 

Imes-Icore för bästa ekonomi och driftsäkerhet. 

Du får svensk kostnadsfri support på de Imes- 

Icore maskiner som du köper genom Forstec.

För mer info kontakta vår CAD-support på 

telefon 010 500 61 90.

Stolt återförsäljare av Imes-Icore 
Forstec är nu även stolt återförsäljare av Imes-

Icore, Europas största tillverkare av dentala 

fräsmaskiner. Våra servicetekniker är självklart 

utbildade för att serva och reparera maskinerna. 

De hjälper dig med allt från årlig underhållsservice 

till eventuell felsökning och reparation på ditt 

Vi arbetar med de flesta varumärken som 

till exempel Bego, Dekema, Dentsply, 

Elma, Imes-Icore, Ivoclar, Kavo, Nabertherm, 

NSK, Renfert, Schick och Zhermack. 

Med maskintyper som ugnar, roterande 

utrustning och ång- och sandblästerutrustning. 

Forstec Service är en kvalitetsverkstad 

som tar emot dina maskiner för service 

och underhåll. Här finns ett stort reservdelslager 

och vår erfarenhet ger dig den hjälp du behöver! 

Forstec Service finns för dig 
som behöver hjälp med 

reparationer av dina maskiner

Tänk på att 
skicka med vår 
serviceblankett. 
Du kan ladda ner 

den från vår hemsida 
forstec.se/service

Priser

Servicekostnad per påbörjad 
15-minuters period 280 kr.

Restidsersättning per timme 
(utanför Malmö) 650 kr.

Körersättning (utanför Malmö) 84 kr per mil. 

Kostnader för hotell och traktamente tillkommer.

Fråga oss om priset för servicepaket för Imes-Icore 
fräsmaskiner. Det finns olika alternativ beroende 

på modell och innehåll.

Priser i SEK exklusive moms.


