
MÄSSKAMPANJ  
2019

Besök oss 
på Swedental den 
13 - 15 november 

i Stockholm. 

Nya Lisa 2019 med ännu fler smarta funtktioner!
Fortfarande med unik serviceintervall:
hela 4000 körningar eller 5 år. 

 Spårbarhet direkt i displayen.
 Programtid från 13 minuter.
 Interaktiv display med tydligt och snyggt gränssnitt,           
     instruktionsvideor direkt i displayen. 
 Supersnabbt klass B-program.
 Ny funktion ger optimal och enkel spårbarhet och
     kontroll av varje cykel via bl.a. ny app. Wifi-förberedd.
 Spar tid - låt Lisa utföra vakuum- och Helixtest 
      utanför arbetstid. Kvittera sen direkt på displayen.
 Lisa anpassar varje körning till just det som 
     steriliseras, sparar tid, pengar och bra för miljön!
 Finns även med 22 liters kammare.

Lara är den nya autoklaven som bygger på samma 
design och höga kvalitet som Lisa. Lara kan 
uppgraderas efter klinikens behov. Programtiden för 
en genomsnittlig last är 38 minuter. 

 Programinfo lagras automatiskt på USB.
 Tyst i drift.
 Automatisk vattenpåfyllning.
 Användarvänlig.
 Programmerbar start.
 Kan växa med era behov på kliniken. 
 Servas med 4000 körningars intervall - inte årligen. 
     Spara tusenlappar - räkna själv hur lång tid det tar för     
     er klinik att komma upp till 4000 körningar!
 Finns även med 22 liters kammare.

NYHET

KAMPANJPRIS
Lisa 17

62.000,-
(Ord. pris 81.120,-)

KAMPANJPRIS
Lara 17

49.300,-
(Ord. pris 65.520,-)NYHET

LEASING
Alt. 1.826 kr/

månad*

LEASING
Alt. 1.452 kr/

månad*



SYNEA VISION – TURBINER
> Optimal kylning med 5-punktsspray.  
> Fyra huvudstorlekar att välja bland. Ansluts på Roto Quick- eller 
    Multiflex®-koppling. Ring LED+ endast för RQ-koppling.
> Enkelt handhavande vid smittrening, unikt skydd i form av en specialyta.  
> Lång livslängd och väldigt tyst drift tack vare keramiska kullager.  
> Ergonomisk design och unik reptålig ”anti-scratch” yta. 
> 24 månaders garanti.

SYNEA VISION – LÅGVARV
> High-end serie av hög och pålitlig kvalitet.
> Uppväxlat vinkelstycke - nu med två huvudstorlekar.
> Utmärkt grepp och ergonomi.
> Keramiska kullager för bästa komfort och livslängd.
> Optimal kylning med 5-punktsspray.
> Specialbeläggning ”Anti-scratch” yta som håller längre.
> 36 månaders garanti.

> Ring LED+ som är 5 x LED för det starkaste ljuset 
   någonsin, helt skuggfritt och dessutom stark.
    (TK-97 L, TK-98 L och TK-100 L) 

TK-94 L TK-100 L

TK-97 L 
TK-98 L

TK-98 LM
MINI STANDARD KRAFTFULL

 VISION 
PREMIUMSERIEN 

KAMPANJPRIS:

10.800,-
(Ord. pris 13.600,-)

KAMPANJPRIS:

10.800,-
(Ord. pris 13.600-)

KAMPANJPRIS:

9.700,-
(Ord. pris 12.470,-)

KAMPANJPRIS:

9.700,-
(Ord. pris 11.480,-)

KAMPANJPRIS:

7.380,-
(Ord. pris 9.480,-)

KAMPANJPRIS:

7.380,-
(Ord. pris 9.240,-)

KAMPANJPRIS:

10.800,-
(Ord. pris 13.980,-)

KAMPANJPRIS:

10.800,-
(Ord. pris 13.980,-)

WK-56 LTHK-43 LT WK-99 LT WK-93 LT

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!

FULL KRAFT MED 
POWERBLADE

26 W

* Exempel på leasing: 10.000 kr. 36 månader. Restvärde: 5 % 500 kr Leasingavgift: 295 kr i månaden.
Detta tillkommer:  Uppläggningsavgift: 450 kr (kommer på första avin). Ev. försäkring 19kr/månad.

