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Artex®, Splitex®, Giroform® en Rotofix® zijn geregistreerde merken van Amann Girrbach GmbH, 75177 Pforzheim, DE · Zeiser® is een geregistreerde merk van Zeiser Dentalgeräte GmbH, 71282 Hem-

mingen, DE · Quicksplit® is een geregistreerde merk van Hans Roßner und Sohn GmbH, 87700 Memmingen, DE · KaVo® en Protar® zijn geregistreerde merken van Kaltenbach & Voigt GmbH, 88400 

Biberach, DE · SAM®, AXIOSPLIT® en AXIOMATIC® zijn geregistreerde merken van SAM Prazisionstechnik GmbH 82131 Gauting, DE · Dentatus® is een geregistreerde merk van Dentatus International 

AB, Hägersten, SE · Adesso Split®, Modellsystem 2000® en Adesso Multisplit® zijn geregistreerde merken van K. Baumann, 75210 Keltern, DE · Degussa® is een geregistreerde merk van Evonik 

Degussa GmbH, 45128 Essen, DE · dentobase® is een geregistreerde merk van dentona AG, 44227, Dortmund, DE · Tizian® is een geregistreerde merk van Heinen + Löwenstein GmbH & Co. KG, 56130, 

Bad Ems, DE · Wassermann®  is een geregistreerde merk van  Wassermann Dental-Maschinen GmbH  · 21031 Hamburg Nautilus® is een geregistreerde merk van BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. 

Herbst GmbH & Co. KG, 28359 Bremen, DE · Balance® is een geregistreerde merk van Hager & Werken GmbH & Co. KG, 47269, Duisburg, DE · HERAEUS® is een geregistreerde merk van Heraeus Hol-

ding GmbH, 63450 Hanau, DE · 3shape®  is een geregistreerde merk van Wa. HØIBERG P/S, 1304, Kopenhagen K, DK · CORSOART®, CORSO4D®, CORSOFIX®, ARTIDISC®, DIVARIO® en VERSOSCAN® zijn 

geregistreerde merken van C. Althaus, 31515 Wunstorf, DE

Meer informatie: www.maelzer-dental.de

Juridische informatie 
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Splitex® 
Gelijkschakelingssys-
teem

ARTIDISC®-S 
contraplaten

Compatibel met het gelijk-

schakelingssysteem Splitex®

Meer informatie vanaf 

pagina 47

Compatibel met 

de articulatoren:

 CORSOART® A- & AC-Line

 Artex® & Artex® Carbon

 Candulor® 3.6 

Qua passing identiek aan het 

gelijkschakelingssysteem 

Splitex®

van Amann Girrbach

Meer informatie vanaf 

pagina 40

ADESSOSPLIT®
 

Gelijkschakelings-
systeem

CORSOART® Articulatoren

ARTIDISC®-A 
contraplaten

Compatibel met het gelijk-

schakelingssysteem ADES-

SOSPLIT®

Meer informatie vanaf 

pagina 37

Qua bouwwijze identiek aan de articulatoren:

 Artex®

 Artex® Carbon

Meer informatie vanaf pagina 12

Compatibel met de articulato-

ren:

 CORSOART® A- & AC-Line

 Artex® & Artex® Carbon

 Candulor® 3.6 

 KaVo® Evo & Protar®

 SAM® 2 & SAM® 3

 Stratos Ivoclar

Meer informatie vanaf 

pagina 26

→ Gelijkschakeling→ Articulatoren

Flexibel. Compatibel.
Maatnauwkeurig.
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verder op de vol-

gende pagina →

Compatibel & flexibel  
Compatibel en flexibel inzetbaar in combinatie 

met zowel de eigen merken en eigen producten 

als de producten van andere fabrikanten.

Economisch
Voordeliger dan het origineel – een uitstekende 

prijs-prestatieverhouding.

Maatnauwkeurig – made in Germany
Niet alleen de eigen merken maar ook alle door 

Mälzer Dental geproduceerde artikelen worden in 

Duitsland vervaardigd.

→ Registreren

CORSOFIX®
 facebow

Qua constructie identiek aan en compatibel met de facebow:

 Rotofix® van Amann Girrbach

Meer informatie vanaf pagina 58

→ Modelvervaardiging

DIVARIO®
 modelsysteem

Precies en economisch alternatief voor

de gangbare modelsystemen zoals:

 Giroform® van Amann Girrbach

 Zeiser® van Zeiser®

Meer informatie vanaf pagina 70
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→ Filtertechniek

te gebruiken voor de volgende scanners: 

 Amann Girrbach

 Schütz

 KaVo®

 Smart Optics

 BEGO

 3shape®

te gebruiken voor alle gangbare

gelijkschakelingssystemen:

 ADESSOSPLIT®

 Splitex®

 KaVo®

 Quicksplit®

 AXIOSPLIT®

te gebruiken voor de modelsystemen: 

 DIVARIO®

 Giroform®

 Zeiser®

 model-tray

 Modellsystem 2666®

 dentobase®

Meer informatie vanaf pagina 92

→ CAD &CAM

VERSOSCAN®
 

CAD-adaptiesysteem
Mälzer Dental 
Filterzakken

Door het Duitse ARBO-

instituut (IFA/BIA) 

geteste en gecertificeerde filterzakken

voor afzuiginstallaties van de fabrikan-

ten:

 Freuding

 KaVo®

 Harnisch & Rieth 

 Zubler

 Wassermann®

 Dental Art

 Erio

 Degussa®

 Amann Girrbach

Meer informatie vanaf pagina 100

Flexibel. Compatibel.
Maatnauwkeurig.
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Articulatoren
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De nieuwe NON-Arcon en Arcon articulatoren van de serie CORSOART® 

onderscheiden zich qua constructie door hun volledige compatibiliteit met 

de articulatoren van de fabrikant Amann Girrbach.

Volledige compatibiliteit...

CORSOART® articulatoren

8
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Voordelen 

Meer dan een articulator
Compatibel, precies en betrouwbaar is de claim van de nieuwe serie articulatoren CORSOART® van Mälzer Dental. 

De hoge eisen en de volledige compatibiliteit met de articulatoren van de fabrikant Amann Girrbach waren de cruciale factoren 

tijdens de ontwikkeling. Het resultaat zijn de nieuwe CORSOART® articulatoren – licht, precies en eenvoudig in gebruik. 

Precisie in beweging – toekomstgericht in vorm, functie en stabiliteit!

 Volledige compatibiliteit met Artex® voor wat betreft 

 bouwhoogte, referentievlakken en Bonwill-driehoek met 

 een zijdelengte van 110 mm

 Nauwkeurig en stabiel door volledig aluminium constructie

 Verstelbare Bennett-hoek en condylusbaanhelling

 ISS-functie voor onmiddellijke zijwaartse verplaatsing

 Centrische snelsluiting

 Eenvoudige hantering door het geringe gewicht van 

minder dan 650 g

 Gelijkschakeling met ADESSOSPLIT® of Splitex®

 Snelle Bonwill-driehoekbepaling door Fix-Click

in de incisaalstifthouder

 Personalisering van de wisselplaat middels lasergraveren

 Goede prijs-prestatieverhouding

In detail

Fix-Click Centrische snelsluiting en ISS-functie (Immediate Side Shift )

Instelling van de Bennett-hoek 

en condylus

Centrische snelsluiting van de 

CORSOART® BKR

Volledig instelbare condylus 

van de CORSOART® BKR

Individuele personalisering 

van de articulator middels 

lasertechniek

Kiepsteun 45°

9
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CORSOART® A-Line articulatoren
Qua constructie identiek aan de Artex® serie 116 mm

Technische gegevens

CORSOART® A-Line articulatoren

MODEL B MODEL BK MODEL BKS MODEL BKR

→  Constructie Non-Arcon Non-Arcon Non-Arcon Arcon

→  Bennett-hoek verstelbaar tussen 6–25°

→  Centrische snelsluiting

→  Incisaalstift verstelbaar van -5 tot +16 mm

→  Bonwill-driehoekbepaling door Fix-Click

→  Incisaaltafel 6°

→  Verwijderbare kiepsteun

→  Condylusbaanhelling verstelbaar tussen -15° en +66° –

→  Immediate side shift functie (ISS) voor onmiddellijke 

       zijwaartse verplaatsing van 6 - 1,2 mm per zijde
– –

→  Protrusie 6 - 6 mm – – –

→  Retrusie 6 - 2 mm – – –

→  Distractie 6 - 3 mm – – –

10
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A-Line model B

A-Line model BKS

[ 12100 ] CORSOART® B A-Line bouwhoogte 116 mm, rood .................................................  1 299,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12120 ] CORSOART® B A-Line bouwhoogte 116 mm, blauw ...............................................  1 299,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12111 ] CORSOART® BKS A-Line bouwhoogte 116 mm, rood, met sideshift-functie ............  1 479,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12131 ] CORSOART® BKS A-Line bouwhoogte 116 mm, blauw, met sideshift-functie ..........  1 479,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

A-Line model BK

A-Line model BKR 

[ 12110 ] CORSOART® BK A-Line bouwhoogte 116 mm, rood .................................................. 1 399,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12130 ] CORSOART® BK A-Line bouwhoogte 116 mm, blauw ................................................ 1 399,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12112 ] CORSOART® BKR A-Line bouwhoogte 116 mm, rood, volledig instelbaar .................. 1 859,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

Alle CORSOART® A-Line articulatoren kunnen ook met de 

Splitex® platenset worden gebruikt. 