LEASING
Alt. 318 kr/

månad*

FAVORITEN KLASSIKER LITET HUVUD



SYNEA FUSION – TURBINER
> Ljus, ljus, ljus – effektiv belysning över arbetsområdet med LED+
> Anpassad huvudstorlek för bästa insyn och prestanda – midi eller mini?
> Effektiv kylning med quattrospray.
> Keramiska kullager – för tyst och vibrationsfri komfort samt längre livslängd.
> Finns tillgängliga för olika kopplingar som Roto Quick, Multiflex och NSK.
> 12 månaders garanti.

Kampanjen gäller tom 8 december 2019. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

FUSION  
STANDARDSERIEN

WG-66 LT 2:1 WG-99 LT 1:5 HG-43 A 1:1WG-56 LT, 1:1

KAMPANJPRIS:

8.200,-
(Ord. pris 10.610,-)

SYNEA FUSION – LÅGVARV
> Anpassad huvudstorlek för bästa insyn.
> Effektiv kylning med quattrospray.
> Modifierad grepprofil – monoblock design.
> Glasstav för effektivt ljus.
> Tyst och vibrationsfri drift.
> 24 månaders garanti.

TG-97 L 
TG-98 L

TG-97 LMTG-98 LM

RM-34 LED W&H 
Multiflex®- koppling 

med LED ljus

W&H RQ-24 
snabbkoppling

KAMPANJPRIS:

4.700,-
(Ord. pris 5.870,-)

KAMPANJPRIS:

2.450,-
(Ord. pris 2.810,-)

KAMPANJPRIS:

4.272,-
(Ord. pris 5.340,-)

KAMPANJPRIS:

6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:

6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:

6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:

6.800,-
(Ord. pris 8.500,-)

KAMPANJPRIS:

5.890,-
(Ord. pris 7.360,-)

EVA-liknade system med dubbla funktioner.
För ortodonti (IPR) och generell efterbehandling.
För restaurationer med Intensiv Proxoshape-spetsar.
> öppen rotation
> låst position - 12 olika lägen
> interproximal reduktion med Orto-strips
> konturering av fyllningar approximalt och 
   subingivalt med Proxoshaper spetsar
> slaglängd 0,9 mm
> 20.000 slag på en standardmotor
> Intern kylning
> Vinkelstycket kan fås med eller utan ljus
> 24 månaders garanti

SWINGLE

KAMPANJPRIS:

9.900,-
(med ljus)

(Ord. pris 11.420,-)

LEASING
Alt. 195 kr/

månad*

KAMPANJPRIS:

7.500,-
(utan ljus)

(Ord. pris 7.980,-)



KAMPANJPRIS:
9.900,-

(Ord. pris 11.750,-)

KAMPANJPRIS:
12.300,-

(Ord. pris 14.570,-)

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.660,-)

KAMPANJPRIS:
12.380,-

(Ord. pris 14.570,-)

45 ° vinkel på 
huvudet, ger 

bättre åtkomst 
och insyn över 
op-området.

KIRURGI & IMPLANTAT 
Vår nya Implantmed med ny starkare motor som ger dig maximal precision. Komplett 
med motor, pedal och kylslang. En multifunktionell, säker och pålitlig utrustning som 
enkelt kan flyttas mellan de olika behandlingsrummen.

EGENSKAPER:
 Kraftfull motor med 6.2 Ncm torque.
 Brett varvtalsområde: 200 upp till 40 000 rpm på motorn.
 Exakt vridmomentsinställning: 5 - 80 Ncm.
 Kan uppgraderas med LED-ljus, sladdlös fotpedal och Osstell ISQ stabilitetskontroll.
* Alt. leasing 1.075 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.  
Mer info, maila office@whnordic.se

EGENSKAPER, Piezomed:
 Tre olika driftslägen + Boostfunktion som ger dig 20 % tillfällig effektökning.
 LED-ring ger dig perfekt belysning av operationsområdet.
 Handstycke desinficerbart och steriliserbart.
 Fotpedal med tydliga funktioner, samma som till W&H implantmed.
 Utmärkt skärprecision.
 Enkel rengöring och handhavande.
* Alt. leasing 1.835 kr per månad, baserat på leasingavtal på 36 månader.  
   Mer info, maila office@whnordic.se