Natuurlijk ook met Splitex® te gebruiken

11
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Technische gegevens

CORSOART® AC-Line articulatoren

MODEL B MODEL BK MODEL BKS MODEL BKR

→  Constructie Non-Arcon Non-Arcon Non-Arcon Arcon

→  Bennett-hoek verstelbaar tussen 6–25°

→  Centrische snelsluiting

→  Incisaalstift verstelbaar van -5 tot +16 mm

→  Bonwill-driehoekbepaling door Fix-Click

→  Incisaaltafel 6°

→  Verwijderbare kiepsteun

→  Condylusbaanhelling verstelbaar tussen -15° en +66° –

→  Immediate side shift functie (ISS) voor onmiddellijke 

       zijwaartse verplaatsing van 6 - 1,2 mm per zijde
– –

→  Protrusie 6 - 6 mm – – –

→  Retrusie 6 - 2 mm – – –

→  Distractie 6 - 3 mm – – –

CORSOART® AC-Line articulatoren
Qua constructie identiek aan de Artex® Carbon serie 126 mm

12
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AC-Line model B

AC-Line model BKS

[ 12200 ] CORSOART® B AC-Line bouwhoogte 126 mm, blauw .............................................  1 299,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12220 ] CORSOART® B AC-Line bouwhoogte 126 mm, rood ...............................................  1 299,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12211 ] CORSOART® BKS AC-Line bouwhoogte 126 mm, blauw, met sideshift-functie ........  1 479,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12231 ] CORSOART® BKS AC-Line bouwhoogte 126 mm, rood, met sideshift-functie ..........  1 479,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

AC-Line model BK

AC-Line model BKR

[ 12210 ] CORSOART® BK AC-Line bouwhoogte 126 mm, blauw .............................................. 1 399,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12230 ] CORSOART® BK AC-Line bouwhoogte 126 mm, rood ................................................ 1 399,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

[ 12212 ] CORSOART® BKR AC-Line bouwhoogte 126 mm, rood, volledig instelbaar ................ 1 859,00
 (geleverd zonder magneetplatensysteem) 

Alle CORSOART® AC-Line articulatoren kunnen ook met de 

Splitex® platenset worden gebruikt. 

Natuurlijk ook met Splitex® te gebruiken

13
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[ 12146 ] Set microverstelbare incisaalstiften voor CORSOART® A-Line ................................................................................................... 1 119,00
 (ook te gebruiken voor de Artex® articulator 116 mm) 

[ 12246 ] Set microverstelbare incisaalstiften voor CORSOART® AC-Line.................................................................................................. 1 119,00                              
 (ook te gebruiken voor de Artex® Carbon articulator 126 mm)

Set microverstelbare incisaalstiften

De microverstelbare incisaalstift kan conform het occlusieprotocol afzonderlijk in stappen van tienden nauwkeurig worden 

ingesteld. Deze nauwkeurige instelmogelijkheid is essentieel omdat afwijkingen van één of twee tienden tot aanzienlijke 

stoornissen in het kauworgaan kunnen leiden.

De microverstelbare incisaalstift kan bij alle tandtechnische restauraties worden gebruikt zoals bijvoorbeeld het maken 

van opbeetspalken. Hij is uiterst precies en nauwkeurig qua instelmogelijkheden en daarnaast volledig compatibel met de 

articulatoren van de fabrikant Amann Girrbach.

En zo eenvoudig is het

14
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[ 12160 ] Incisaaltafel voor CORSOART® A-/AC-Line, microverstelbaar, grijs .................................................... 1 89,00
 (ook te gebruiken voor de articulatoren Artex® 116 mm en Artex® Carbon 126 mm)

Microverstelbare incisaaltafel

De microverstelbare incisaaltafel reproduceert de fronttandgeleiding 

van een willekeurige patiënt en dient om mogelijke wijzigingen in de 

huidige geleiding inzichtelijk te maken. Dit is noodzakelijk omdat een 

correcte fronttandgeleiding de restauraties in de zijdelinkse delen tegen 

overbelasting beschermt en daardoor tegelijkertijd chipping tegengaat.

Ook kan de microverstelbare incisaaltafel worden gebruikt voor 

het opstellen van een correcte geleiding bij kronen en bruggen 

in het molaargebied.

En zo eenvoudig is het

[ 12400 ] Kiepsteun voor CORSOART® 

 A-Line / AC-Line  ............................................ 1 19,95                

Kiepsteun

→  Indien nodig kan de kiepsteun in de daartoe bestemde hou-

der in het articulatoronderdeel worden gestoken. Hierdoor 

kan de articulator in een hoek van 45° worden geplaatst.

*Fronttandgeleiding

15
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[ 12143 ] Tafel vlak 6° voor CORSOART® A-Line & Artex®, rood ......................1 35,80

[ 12144 ] Tafel 16° voor CORSOART® A-Line & Artex®, rood ...........................1 45,80

[ 12145 ] Tafel 26° voor CORSOART® A-Line & Artex®, rood ...........................1 45,80

[ 12243 ] Tafel vlak 6° voor CORSOART® AC-Line & Artex®Carbon, blauw .......1 35,80

[ 12244 ] Tafel 16° voor CORSOART® AC-Line & Artex®Carbon, blauw ............1 45,80

[ 12245 ] Tafel 26° voor CORSOART® AC-Line & Artex®Carbon, blauw ............1 45,80

[ 12416 ] Inzet 6° voor CORSOART® incisaaltafel ..........................................1 19,90

[ 12411 ] Inzet 16° voor CORSOART® incisaaltafel ........................................1 19,90 

[ 12412 ] Inzet 26° voor CORSOART® incisaaltafel ........................................1 19,90

Incisaaltafel 0-20° voor A-Line/AC-Line

→  Hoogwaardig gefreesde tafel van aluminium met inzetten van harde kunststof van 6 - 26°

[ 12140 ] Incisaalstiftenset voor CORSOART® A-Line ............................. 1 59,00              

 (ook te gebruiken voor de Artex® articulator 116 mm) 

[ 12240 ] Incisaalstiftenset voor CORSOART® AC-Line ........................... 1 59,00               
 (ook te gebruiken voor de Artex® Carbon articulator 126 mm)

Incisaalstiftenset 
0

[ 12141 ] Incisaalstift voor CORSOART® A-Line ................................................. 1 22,50

[ 12241 ] Incisaalstift voor CORSOART® AC-Line ............................................... 1 24,95 

Incisaalstift
(incl. incisaalnaald)

26°
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[ 12401 ] Steunstift (verschroefd) voor CORSOART® 

 A-Line / AC-Line  ....................................................................................................................................................................... 1 18,95               

Steunstift (verschroefd) voor CORSOART® A-Line/AC-Line

[ 12147 ] Set incisaalstiften met venster voor CORSOART® A-Line en Artex® ..............................................................................................1 79,00

[ 12148 ] Set incisaalstiften met venster voor CORSOART® AC-Line en Artex® Carbon ................................................................................1 79,00

Set incisaalstiften met venster

En zo eenvoudig is het

De incisaalstift met venster biedt vrij zicht en toegang tot de opstelling van de voortan-

den in het werkmodel. Het bovenste gedeelte van de articulator kan echter nog steeds 

normaal omlaag of omhoog worden gebracht.

17
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[ 12167 ] CORSOART® wisselplaat, rood  .................................................................................................................................................. 1 49,00               

[ 12267 ] CORSOART® wisselplaat, blauw  ............................................................................................................................................... 1 49,00               

Wisselplaat

[ LAS-100 ] Vectoriseren van de klantgegevens in DXF-formaat ............................................................................................................. op aanvraag               

[ LAS-200 ] Kalibratie van de laser .............................................................................................................................................................. 1 29,00              

 (uitsluitend in verband met DXF-gegevens) 

[ LAS-300 ] Lasergraveren van het klantenlogo ..........................................................................................................................  prijs per stuk 1 12,00              

Wisselplaat gepersonaliseerd

→  Gepersonaliseerde vormgeving van een CORSOART® wisselplaat

7 ] CORSOART® wisselplaat, rood  ..................

7 ] CORSOART® wisselplaat, blauw  ................ .......................................................................................

Voor uw gepersonaliseerde wisselplaat dient u uw logo in een DXF-bestand of 

in ieder geval in gevectoriseerde vorm aan te leveren. Bovendien dient het logo 

in zwart-wit of halftoonraster te zijn ontworpen.

Wij maken dan op basis van dit bestand binnen twee werkdagen een 

visualisering van uw articulator met uw logo (zie afb. rechts).

Als u er niet zeker van bent of uw logo aan deze voorwaarden voldoet of het 

logo alleen als JPG-, GIF- of PNG-bestand heeft, dan laten wij dit graag door 

onze medewerkers op de grafische afdeling voor u controleren en eventueel 

vectoriseren, en in een DXF-bestand omzetten.

Stuur ons simpelweg uw logogegevens en wij zorgen voor de rest!

En zo eenvoudig is het
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Gelijkschakeling
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Ingenieus eenvoudig en ook nog uiterst precies – het 

ADESSOSPLIT®-systeem van Mälzer Dental. Gelijkschakeling 

zonder verlies aan precisie in een revolutionair design.

Eén systeem voor alle...

ADESSOSPLIT®
 -systeem

20
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Voordelen 

De sleutel tot precisie – één voor alle!
In de dagelijkse praktijk van een laboratorium geldt precisie als een allereerste vereiste. Verschillende 

handelingen in het fabricageproces houden het voortdurend wisselen van articulatoren en de bijbeho-

rende gelijkschakelingssystemen in. Deze heen-en-weer bewegingen door het laboratorium betekenen 

vaak een verlies aan precisie en leiden tot onnauwkeurigheden in het model. 

Het ADESSOSPLIT®  gelijkschakelingssysteem van Mälzer Dental is uniek in zijn precisie en kan in 

vrijwel alle articulatoren worden gemonteerd. 

Met de tweedelige ADESSOSPLIT® ijksleutel van Mälzer Dental kan de gebruiker onnauwkeurigheden 

die in de articulator optreden visueel en haptisch weergeven en direct verhelpen. Deze controle biedt 

uiterste precisie!

 Kalibreren van in alle articulatoren van bekende merken 

mogelijk

 Gelijkschakeling van verschillende articulatoren onderling, 

zoals bijv. Artex® met SAM®

 Snelle controle van de gelijkschakeling in de articulator

 Unieke plaatsing van de contactvlakken zorgt voor een 

snelle en nauwkeurige centrering van de montageplaat

 Geïntegreerd vuilreservoir voorkomt het ontstaan van beet-

verhogingen

 Articulatoren hoeven niet te worden getransporteerd: 

 alleen de modellen

 Uiterst precieze fabricage zorgt voor vrijwel tolerantieloze 

stabiliteit.

In detail

Unieke passing van de contactvlakken en geïntegreerd 

vuilreservoir

ADESSOSPLIT® tussenplaat 

in de CORSOART® AC

Tweedelige ADESSOSPLIT® 

ijksleutel in de CORSOART® S

Ivoclar STRATOS® KaVo® Protar®SAM® 2P & SAM® 3Amann Girrbach 
Artex® C
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Artikelen voor ADESSOSPLIT®-systeem
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→  Uniek door zijn deelbaarheid die het met precisie mogelijk maakt de onnauwkeurigheden in de articulator visueel weer te geven en te verhelpen.  

→  Geleverd met kunststof doos

IJksleutel

[ 10019 ] ADESSOSPLIT® ijksleutel type: Artex®/ Stratos / CORSOART® A-Line  ......................................................................................  1 239,00

[ 10020 ] ADESSOSPLIT®  ijksleutel type: Artex® Carbon / CORSOART® AC-Line  ......................................................................................  1 239,00

[ 10040 ] ADESSOSPLIT® ijksleutel type: Balance®  ...............................................................................................................................  1 239,00

[ 10052 ] ADESSOSPLIT® ijksleutel type: Panadent®  .............................................................................................................................  1 239,00

 

[ 10068 ] Kunststof doos voor ijksleutel ................................................................................................................................................... 1 39,50

Foutieve articulator: duidelijk zichtbare spleet Correct afgestelde articulator: spleetvrije pasvorm

De ADESSOSPLIT® ijksleutel levert absolute precisie. Het wereldwijd enige gelijkschakelingssysteem met gedeelde 

ijksleutel biedt uiterste precisie. De kleinste onnauwkeurigheden in de articulator worden visueel weergegeven en 

kunnen direct worden verholpen.

Alle articulatoren die bij de vervaardiging van een restauratie benodigd zijn, kunnen met de tweedelige ijksleutel onderling 

nauwkeurig gelijkgeschakeld en getest worden. Dit systeem leidt tot absolute precisie gedurende het hele fabricageproces 

en minimaliseert uiteindelijk mogelijke correcties aan het werkstuk, die door verkeerde occlusieverhoudingen kunnen zijn 

ontstaan.

Constante kwaliteit leidt tot optimale resultaten en is het visitekaartje voor het tandtechnische laboratorium!

Afstellen en controleren in één apparaat
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→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet

Platenset voor Artex® / 
CORSOART® A-Line & AC-Line

[ 10016 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Artex® / CORSOART® A-Line & AC-Line  ......................................................................................  1 148,00[ 10016 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Artex

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar, 1 x lijmplaat, 2 x schroefplaten, montagehulp (geleverd zonder magneet)

Platenset voor Artex® Carbon

[ 10015 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Artex® Carbon  .........................................................................................................................  1 162,00

Speciale schroeven

[ 10074-OK ] ADESSOSPLIT® inbusschroef voor Artex® bovenste gedeelte van articulator ...............  1 2,25

[ 10074-UK ] ADESSOSPLIT® inbusschroef voor Artex® onderste gedeelte van articulator ................  1 2,25
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→  Voor Artex® Carbon 126 mm op 116 mm, eendelig 

 (geleverd zonder magneet)

Sokkelplaat voor Artex® Carbon 
18 mm verschroefd  

[ 10017-SC ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Artex® 

 Carbon 18 mm, incl. bevestigingsschroef  ...........112,00 1

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat en 1 x onderplaat verlijmbaar

 (geleverd zonder magneet)

Platenset voor Artex® Carbon op 116 mm

[ 10015-S18 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor 

 Artex® Carbon op 116 mm  ............................. 1 181,00

→  Voor Artex® Carbon 126 mm op 116 mm (geleverd met magneet)

Tussenplaat voor 
Artex® Carbon 10 mm

[ 10021 ] ADESSOSPLIT® tussenplaat voor Artex® Carbon  ................. 1 81,00
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met Candulor® worden Artex®-maten verkregen

Met de Candulor® platenset kunnen allereerst Candulor® articulatoren met de Artex® articulator 116 mm worden gelijkge-

schakeld. De Artex®-maat wordt op de Candulor® articulator overgebracht. Alle articulatoren worden volgens gnathologi-

sche gezichtspunten 1:1 gelijkgeschakeld en alle handelingen kunnen gelijktijdig in een Artex® en Candulor® articulator 

worden uitgevoerd.

ADESSOSPLIT® verbindt –

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet

→ Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar, 2 x magneet en verhogingsset 

Platenset voor Candulor® op 116 mm Artex® bouwhoogte

Platenset voor Candulor® op 126 mm Artex® Carbon bouwhoogte

[ 10027 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor 

 Candulor® 116 mm  ........................  1 189,00

aar en 2 x magneet

op 116 mm Artex® bouwhoogte

op 126 mm Artex® CCaarbon bouwhooggte

[ 10027-126 ] ADESSOSPLIT® systeem voor Candulor® 126 mm en verhogingsset (art.nr. 16649) ...............................................................  1 239,00

Candulor® 3.6 Bijstellen met platenset voor 

Candulor® + ADESSOSPLIT® ijksleutel

A-Line met bouwhoogte 116 mm
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→  Voor het vastschroeven in het bovenste gedeelte van de articulator

→ Sokkelplaat voor Artex® kan ook voor de overbrengstandaard (art.nr. 16238) 

 worden gebruikt

→  Zonder magneet 

Sokkelplaten

[ 10015-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Artex® Carbon..................... 1 60,00

[ 10016-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Artex®  ............................... 1 60,00

[ 10037-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Balance®  ........................... 1 60,00

[ 10080-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Artex® in SAM® ..................  1 60,00

[ 10184-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor KaVo®Protar® .....................  1 60,00

[ 10184A-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor KaVo®Protar® -evo- ............  1 60,00

[ 10086-S ] ADESSOSPLIT® sokkelplaat voor Stratos-Ivoclar® .................  1 60,00

→ Voor het lijmen in de articulator-onderkant met metaallijm (art.nr. 16676)

→ Zonder magneet

Onderplaten

[ 10015-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor Artex® Carbon .. 1 60,00

[ 10016-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor Artex®  ............. 1 60,00

[ 10037-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor Balance® ......... 1 60,00

[ 10080-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor Artex® in SAM®  1 60,00

[ 10184-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor KaVo® Protar® .. 1 60,00

[ 10184A-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor 

 KaVo®Protar® -evo-  ............................................................ 1 60,00

[ 10086-JS ] ADESSOSPLIT® onderplaat verlijmbaar voor 

 Stratos-Ivoclar® ................................................................. 1 60,00

Andere ADESSOSPLIT® -systemen

[ 10034 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Dentatus® ................................................................................................................................  1 148,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10037 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Balance® .................................................................................................................................  1 148,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10143 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Reference SL® ..........................................................................................................................  1 195,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 1 x lijmplaat)

[ 10080 ] ADESSOSPLIT® -systeem Artex® in SAM®  ...............................................................................................................................  1 174,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10184 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor KaVo® Protar® ...........................................................................................................................  1 148,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10184A ] ADESSOSPLIT® -systeem voor KaVo® Protar®-evo-  ..................................................................................................................  1 148,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10086 ] ADESSOSPLIT® -systeem voor Stratos Ivovlar® ........................................................................................................................  1 148,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

[ 10188 ] ADESSOSPLIT® -systeem Artex® in KaVo® ...............................................................................................................................  1 174,00
 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)
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ADESSOSPLIT® sokkelplaat in het bovenste gedeelte van de 

CORSOART® articulator vastschroeven.