Tillbehör till Implantmed: 
Osstell ISQ modul för stabilitetskontroll        Sladdlös fotpedal                     Cart för Implantmed   
Se även Beacon nedan                            och Piezomed

      PAKETPRIS: 36.500,-
       inkl. valfritt kirurgiinstrument
        (Ord. pris från ca. 44.000.-)
        Kan uppgraderas med tillbehör:
 LED 3.000,-
 Sladdlös fotpedal 3.000,-
 Osstell ISQ stabilitetskontroll 26.980,-

WS-56 L
1:1

Mini LED+

S-11 LG
1:1

Mini LED+
Finns även 
utan ljus.

WS-75 LG
20:1

Mini LED+

WS-91 L
1:2,7

Mini LED+
S-9 LG

1:1
Mini LED+

S-15
1:1

KAMPANJPRIS: 
62.300,- (Ord. pris 69.250,-)

inkl. systemet ”Bone” med 6 spetsar

  Kan uppgraderas med tillbehör:

 Sladdlös fotpedal 3.000,-

KAMPANJPRIS:

9.800,-
(Ord. pris 11.660,-)

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!

IMPLANTAT 
& KIRURGI

NYHET

KAMPANJPRIS:
24.900,-

inkl. 2fp smartpegs

(Ord. pris 25.473,-)

BEACON - Trådlös stabilitetskontroll

 Visar tydligt när implantatet kan belastas.
 Reducerar behandlingstiden.
 Tryggare för patient och behandlare.

Innovativ ultraljudsteknik som lämnar den mjuka vävnaden oskadd. 
Minimalt invasiv med maximal kontroll. Finns med flertalet system: 
Endo, Paro, Ex, Sinus Special & Bone. (Systemet Bone ingår). 
Det är nu även möjligt att köpa en sladdlös fotpedal till Piezomed. 

KAMPANJPRIS:
11.300,-

(Ord. pris 13.330,-)

LEASING
Alt. 289 kr/

månad*

LEASING
Alt. 1.835 kr/

månad*

LEASING
Alt. 1.075 kr/

månad*

L = nya Implantmed,  LG = övriga motorer



Kampanjen gäller tom 8 december 2019. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

HYGIEN & PROFYLAX

 Köp till ett extra 
magasin för bättre flöde i sterilen.

Pris inkl. valfria adaptrar 13.200,- 
(Ord. pris 14.700,-)

Puts 4:1 Trippelseal med 
litet och smidigt huvud 
för bästa sikt. Överläg-
sen åtkomst, överlägsen 
komfort och hållbarhet. 
Ett måste vid puts och 
polering!

WP-64 M

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG
(Se info till vänster)

HP-44 M
Engångshuvuden med gummikopp för 
puts och polering ansluts enkelt och 
snabbt på autoklaverbar underdel 
HP-44 M. Utväxling 4:1, 
max.hastighet: 10 000min-1. 

KAMPANJPRIS:
3.280,-

(Ord. pris 5.430,-)

KAMPANJPRIS:
250 st. VERA Contra (2 fp.) + 

1 st. HP-44 M underdel 4.500,-
för dig som redan har underdelen;

2 fp. VERA Contra för 2.360,-

DAC Universal
DAC behöver endast vatten, olja och värme, en miljöhjälte! 
Jämför med andra maskiner på marknaden!

 6 diskade, smorda samt höggradigt rena instrument 
      på endast 16 minuter.
 Förenklar hanteringen av turbiner och vinkelstycken. 
 DAC Universal är en effektiv och snabb maskin som    
      sparar både tid och pengar.
 Tar vara på dina instrument på bästa möjliga sätt så att  
     du ökar livslängden på dem avsevärt.
 Med uppgraderad, tydlig och lättnavigerad display.
      OBS! Leasing för 1.973 kr i månaden i 36 månader möjligt! 
      Maila office@whnordic.se för mer info!

KAMPANJPRIS:
67.000,-

(Ord. pris 80.100,-)

Kopp spetsig hård 
Rekommenderas till approximala ytor 
samt implantat, under broar och andra 
svåråtkomliga områden. Mycket bra till 
”bandade” patienter. 144 st./fp. 
 