Verlijmbare onderplaat op reinheid controleren en op de 

ADESSOSPLIT® ijksleutel plaatsen.

Om een exacte verbinding te garanderen ADESSOSPLIT® 

metaallijm (art.nr. 10070) gebruiken.

Verlijmbare onderplaat en articulator-onderkant ontvetten. De 

lijm gelijkmatig mengen tot een homogene massa wordt verkre-

gen. De lijm dan in het midden op de verlijmbare onderplaat 

aanbrengen. De verwerkingstijd bedraagt ca. 3 min.

Alle waarden van de articulator op "0" zetten. Vervolgens de 

articulator op de kop zetten en de ijksleutel op de sokkelplaat in 

het bovenste gedeelte van de articulator aanbrengen. 

Vóór het lijmen de articulator sluiten. De verlijmbare onderplaat 

moet een lijmspleet van 1-2 mm tot het bovenste gedeelte van 

de articulator bezitten en de incisaalstift moet de incisaaltafel 

raken.

IJksleutel iets naar achter kantelen om de articulator te sluiten. 

De lijm vervolgens met gesloten articulator ca. 160 min. laten 

uitharden. Voor het fixeren van de articulator een elastische 

band gebruiken. De incisaalstift moet daarbij op de incisaalta-

fel rusten.

1 2

3 4

5 6

Eenvoudige bediening

Voorbereiding voor de gelijkschakeling
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Om de verlijmbare onderplaat los te maken het bovenste 

gedeelte van de articulator en de incisaaltafel verwijderen.

Met behulp van een heteluchtföhn het middendeel van de ver-

lijmbare onderplaat gelijkmatig verhitten. Na ca. 30-60 sec. de 

plaat van het onderste gedeelte van de articulator met behulp 

van een was- of gipsmes losmaken.

Let op: Verbrandingsgevaar – uitsluitend op een hittebesten-

dige ondergrond werken!

De magneten er met een magneethevel zijdelings uitlichten.

De resten metaallijm kunnen met een cutter van de onderplaat 

verlijmbaar worden verwijderd – indien nodig de verlijmbare 

onderplaat opnieuw met de heteluchtföhn verhitten.

Let op: Verbrandingsgevaar – handschoenen of een niet-brand-

bare doek gebruiken!

1 2

3 4

Losmaken van de gelijkschakeling

De handleiding voor het ADESSOSPLIT®-systeem geldt 

natuurlijk ook voor de omzetting met een Splitex®-systeem.

Goed om te weten...
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[ 10076 ] Inbusschroef voor SAM® en KaVo®  .................................................................................................  1 2,25

→ Voor het verwijderen van de magneet

Magneethevel

[ 10005 ] Magneethevel ............................................................................................................................  1 4,70

Speciale schroeven

Metaallijm

[ 10070 ] Metaallijm, 25 ml ...................................................................................................................................................................  1 17,50

[ 10071 ] Metaallijm, 56 ml ...................................................................................................................................................................  1 26,95

[ 10072 ] Mengmondstuk, 3 stuks ...........................................................................................................................................................  1 3,90

Metaallijmpistool

[ 10073 ] Metaallijmpistool ...............................  1 54,00

→ De 2-componenten metaallijm dient om de verlijmbare onderplaat in de 

articulator-onderkant vast te lijmen. De unieke formule voorkomt in hoge 

mate het krimpen van de lijmcomponenten en garandeert daarmee een 

maximale bestendigheid tegen veroudering. 

→  Neodymium magneet voor gebruik in de sokkel- en verlijmbare onderplaat alsook in de tussenplaat

Magneet

[ 10003 ] Magneetplaat ...................................................................................................................  1 16,00

[ 10003-4 ] Magneetplaat, 4 stuks ......................................................................................................  1 42,00
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→ Vervangt de gipssokkel uit de gietvorm. De precisiekunststof past zich zonder vervorming aan de 

 ADESSOSPLIT® sokkelplaat aan en zorgt voor een constante precisie en kwaliteit bij de articulatie van 

 de modellen in de articulator. Geleverd zonder retentieschijven.

→ Altijd beschikbaar en bruikbaar voor een snelle en nauwkeurige aanpassing van de ADESSOSPLIT® sokkelplaat.

→ Sluit passingproblemen als gevolg van gipsexpansie uit. 

→ Herbruikbaar.

→ Verpakkingseenheid 166 stuks. 

Kunststof contraplaten
voor ADESSOSPLIT® -systeem

[ 10153 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, blauw   ................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10154 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, rood   ..................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10155 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, geel   ...................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10156 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, wit   ........................................................................................................ prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10157 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, zwart   .................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10162 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, mintgroen   ............................................................................................. prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10163 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, oranje   ................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10164 ] ARTIDISC®-A kunststof contraplaat, grijs   ...................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 84,50
 (te gebruiken met retentieschijf )

→ Te gebruiken voor contraplaten van de systemen: ADESSOSPLIT®, Splitex® en Quicksplit®

Retentieschijven 35 x 1,5 mm

[ 10007 ] Retentieschijven, 166 stuks ............................................................... prijs per 166 stuks 1 29,50

[ 10249 ] Retentieschijven van magnetisch roestvrij staal, 166 stuks ...............  prijs oer 166 stuks  1 38,00

Staffelprijzen op aanvraag!
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→  Beschermt articulatoren tegen water en gipsvuil 

→  Fixeert centrische en verticale hoogte door starre scharnieren c.q. incisaalstift

→  Door uitdraaibare magneten in de bovenkant wordt de modelextractie vergemakkelijkt 

Ingipsarticulator met ADESSOSPLIT® -systeem 
voor de bouwwijze Artex®/ Artex® Carbon en SAM®

[ 10011 ] ADESSOSPLIT® ingipsarticulator met ADESSOSPLIT®-systeem, bouwhoogte 116 mm 

 te gebruiken voor Artex® en CORSOART® A-Line ......................................................................................................................  1 349,00

[ 10012 ] ADESSOSPLIT® ingipsarticulator met ADESSOSPLIT®-systeem, bouwhoogte 126 mm 

 te gebruiken voor Artex® en CORSOART® AC-Line ....................................................................................................................  1 349,00

[ 10140 ]  ADESSOSPLIT® ingipsarticulator met ADESSOSPLIT®-systeem, bouwhoogte 121 mm

te gebruiken voor SAM® 2P/ SAM® 3 en CORSOART® S-Line ....................................................................................................  1 409,00
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[ 10087 ] ADESSOSPLIT® Freessokkel met variabele kantelhoek van 6° tot 96° .......................................................................................  1 239,00

 (incl. ADESSOSPLIT® plaat en magneet)

[ 10185 ] ADESSOSPLIT® freessokkelplaat met ADESSOSPLIT® profiel - niet afgebeeld – ...........................................................................  1 74,00

 (te gebruiken voor bijv.: Degussa®, Schick enz.)

→ De speciaalspray dient voor het onderhoud van de CORSOART® articu-

latoren en bijvoorbeeld trimmers en cuvettes, zodat vuil en vocht de 

onderdelen niet sterker belasten dan nu al het geval is. Bovendien 

wordt de speciaalspray als isolatiemiddel voor de vervaardiging van 

de gipsen contraplaat gebruikt. 

Speciaalspray

[ 12015 ] Speciaalspray ............................................................ 114,95

[ 12015-3 ] Speciaalspray (2+1 actie) ...........................................1 29,90

→ In tegenstelling tot standaard freessokkels met een kantelhoek van 45° is met de ADESSOSPLIT® freessokkel een van 6° tot 96° variabel instel-

bare kantelhoek en een bewegingsvrijheid in alle richtingen mogelijk. Met de klemhendel kan de kogel heel gemakkelijk in iedere gewenste 

stand worden vastgezet. De freessokkel is voorzien van een aluminium behuizing en een freessokkelvoet van magnetisch staal.

→  Technische gegevens: tafelhoogte: 85 mm, diameter van de freessokkelvoet: 78 mm 

Freessokkel met variabele kantelhoek 
van 0° tot 90° voor ADESSOSPLIT® 

2+1 
Bespaar meer dan 30%

Bespaameer da
30%
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Artikelen voor Splitex®-systeem
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→  Uniek door zijn deelbaarheid die het met precisie mogelijk maakt de onnauwkeurigheden in de articulator visueel weer te geven en te verhelpen.

→  Geleverd met kunststof doos

IJksleutel voor Splitex®

[ 10023 ] IJksleutel voor Splitex® type Artex® / CORSOART® A-Line .........................................................................................................  1 298,00

[ 10024 ] IJksleutel voor Splitex® type Artex® Carbon / CORSOART® AC-Line ...........................................................................................  1 298,00

 

[ 10068 ] Kunststof doos voor ijksleutel ................................................................................................................................................... 1 39,50

Foutieve articulator: duidelijk zichtbare spleet Correct afgestelde articulator: spleetvrije pasvorm

Na het grote succes van de tweedelige ADESSOSPLIT® ijksleutel is deze nu eveneens beschikbaar voor het 

Splitex®-systeem en levert ook hier absolute precisie. Grotere onnauwkeurigheden worden visueel weergegeven 

en zijn haptisch voelbaar.

De gelijkschakeling van articulatoren is een essentiële voorwaarde voor de vervaardiging van een precies passende 

restauratie en dit wordt door de nieuwe ijksleutel gegarandeerd. Alle articulatoren die tijdens het productieproces worden 

gebruikt, worden onderling volledig met elkaar gelijkgeschakeld zodat minimale afwijkingen vanaf het begin kunnen 

worden uitgesloten. Onjuiste occlusieverhoudingen, als gevolg van een onnauwkeurige gelijkschakeling, zouden tot 

grotere correcties aan het afgewerkte werkstuk leiden en het totale fabricageproces verder compliceren.

Constante kwaliteit leidt tot optimale resultaten en is het visitekaartje voor ieder tandtechnische laboratorium!

Afstellen en controleren in één apparaat
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Platenset voor Splitex® 
en CORSOART® 
A-Line & AC-Line

[ 10008 ] Platenset voor Splitex® 

 en CORSOART® A-Line en AC-Line...................................  1 149,00

 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet)

Platenset voor Splitex® en Artex® Carbon 126 mm

[ 10008-C ] Platenset voor Splitex® 

 en Artex® Carbon 126 mm .........................  1 164,00

 (bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar, 

 1 x lijmplaat, 2 x schroefplaten en montagehulp. 

 Geleverd zonder magneten).

→ Neodymium magneet voor gebruik in de sokkel- en verlijmbare onderplaat alsook in de tussenplaat

Magneetplaat

[ 10003 ] Magneet .............................................................................................................................  1 16,00

[ 10003-4 ] Magneet, 4 stuks.................................................................................................................  1 42,00

→ Voor het verwijderen van de magneet

Magneethevel

[ 10005 ] Magneethevel ...........................................................................................................................................................................  1 4,70
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→  Voor Artex® Carbon 126 mm op 116 mm (geleverd met magneet)

Tussenplaat 10 mm voor Splitex®

[ 10013 ] Tussenplaat 10 mm voor Splitex® ......................................................... 1 98,00

[ 10134 ] ADESSOSPLIT® magneetdop met schroefdraad ...................................................  1 4,50

→  Voor Artex® Carbon 126 mm op 116 mm, eendelig (geleverd met magneet)

Sokkelplaat voor Splitex® in Artex® Carbon op 18 mm

[ 10008-CS  ] Sokkelplaat voor Splitex® in de Artex® Carbon 18 mm incl. bevestigingsschroef  ................................................................. 1 120,00

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x verlijmbare onderplaat, 1 x lijmplaat, 2 x schroefplaten, montagehulp (geleverd zonder magneten).

Platenset voor Splitex® in de Artex® Carbon op 116 mm

[ 10008-C-S18 ] Platenset voor  Splitex® in de Artex® Carbon op 116 mm .................... 1 196,00
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Platenset voor 
Splitex® in CORSOART® S-Line/SAM®

[ 10081 ] Platenset voor Splitex® type Artex® in CORSOART® S-Line ........................................................................................................ 1 174,00

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x onderplaat verlijmbaar en 2 x magneet

→ In tegenstelling tot standaard freessokkels met een kantelhoek van 

45° is met deze freessokkel een van 6° tot 96° variabel instelbare 

kantelhoek en een bewegingsvrijheid in alle richtingen mogelijk. 

 Met de klemhendel kan de kogel heel gemakkelijk in iedere gewenste 

stand worden vastgezet. De freessokkel is voorzien van een alumi-

nium behuizing en een freessokkelvoet van magnetisch staal.

→  Technische gegevens: tafelhoogte: 85 mm, diameter van de 

 freessokkelvoet: 78 mm

Freessokkel met variabele 
kantelhoek van 0° tot 90°
voor Splitex® -systeem

[ 10087-S ] Freessokkel met variabele 

 kantelhoek van 6° tot 96°  .....................................  1 239,00

 (incl. Splitex® profiel en magneet)
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In enkele stappen wordt de Artex®-maat op de Candulor® articulator overgebracht.

Met de platenset Splitex® voor Candulor® kan allereerst een Candulor® articulator met de Artex® articulator worden gelijk-

geschakeld: De Artex®-maatvoering wordt in de Candulor® articulator overgezet en de articulatoren worden volgens gnatho-

logische gezichtspunten in een exacte verhouding van 1:1 gelijkgeschakeld. Alle handelingen kunnen nu gelijktijdig in een 

Artex® en Candulor® articulator worden uitgevoerd.

Met Candulor® worden Artex®-maten verkregen

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x verlijmbare onderplaat 

 en 2 x magneet

→  Bestaande uit 1 x sokkelplaat, 1 x verlijmbare onderplaat, 2 x magneet en 1 x verhogingsset 

Platenset Splitex® voor Candulor® op
116 mm Artex® bouwhoogte

Platenset Splitex® voor 
Candulor® op 126 mm Artex® Carbon bouwhoogte

[ 10026 ] Platenset Splitex® voor Candulor® op

 116 mm Artex® bouwmaat  .............  1 189,00

[ 10026-126 ] Platenset Splitex® voor Candulor® op 126 mm Artex® Carbon bouwhoogte en verhogingsset (art.nr. 16649) .......................  1 239,00

erplaat 

Candulor® op
ogte

rtex® Carbon bouwhhooogte

,00

39

 Splitex®  |  Gelijkschakeling



→  Beschermt articulatoren tegen water en gipsvuil 

→  Fixeert centrische en verticale hoogte door starre scharnieren c.q. incisaalstift

→  Door uitdraaibare magneten in de bovenkant wordt de modelextractie vergemakkelijkt 

Ingipsarticulator met 
platenset voor Splitex® -systeem 
voor de bouwhoogte Artex®/ Artex® Carbon 

[ 10011-S ] Ingipsarticulator met platenset voor CORSOART® A-Line en Artex®, bouwhoogte 116 mm ........................................................  1 369,00

[ 10012-S ] Ingipsarticulator met platenset voor CORSOART® AC-Line en Artex® Carbon, bouwhoogte 126 mm...........................................  1 369,00
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→ Te gebruiken voor contraplaten van de systemen: ADESSOSPLIT®, Splitex® en Quicksplit®

Retentieschijven 35 x 1,5 mm

[ 10007 ] Retentieschijven, 166 stuks ........................................................  prijs per 166 stuks 1 29,50

[ 10249 ] Retentieschijven van magnetisch roestvrij staal, 166 stuks ......... prijs oer 166 stuks  1 38,00

→   Vervangt de gipssokkel uit de gietvorm. De stootvaste precisiekunststof past zich zonder vervorming aan de Splitex® sokkelplaat aan en zorgt 

voor een constante precisie en kwaliteit bij de articulatie van de modellen in de articulator. Geleverd zonder retentieschijven. 

→ Altijd beschikbaar en bruikbaar voor een snelle en nauwkeurige aanpassing van de Splitex® sokkelplaat. 

→ Sluit passingproblemen als gevolg van gipsexpansie uit. 

→ Herbruikbaar. 

→ Verpakkingseenheid 166 stuks.

Kunststof contraplaten voor Splitex® -systeem

[ 10158 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, geel   .................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10159 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, blauw   .................................................................................................. prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10183 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, zwart   ................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10266 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, grijs   .................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10267 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, wit   ...................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10268 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, rood   .................................................................................................... prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10269 ] ARTIDISC®-S kunststof contraplaat, groen   .................................................................................................. prijs per 166 stuks  1 119,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

Staffelprijzen op aanvraag!
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→  Vervangt de gipssokkel uit de gietvorm. De stootvaste precisiekunststof past zich zonder vervorming aan de KaVo® sokkelplaat aan en zorgt 

voor een constante precisie en kwaliteit bij de articulatie van de modellen in de articulator. Geleverd zonder retentieschijven. 

→  Altijd beschikbaar en bruikbaar voor een snelle en nauwkeurige aanpassing van de KaVo® sokkelplaat.  

→  Sluit passingproblemen als gevolg van gipsexpansie uit.  

→  Herbruikbaar. 

→  Verpakkingseenheid 56 stuks.

Kunststof contraplaten voor KaVo®

[ 10254 ] ARTIDISC®-K kunststof contraplaat, wit   .......................................................................................................... prijs per 56 stuks  1 98,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10255 ] ARTIDISC®-K kunststof contraplaat, blauw   ..................................................................................................... prijs per 56 stuks  1 98,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10256 ] ARTIDISC®-K kunststof contraplaat, rood   ........................................................................................................ prijs per 56 stuks  1 98,00 
 (te gebruiken met retentieschijf )

[ 10248 ] ARTIDISC®-K kunststof contraplaat, zwart   ...................................................................................................... prijs per 56 stuks  1 98,00
 (te gebruiken met retentieschijf )

Retentieschijven voor KaVo® contraplaten
[ 10257 ] Retentieschijf van vernikkeld staal met rand, 56 stuks ..................................................  1 44,95
 (voor  KaVo® contraplaat)

Staffelprijzen op aanvraag!