FLEX LID - Ett helt nytt magasin!
Nu är det lika enkelt att smittrena 
ultraljudshandstycken, AIRFLOW®-
handstycken och EMS-spetsar 
som klinikens hand- och vinkel-
stycken mellan varje patient med  
nya magasinet till DAC. 

NYHET FLEX LID
Pris inkl. valfria adaptrar 

13.200,- 
(Ord. pris 14.700,-)

KAMPANJPRIS:
125 st. VERA Contra (1 fp.) + 

Trådlöst putsvinkelstycke

9.900,-
(ord. pris 11.340,-)

Engångshuvud Vera Contra by YOUNG
Nytt vinklat engångshuvud från Young 
med Elite gummikopp. Liten, smidig och 
nätt storlek för bästa åtkomst. Varje huvud 
är hygienförpackat. Med gummikopp Elite, 
en av våra mest populära koppar tack vare 
räfflor som ger mindre stänk! 

NYHET

Inkl. magasin 
med 6 adaptrar 
samt NitraDem 
vattensystem

Tack vare innovativ oljenebuliseringsteknik 
kan Assistina Twin behandla upp till 360 
instrument i timmen. Den idealiska och 
praktiska lösningen för varje tandläkarpraktik. 

 Smörjning utan väntetid - 10 sekunder.
 Perfekt rengöring innan autoklavering.
 Två kammare som används vartannat för     
      ökad effektivitet.
 Låg förbrukning - ett set vätskor räcker till  
     2800 instrument. Brett utbud av adaptrar.

KAMPANJPRIS

21.900,- 
(Ord. pris 26.490,-)

LEASING
Alt. 589 kr/

månad*

Proxeo Twist - Trådlöst putsvinkelstycke
Profylaksvinkelstycke med trådlös fotkontroll.
Du får total frihet att putsa med instrumentet 
som väger hälften mot en standardmotor och 
vinkelstycke.
 

STÄNKFRITT!

2Samtliga gummikoppar och huvuden på marknaden är engångs.

Kopp Elite latexfri 
Räfflad ut- och invändigt. Effektiv 
rengöring utan en massa stänk. 
144 st./fp.

Borste mini spetsig 
Används på ocklusalytor, i fissursys-
tem och i konkaviteter. Bra åtkomlig-
het då den är spetsformad. Mindre i 
diameter än standardborste. 
144 st./fp.

LEASING
Alt. 1.973 kr/

månad*



SUPRA & SUB

SUPRA

 AIRFLOW® & PIEZON®- 
ULTRALJUDSSPETSAR                      

MAKE ME SMILE.

W&H Nordic AB, t: 08-445 88 30, office@whnordic.se, wh.com
        Följ oss på Instagram & Facebook!

THE ORIGINAL. THE MASTER.

Fulländad design, teknik och hygien. 
Utformad för intensiv professionell användning, 
unik ergonomi, hög precision, lätt underhåll och i 
överensstämmelse med högsta hygienstandard. 

 30 % lägre pulverförbrukning - ekonomiskt.
 Effektivare avverkning – snabbare behandlingar,     
     fler behandlingar – högre intäkt.
 Inställbar vattentemperatur – otrolig patientkomfort.
 Unik pulverpåfyllning – inget skruvande.
 Stor behållare för vatten – färre avbrott.
 Enkelt och smidigt underhåll – driftssäkert.
 Optimerad för PLUS-pulvret.
 Trådlös fotpedal – ny pedal med fantastisk     
     känsla och boostfunktion!
 Skräddarsydd cart.

AIRFLOW® CLASSIC COMFORT 
Ett supragingivalt pulver som används 
till samma indikationer som det tidigare 
Classic-pulvret. Lev i fp. om 4 flaskor 
x 300 g. Finns i smaker lemon, mint, 
cherry och neutral. Rek. inställning: 
100% vatten, 30-50% pulver. REF: 
DV-048/A. Natriumbikarbonat 40µ.

AIRFLOW® PULVER PLUS
För sub- och supragingival 
avlägsning av biofilm. Väldigt 
snabb och effektiv behandling 
med hög patientkomfort. Rek. 
inställning: 100% vatten och 
30% pulver. REF: DV-082/A. 
Erytritol 14µ.