→  De KaVo® contraplaat van Mälzer Dental overtuigt door de nauwkeurige 

aanpassing aan het KaVo® gelijkschakelingssysteem: Efficiëntie in een 

bonte veelvoud aan kleuren, herbruikbaar zonder verlies aan precisie.

ARTIDISC®-K – zuinig en precies
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Functiediagnose maakt uiterste precisie en nauwkeurige passing 

mogelijk. Systeemgericht werken schept de voorwaarde voor 

modelvervaardiging met de hoogste kwaliteit.

Transfer in Relation...

CORSOFIX® facebow
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Voordelen 

Aanpassing in 'overdrachtelijke' zin
De nieuwe CORSOFIX® A facebow van Mälzer Dental geeft  de mogelijkheid tot het maken van een eenvoudige en tegelijkertijd 

anatomisch nauwkeurige registratie van de schedel-as-relatie middels het "referentievlak van Camper" van Amann Girrbach. De 

reeds beschikbare Artex®/Rotofi x® 3d-gewrichtsarmen en beetlepels kunnen zonder probleem op de CORSOFIX®-facebow worden 

aangebracht en vice versa.

De nieuwe CORSOFIX®-serie is geen ouderwetse schaarboog wat het werken bij de patiënt duidelijk aangenamer maakt. Dankzij de 

centrische snelsluiting is een ongecompliceerde, snelle en tegelijkertijd uiterst precieze hantering op comfortabele wijze mogelijk.

 Snelle bepaling van de schedel-as-relatie door 

telescopische armconstructie

 Meetschaal voor de bepaling van de intercondylaire afstand

 Vermindering van de inslijptijden bij de patiënt door directe 

overbrenging van de mondsituatie in de articulator

 Veilige centrische snelsluiting voor beide gewrichtsarmen

 CORSOFIX® A: kan worden gecombineerd met de Rotofix® 

facebow en de Artex® gewrichtsarm van Amann Girrbach

 Te gebruiken voor het referentievlak: vlak van Camper

 Lichte en compacte aluminium constructie voor een betere 

hantering

 Traploze, nauwkeurige instelling van de facebow middels 

stelwiel 

 De oordoppen kunnen via de traploze instelmogelijkheid 

comfortabel in- en uitgeschoven worden

In detail

Meetschaal Stelwiel met adapter A Opname voor gewrichtsarm

Gewrichtsarm
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→ Compatibel met de Rotofix® facebow van Amann Girrbach

CORSOFIX® A facebow 
compleet met gewrichtsarm

[ 12800 ] CORSOFIX® A facebow compleet  ...........................................................................................................................................  1 499,00

→  Met schuim-insert voor een veilig vervoer van uw facebow

CORSOFIX® A transportkoffer

[ 12710 ] CORSOFIX® A transportkoffer  ........................  1 49,00
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→ Lepelgreep van aluminium voor inbouw in de individuele afdruklepel in het laboratorium 

→ Wordt bij het afdrukken aan de facebow gekoppeld

→ Steriliseerbaar

Lepelgreep voor CORSOFIX® A & Rotofix®
facebow   

→  Direct inzetbare beetlepel van torsiebestendig aluminium voor CORSOFIX® A & Rotofix® 

facebow van Amann Girrbach

→ Steriliseerbaar

→ Direct inzetbare beetlepel met opname aan zijkant van torsiebestendig aluminium

→ Steriliseerbaar

Beetlepel voor CORSOFIX® A & Rotofix® facebow

Beetlepel Excent voor CORSOFIX® A & Rotofix® facebow

[ 10198 ] CORSOFIX® A beetlepel, set met 2 stuks ............................................................................. 1 29,00

[ 10192 ] CORSOFIX® A beetlepel Excent, set met 2 stuks ......................................  1 29,00

→  Snelle en eenvoudige aanpassing aan de CORSOFIX® A & Rotofix® facebow van Amann Girrbach

Gewrichtsarm voor CORSOFIX® A & Rotofix®
facebow

[ 12810 ] Gewrichtsarm voor CORSOFIX® A & Rotofix® facebow 

 met 1x beetlepel (art.nr. 16198) ..............................................................................  1 248,00

[ 10191 ] CORSOFIX® A lepelgreep, set met 5 stuks .......................................................................... 1 26,00
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Beetlepel met iets verwarmde 

thermoplast in de mond van 

de patiënten schuiven.

Beetlepel tegen de tandenrij 

van de bovenkaak zetten en 

licht aandrukken. Erop letten 

dat de tanden het metaal niet 

mogen raken.

Facebow op de breedte van 

het gezicht van de patiënt uit-

schuiven en aanbrengen.

De oordoppen van de face-

bow ter hoogte van de externe 

gehoorgang plaatsen en de 

facebow inschuiven. Voor een 

nauwkeurige instelling aan 

de centreerschroef in het mid-

den draaien.

De neussteun licht tegen de 

glabella schuiven en de posi-

tie met de bevestigings-

schroef voor de nasion vast-

zetten.

Het gewricht met de opname 

voor de beetlepel op de beet-

lepel schuiven en vastzetten. 

De spanner vastzetten, om 

deze positie bij de patiënt 

voor de overbrenging in de 

articulator te behouden.

Een gepositioneerde en 

gefixeerde facebow in minder 

dan twee minuten.

Licht trekken aan beide zijden

en de facebow kan moeiteloos 

uit de gehoor-

ingang van de patiënt worden 

geleid. Met één greep van de 

hand kan gelijktijdig het 

gewricht met de beetregistra-

tie worden verwijderd.

De beetregistratie wordt op 

een overbrengtafel met gips 

gefixeerd. Hierdoor wordt een 

veilig vervoer naar het 

laboratorium gegarandeerd.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Facebow klaarzetten zoals in 

de afbeelding te zien is.

Eenvoudige bediening
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→ Qua constructie identiek aan de Artex® overbrengstandaard maar van 

 een ADESSOSPLIT® sokkelplaat voorzien

Overbrengstandaard ADESSOSPLIT® 
compleet

[ 10110 ] Overbrengstandaard compleet 

 (met ADESSOSPLIT® profiel en overbrengtafel) .......................................... 1 239,00

 (om de overbrenging van de correcte positie van de CORSOFIX® A- & Rotofix® gewrichtsarm in

 de articulatoren CORSOART® A & AC-Line en de Artex®/Artex® Carbon te garanderen en veilig te  

 vervoeren, wordt de registratie in gips vastgelegd. Daartoe wordt de gewrichtsarm samen met 

 de beetlepel van de beugel verwijderd en in de overbrengstandaard bevestigd. Uitgerust met 

 het ADESSOSPLIT® profiel wordt de passende overbrengtafel erop vastgeklikt)

Overbrengstandaard met ADESSOSPLIT® profiel 
(zonder overbrengtafel)

[ 10237 ] Overbrengstandaard compleet met ADESSOSPLIT® 

 profiel (zonder overbrengtafel) .........................1 144,00

Overbrengstandaard, verschroefd

[ 10238 ] Overbrengstandaard, verschroefd ...................... 1 87,50

 (voor inbouw achteraf, verschroefd)

→ Voor het fixeren van de facebow-registratie in de articulator of in een overbrengstandaard

Overbrengtafel met 
ADESSOSPLIT® profiel

[ 10082 ] Overbrengtafel met ADESSOSPLIT® profiel  .............................................  1 98,00

Positiefplaat met ADESSOSPLIT® profiel

[ 10053 ] Positiefplaat met ADESSOSPLIT® profiel (zonder overbrengtafel) .....................  1 61,00
 (voor inbouw achteraf, verschroefd)
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→ Qua constructie identiek aan de Artex® overbrengstandaard maar uitgerust met een sokkelplaat voor Splitex®

Overbrengstandaard  
voor Splitex®-systeem compleet

[ 10110-S ] Overbrengstandaard compleet (met Splitex® profiel en overbrengtafel)..................................... 1 286,50

 (om de overbrenging van de correcte positie van de CORSOFIX® A & Rotofix® gewrichtsarm in de articulatoren 

 CORSOART® A & AC-Line en Artex®/Artex® Carbon te garanderen en veilig te vervoeren, wordt de registratie in 

 gips vastgelegd. Daartoe wordt de gewrichtsarm samen met de beetlepel van de beugel verwijderd en in de 

 overbrengstandaard bevestigd. Uitgerust met het Splitex® profiel wordt de passende overbrengtafel erop vastgeklikt)

Overbrengstandaard met sokkelplaat voor Splitex® (zonder 
overbrengtafel)

Positiefplaat voor Splitex®

[ 10237-S ] Overbrengstandaard met 

 sokkelplaat voor Splitex®.............  1 159,00

[ 10060 ] Positiefplaat voor Splitex® (zonder overbrengtafel) ...................................  1 92,00
 (voor inbouw achteraf, verschroefd)

→ Voor het fixeren van de facebow-registratie in de articulator of in een 

 overbrengstandaard

Overbrengtafel met Splitex® profiel

[ 10083] Overbrengtafel met Splitex®-profiel  .............................................. 1 126,00
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De gewrichtsarm in de daar-

toe bestemde opname in de 

overbrengstandaard plaat-

sen. 

De spanpen in de over-

brengstandaard vasthouden 

en met de schroef vast-

draaien.

Na het juist positioneren     

het gewricht uit de over-

brengstandaard verwijderen.

Articulatiegips in ruime hoe-

veelheid op de overbrengtafel 

aanbrengen.

Gewrichtsarm iets schuin in 

de daartoe bestemde opname 

van de overbrengtafel plaat-

sen en de beetlepel in de 

gipsmassa leggen.

Articulatiegips samen met 

beetlepel laten harden.

Wanneer de gips hard is, kan 

de gewrichtsarm van de beet-

lepel worden losgemaakt en 

de registratie met de over-

brengtafel in de articulator 

worden geplaatst.

1 2 3 4

5 6 7 8

De overbrengtafel in positie 

brengen. De afstand tussen 

de beetlepel en de borg-

schroeven moet ca. 5 mm 

bedragen. De overbrengtafel 

kan in de hoogte worden ver-

steld door de inbusschroef los 

te draaien.

Eenvoudige bediening
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Alternatieve overbrengstandaard 
voor CORSOART® A-Line

[ 12190 ] Alternatieve overbrengstandaard voorCORSOART® A-Line en Artex® 116 mm......................... 1 152,00

→ Hiermee kan de gewrichtsarm onmiddellijk en veilig in de CORSOART® A-Line 

 en Artex® articulator worden overgebracht

Alternatieve overbrengstandaard 
voor CORSOART® AC-Line

[ 12290 ] Alternatieve overbrengstandaard voor CORSOART® 

 AC-Line en Artex® Carbon 126 mm ................................................................... 1 152,00

→ Hiermee kan de gewrichtsarm onmiddellijk en veilig in de CORSOART® AC-Line 

 en Artex® Carbon articulator worden overgebracht

De beetregistratie van de patiënt moet uit de facebow in de articulator worden 

overgebracht en dit kan worden gedaan met behulp van de CORSOART® alterna-

tieve overbrengstandaard en transferstandaarden. 

Snel en eenvoudig worden de patiëntgegevens in de vorm van de beetregistratie – 

zonder tussenstappen – in de articulator overgebracht en in asrelatie gefixeerd.

In detail
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Incisaalstift met houder verwijderen en 

de incisaaltafel in het bovenste gedeelte 

van de articulator plaatsen. De alterna-

tieve overbrengstandaard in de pijlrich-

ting helemaal in het onderste gedeelte 

van de articulator steken en vastdraaien. 

De incisaaltafel nu met het gladde vlak in 

het bovenste gedeelte van de articulator 

op de steun van de alternatieve over-

brengstandaard leggen.

De beetlepelondersteuning in het mid-

den op de sokkelplaat zetten. De 

gewrichtsarm op de alternatieve over-

brengstandaard vastzetten.

De articulator op de kop zetten en het 

dwarsstuk van de beetlepelondersteu-

ning op de beetlepel laten vallen. De 

beetlepelondersteuning vastzetten door 

de kartelschroef aan te draaien.

Het bovenkaakmodel op de beetlepel 

plaatsen en vastzetten en de ADESSO-

SPLIT® contraplaat op de sokkelplaat 

zetten.

De articulator sluiten om de ruimte tus-

sen model en contraplaat te verifiëren. 

De articulatiegips op het model aanbren-

gen.

De articulator sluiten en nadat het gips 

uitgehard is het gewricht van de beetle-

pel losmaken.

Beetlepelondersteuning universeel

[ 10075 ] Beetlepelondersteuning universeel.....................................................................................  1 71,00

1 2 3

4 5 6

→ Traploos en in hoogte verstelbaar voor het ondersteunen van een facebow-registratie in 

de articulator of in het ingipsapparaat. Middels het magnetische onderdeel wordt de 

beetlepelondersteuning op alle gangbare magneetplatensystemen gefixeerd. 

Eenvoudige bediening
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Opsteltafel voor ADESSOSPLIT®

Opsteltafel voor Splitex®

[ 10091 ] ADESSOSPLIT® opsteltafel  ....................................................................... 1101,00
 (Bij volledige prothetiek absoluut noodzakelijk. Geleverd zonder plaat)

[ 10091-S ] Opsteltafel voor Splitex®  ......................................................................... 1 123,00
 (Bij volledige prothetiek absoluut noodzakelijk. Geleverd zonder plaat)

Vlakke opstelplaat voor 
ADESSOSPLIT® & Splitex®

Opstelplaat 140 graden voor 
ADESSOSPLIT® & Splitex®

[ 10091-1 ] Vlakke opstelplaat  ......................................................................................................... 1 21,00

[ 10091-2 ] Opstelplaat 146 graden  ................................................................................................. 1 21,00

De opsteltafel dient als hulp ter oriëntatie voor de opstelling van volledige prothe-

ses. Verschillende opstelplaten kunnen door de OE-markering opgenomen en door 

de horizontaal, verticaal en in een hoek verstelbare tafel vastgelegd worden. 

De vlakke opstelplaat dient daarbij voor middenwaardige plaatsbepaling van 

betande kaakmodellen.

In detail
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Modelvervaardiging
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Innovatie en precisie exact verbonden met het nieuwe DIVARIO® 

modelsysteem. Snelheid en efficiëntie bij de vervaardiging van 

hoogwaardige gebitsprotheses.

Precieze 
systeemcomponenten...

DIVARIO® modelsysteem
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Voordelen 

Systematische precisie 
Een maatnauwkeurige restauratie vereist een hoge mate van precisie bij de modelvervaardiging, precieze systeemcomponenten 

vormen de basis voor optimale resultaten. Al met al zijn het juist deze eigenschappen die het DIVARIO®-modelsysteem kenmerken - 

snel, economisch en vooral precies. 

De gipsexpansie als belangrijkste oorzaak van fouten wordt door een vormvaste DIVARIO® sokkelplaat tot een minimum 

teruggebracht en minimale onnauwkeurigheden worden door zaagsnedes geëlimineerd.

Het DIVARIO®-modelsysteem biedt met zijn nauwkeurig op elkaar afgestemde systeemcomponenten duurzame kwaliteit 

voor een snelle en tevens economische modelvervaardiging.

 Nauwkeurige resultaten zonder gipsexpansie

 Vervaardiging van een tandkrans in minder dan zes minuten 

door het gebruik van de vormvaste en expansievrije 

 DIVARIO® sokkelplaat 

 Uiterst economisch door gering gipsverbruik: minder gips 

voor de tandkrans, geen gips voor de sokkel

 Kostenbesparing door herbruikbare sokkelplaten, 

 Splitcastplaten en metalen schijven

 Universeel inzetbaar, voor elke vorm van modelvervaardi-

ging

 Eenvoudige volgorde van de handelingen door eenvoudige 

hantering van de systeemcomponenten 

Economisch en snel – in detail

Economisch - het systeem dat arbeidstijd en materiaal bespaart

Vergelijking totale materiaalkostenDIVARIO® en 

Pindex modelsystemen voor 2017 (249 werkdagen)

€ 36.666

€ 25.666

€ 26.666

€ 15.666

€ 16.666

€ 5.666

€ 6
1 2.059

1 5.896

1 3.011

1 11.634

1 4.560

1 17.368

1 7.244

1 28.850

5 zaagmodellen
per dag

Stukprijs bij

5 modellen/ dag 

(= 1245 modellen 

per jaar):  

 DIVARIO®: € 1,65

 Pindex: € 4,74

10 zaagmodellen 
per dag

Stukprijs bij

16 modellen/ dag 

(= 2496 modellen 

per jaar):   

 DIVARIO®: € 1,21

 Pindex: € 4,67

15 zaagmodellen 
per dag

Stukprijs bij

15 modellen/ dag 

(= 3735 modellen 

per jaar): 

 DIVARIO®: € 1,22

 Pindex:  € 4,65

25 zaagmodellen 
per dag

Stukprijs bij

25 modellen/ dag 

(= 6225 modellen 

per jaar):

 DIVARIO®: € 1,16

 Pindex: € 4,63

Snel - het systeem met een dubbel tijdsvoordeel

Dubbel tijdsvoordeel

66
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36

26

16

6

  Wachttijd

  Arbeidstijd

30

37 60

70

7 10

DIVARIO® model 
met splitcast

Zaagmodel met
huls-pin-systeem 
zonder splitcast

Minuten
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DIVARIO® starterset

1 x [ 14030 ]   DIVARIO® sokkelplaat Premium klein, wit, 166 stuks € 76,56

1 x [ 14050 ]  splitcastplaten voor DIVARIO® sokkelplaten klein, 56 stuks € 159,66

1 x [ 14070 ]  DIVARIO® putty voor modelvervaardiging, pot 1 kg € 46,66

2 x [ 14090 ]  afdrukhouder L voor DIVARIO® € 49,96

1 x [ 10172 ]  DIVARIO® pins, conisch rond, 14 mm, 1666 stuks € 25,56

1 x [ 14081 ]  DIVARIO® positioneringsplaat transparant, klein, 2 stuks € 12,95 

1 x [ 15100 ]  DIVARIO® mandrel voor slijpbandjes, met inkepingen, klein, 1 stuks € 8,95

1 x [ 1500-120 ]  DIVARIO® slijpbandjes, 56 stuks € 23,56

1 x [ 10171 ]  DIVARIO® boor HM, 1 stuks € 19,95

1 x [ 14521 ]  DIVARIO® modelleerhamer, 1 stuks € 32,56

1 x [ 14522 ]  DIVARIO® cutter, 1 stuks € 3,66

 Totaal:  1 457,75

[ 14520 ] DIVARIO®  starterset bestaande uit

tot
100 

modellen
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Automatische elektromagneti-

sche fixatie van de boorplaat-

houder bij inschakeling van 

de boor.