KAMPANJPRIS:
950,-

(Ord. pris 1070,-)

KAMPANJPRIS:
890,-

(Ord. pris 1.030,-)

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015

Hyra 60 månader:
2.760 kr./månad
inkl. cart, pulver, 
nightcleaner & 
årlig service.

Hyra 60 månader:
1.707 kr./månad
inkl. cart. Ny 
maskin efter 
60 månader. 

341 116
TRYCKERI

Svanen LjT_svart.indd   1 2011-11-04   11:53:41

AIRFLOW 

KAMPANJPRIS:
440,-

(Ord. pris 470,-)

INFÄRGNING
BIOFILM DISCLOSER visar på 
tidig och äldre biofilm. 
Förindränkta kuddar. Färgen 
guidar till borttagningen av 
biofilm.
Röd färg - ny biofilm
Blå färg - äldre biofilm
1 burk innehåller 250st kuddar.
Ref: DV-158

KAMPANJPRIS:
70.208,-

(inkl. cart)

(Ord. pris 76.340,-)

AIRFLOW ONE
AIRFLOW 

PROPHYLAXIS MASTER

KAMPANJPRIS:
86.700,-

(inkl. cart)

(Ord. pris 94.330,-)

ON TEETH & IMPLANTS



Kampanjen gäller tom 8 december 2019. Priser exkl moms. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel/felskrivningar.

MAKE ME SMILE.

AIRFLOW® HANDY 3.0 
Ansluts enkelt på turbinkopp-
lingen. Effektiv luftpolerare för 
avlägsnande av beläggningar 
och missfärgningar. Hög
komfort med bästa ergonomi 
och bra insyn över behand-
lingsområdet.

AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM
Optimal för användning i djupa 
fickor samt över hela det synliga 
tandområdet. AIRFLOW® HANDY 
3.0 PREMIUM passar till de flesta 
snabbkopplingar på marknaden. 1st. 
AIRFLOW®-handstycke samt 1st. 
PERIO-handstycke ingår.

Spets A Spets P

Spets RT1  Spets RT2 Spetsset RT3 

Spets PS Spets PSL & PSR

Kampanjpris: 750,-
(Ord. pris: 860,-)

Kampanjpris: 870,-
(Ord. pris: 970,-)

Kampanjpris: 950,-
(Ord. pris: 1080,-)

Kampanjpris: 1.450,-
(Ord. pris: 1.610,-)

Kampanjpris: 1.250,-
(Ord. pris: 1.390,-)

Kampanjpris: 760,-
(Ord. pris: 860,-)

Kampanjpris: 1.450,-
(Ord. pris: 1.610,-)

Spets PL3

Kampanjpris: 950,-
(Ord. pris: 1080,-)

Spets för IMPLANTAT. Lika 
lång och smal som den popu-
lära PS-spetsen men med rund 
(cylindrisk) arbetsdel för skon-
sam depuration på fixturer.

Endospets som preparerar 
åtkomst till kanalen. 
RT1 har konisk form. 
Rek. effekt: medium-max.

Endospets som preparerar 
åtkomst till kanalen. RT2 har 
cylindrisk form.  
Rek. effekt: låg.

Specialspets avsedd för avlägsnande 
av filar & stift vid filfraktur i rotkanaler. 
Ger maximal åtkomst. Levereras i fp. 
om 5 st. och monteras i filhållare 
DS-010. Rek. effekt: låg-medium.

Kampanjpris: 1.800,-
(Ord. pris: 2.050,-)

KAMPANJPRIS:
7.400,- 

(Ord. pris 8.550,-)

KAMPANJPRIS:

4.700,- 
(Ord. pris 5.300,-)

Allroundspets för alla subgingi-
vala behandlingar på naturliga 
tänder och från lätt till medel 
supragingival behandling. 

Används supra- och 
subgingivalt. Vår universal-
spets. Tandstenen borttages 
med lätta penselrörelser.

Används supragingivalt vid 
stora mängder tandsten. 
Tandstenen borttages med 
lätta penselrörelser.

Enklare approximal, mesial 
och distal åtkomst, supra- 
och subgingival.

SUPRA & SUB

SUPRA

AIRFLOW® HANDY 3.0 PREMIUM

KAMPANJPRIS:
10.900,-

(Ord. pris 12.860,-)

KAMPANJPRIS:
19.300,-

(Ord. pris 21.510,-)

PIEZON® 250 LED-LJUS
Den portabla, lilla bords-
scalern med LED-ljus. Den 
finns även utan LED-ljus 
samt utan vattenbehållare. 
(PIEZON® 150)

EN-061  
Piezon® handstycke utan ljus.
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten.
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar.
> Autoklaverbart.

KAMPANJPRIS:

4.700,- 
(Ord. pris 5.300,-)

KAMPANJPRIS:
15.900,-

(Ord. pris 18.270,-)

EN-041
Piezon® handstycke, utan ljus. 
> Storsäljare som passar samtliga EMS-spetsar.
> Lätt och ergonomisk.
> Autoklaverbart.

EN-060 
Piezon® handstycke, LED-ljus. 
> NO PAIN – teknik som är skonsam för patienten.
> Ergonomisk och lätt design som passar till samtliga EMS-spetsar.
> Autoklaverbart.
> 1st PS spets ingår.

AIRFLOW® HANDY 3.0

OBS! Detta är endast en bråkdel av alla spetsar som EMS erbjuder. 
Prata med oss om du ej hittar det du söker.

PIEZON® 250 MED LED-LJUS

SCALING SCALING SCALING SCALING

SCALING ENDO ENDO
ENDO

 AIRFLOW® & PIEZON®- 
ULTRALJUDSSPETSAR                      AIRFLOW 

SCALING

Spets B
Används på linguala ytor 
för avlägsnande av 
missfärgningar och rikliga 
mängder av tandsten.

LEASING
Alt. 321 kr/

månad*

LEASING
Alt. 468 kr/

månad*



Sendoline AB t: 08-445 88 30
contact@sendoline.com  www.sendoline.com

S5 Apex Locator 

6.200:- 
ord.pris 7.160:-

och S1, S5 är registrerade varumärken av Sendoline AB.

S1 Plus Small 15/06
Art.nr 
S1P251506BS - 25 mm
S1P311506BS - 31 mm

S1 Plus Large 40/04
Art.nr 
S1P254004BS - 25 mm
S1P314004BS - 31 mm

S1 Plus Standard 25/06
Art.nr 
S1P252506BS - 25 mm
S1P312506BS - 31 mm

Det smarta S1 vinkelstycket har en unik integrerad växellåda som 
skapar den reciprokerande rörelsen direkt i vinkelstycket vilket ger en 
mjuk arbetsgång.  Du ansluter S1 vinkelstycket direkt till din tandläkarunit 
utan behov av extern motor.

S1 Plus - Effektiv, Följsam & Säker

RECIPROKERANDE
ENFILSSYSTEM

S1 Plus-filarna har Sendolines S-profil med dubbelskärande eggar och 
tunn kärna vilket gör dem effektiva, följsamma och säkra att använda. 
Alla S1 filar levereras sterilförpackade om 6 st/fp.

Totalt 30 st filar.

S1 Plus Start Up Set 2.0
Art.nr OP0007
1 x S1-E Vinkelstycke inkl. 1 apex clip
6 x S1 Plus Treatment Pack
1 x S1 Plus Standard 25/06 refill – 25 mm
1 x S1 Plus Small 15/06 refill – 25 mm
1 x S1 Plus Large 40/04 refill – 25 mm

S1 Plus Start Up Set 2.0  

13.500:-  
Du spar ca 2.900:- jämfört med 

att köpa artiklarna separat.

S5 Apex Locator 
Art.nr 385S15001

Besök oss på Swedental i Stockholm 
13-15 november. Monter A08:30 

NYHETNYHET

KURSSWISS 
DENTAL 
ACADEMY

LÅT STÅ!!!

Kurstid: 09:30–15:30.
Pris kr. 2.250,- exkl. 
moms inkl. lunch  
och kursmaterial

(max. 12 deltagare). 

DATUM FÖR VÅREN 2020:

Fredag den  7/2  och  24/4
 

För mer information eller 
anmälan kontakta Marie 
Forsgren på; maf@whnordic.se