Fijne laserpunt voor de exacte 

bepaling van de boorpositie.

Bij de levering inbegrepen: Apparaat met boor HM (art.nr. 16171), 

DUO boorplaathouder (art.nr. 14683), afdrukhouder

(art.nr. 14696), montagegereedschap

→  Gemakkelijk terug te vinden boorpositie door fijne laserstraal

→   Automatische magneetfixatie van de DUO boorplaathouder bij aanvang 

 van het boren

→   Automatisch boortransport garandeert boorgaten met gelijke diepte

→  Snel wisselen en eenvoudige hoogteverstelling van de boor

→  Te gebruiken voor modelsystemen volgens het Zeiser®-principe

→  Ergonomisch design

Pinboorapparaat M17 compact

[ 14500-C ] DIVARIO® pinboorapparaat M17 compact  .............. 1 1.950,00

Het DIVARIO® pinboorapparaat dient voor de ver-

vaardiging van precisiemodellen. Het systeem is 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Het fixeren van 

de boren, alsook het boren zelf gaat zonder moeite 

en met de grootste nauwkeurigheid. 

De laser wordt ingeschakeld door op de starttoets te 

drukken en de exacte boorpositie wordt bepaald. 

Vervolgens wordt het boren met een druk op de knop 

gestart waarbij de boorplaathouder elektromagne-

tisch gefixeerd wordt om de boorpositie zonder ver-

schuiven vast te leggen. De nauwkeurige geleiding 

van het boormechanisme verzekert boorgaten met 

een gelijke diepte in de sokkelplaten en garandeert 

een nauwkeurige en economische modelvervaardi-

ging!

Zo eenvoudig is het
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→  Door de dichter bij elkaar geplaatste steuntjes in de basale zone bereikt de DIVARIO® sokkelplaat in combinatie met de splitcastplaat

(art.nr. 14656) een zeer nauwkeurige passing en voorkomt dat bij laterale bewegingen de sokkelplaat uit de splitcastplaat kan glijden. 

→ Passend voor boorplaathouders van het pinboorapparaat van Giroform® en Zeiser®.

Sokkelplaten Premium

[ 14030 ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, wit, 166 stuks   ............................................................................... prijs per 166 stuks  1 76,50

[ 14030 BL ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, blauw, 166 stuks   ...........................................................................  prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14030 TK ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, terracotta, 166 stuks   .....................................................................  prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14030 GU ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, groen, 166 stuks   ...........................................................................  prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14030 RT ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, rood, 166 stuks   .............................................................................  prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14030 GR ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, grijs, 166 stuks   .............................................................................  prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14040 ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, wit, 166 stuks   ............................................................................... prijs per 166 stuks  1 82,00

[ 14040 BL ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, blauw, 166 stuks   ..........................................................................  prijs per 166 stuks  1 87,00

[ 14040 TK ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, terracotta, 166 stuks  .....................................................................  prijs per 166 stuks  1 87,00

[ 14040 GU ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, groen, 166 stuks  ...........................................................................  prijs per 166 stuks  1 87,00

[ 14040 RT ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, rood, 166 stuks   ............................................................................  prijs per 166 stuks  1 87,00

[ 14040 GR ] DIVARIO® sokkelplaten Premium groot, grijs, 166 stuks   .............................................................................  prijs per 166 stuks  1 87,00

[ 14010 ] DIVARIO® sokkelplaten Basic klein, wit, 166 stuks   .......................................................................................  prijs per 166 stuks  1 58,00
 (geleverd zonder metalen platen) 

[ 14020 ] DIVARIO® sokkelplaten Basic groot, wit, 166 stuks   .......................................................................................  prijs per 166 stuks  1 60,00
 (geleverd zonder metalen platen) 

Staffelprijzen op aanvraag!

60

Modelvervaardiging  |  DIVARIO®



 door precisie

  Vormvaste sokkelplaten vervangen het sokkelgips en 

sluiten gipsexpansie uit, voor resultaten met absolute 

precisie

 door tijdsbesparing 

  Model klaar in minder dan zes minuten: met de DIVARIO® 

sokkelplaat Premium is het halve model al klaar. Bij de 

Premium sokkelplaten zijn de metalen platen al voorge-

monteerd en kan direct met het vervaardigen van de 

tandkrans worden begonnen

 door kostenreductie

  Minimaal gipsverbruik tussen 70 - 100 g door geprefabri-

ceerde en vormvaste sokkelplaten, verkrijgbaar in twee 

verschillende groottes en diverse kleuren 

 door herbruikbaar materiaal

  Alle DIVARIO® sokkel- en splitcastplaten kunnen meer-

dere keren worden gebruikt 

 universeel inzetbaar

  Voor zaagmodellen, tegenbeetmodellen, gecombineerde 

situatiemodellen en diagnosemodellen

 door dichter bij elkaar geplaatste steuntjes

  Duidelijk grotere vlakken voor het plaatsen van de pinnen

  door nauwkeurige passing

  Stabiel: glijdt niet weg bij laterale bewegingen door een 

nauwkeurige passing, in combinatie met een DIVARIO® 

splitcastplaat

Exacte pasvorm van de gipsen tandkrans op de DIVARIO® 

sokkelplaat.

Unieke plaatsing van de contactvlakken en geïntegreerd 

vuilreservoir.

Bespaart tijd omdat inschroeven niet nodig is. Onder de 

metalen plaat zitten drie boorgaten voor het fi xeren van 

pinnen voor het meervoudig gebruik bij tegenbeten.

Nauwkeurige ondersteuning van de sokkelplaat door halve 

centrering om de magneten en steunranden in de dorsale 

zone tegen axiale belasting.

Economische en systematische modelvervaardiging: 
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[ 14030 IND ]  DIVARIO® sokkelplaten Premium klein  ......................................................................................................................prijs op aanvraag               

Sokkelplaat gepersonaliseerd

→ Het gepersonaliseerde 'modelvisitekaartje' van het laboratorium

→ Kleur van de DIVARIO® sokkelplaat naar keuze (zie DIVARIO® sokkelplaten)

De gepersonaliseerde sokkelplaat biedt elk laboratorium 

de mogelijkheid niet alleen zijn model maar ook een heel 

persoonlijk modelvisitekaartje door te geven.

Zo'n modelvisitekaartje is in een paar stappen gemaakt 

terwijl het effect voor het laboratorium naar buiten toe 

enorm is omdat de afzender, duidelijk herkenbaar en 

individueel weergegeven, onlosmakelijk met het model 

verbonden is.

De kleur van de gepersonaliseerde sokkelplaat kan in de productencatalogus van Mälzer 

vrij worden gekozen en daardoor optimaal in het design van ieder laboratorium worden ingepast.  

Vragen omtrent de benodigde logogegevens kunnen door de grafische afdeling van Mälzer Dental worden 

beantwoord!

En zo eenvoudig is het...

→ Nauwkeurige ondersteuning van de sokkelplaat door halve centrering om de magneten  

→ Steunranden in dorsale zone tegen axiale belasting

→ Herbruikbaar

Splitcastplaten

[ 14050 ] Splitcastplaten voor DIVARIO® sokkelplaat, klein, 56 stuks ............................................................................  prijs per 56 stuks  1 159,00
 (splitcastplaat met negatief profiel, incl. magneet. Past positief de DIVARIO® sokkelplaat aan) 

[ 14060 ] Splitcastplaten voor DIVARIO® sokkelplaat, groot, 56 stuks ...........................................................................  prijs per 56 stuks  1 159,00
 (splitcastplaat met negatief profiel, incl. magneet. Past positief de DIVARIO® sokkelplaat aan)
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1 2 3

Ultrascan sokkelplaat

→  Spray of poeder zijn niet meer nodig

→  Absoluut heldere en zuivere scanresultaten zonder voorbehandeling

[ 14030 USC ] DIVARIO® sokkelplaten Premium klein, 

 ultrascan, 166 stuks  ...............................  1 85,00

Als traditionele sokkelplaten niet voorbehandeld zijn, leveren ze onscherpe oppervlakscans op de (zie Afb. 1). Het licht 

wordt in de diepte van de traditionele platen verstrooid en deels diffuus op het oorspronkelijke gipsmodel gereflecteerd wat 

tot onnauwkeurigheden in de scan kan leiden. Scanspray of poeder zijn dan ook noodzakelijk om spiegelingen te voorkomen 

en scherpe scanresultaten te bereiken. 

Deze onnauwkeurigheden behoren met de DIVARIO® ultrascan sokkelplaat tot het verleden en daarmee twee complete 

stadia in het bewerkingsproces, de voorbehandeling met scanspray of poeder en het reinigen na het scannen. Het oppervlak 

van de DIVARIO® ultrascan sokkelplaat laat geen licht door en is mat (zie Afb. 2) – ideale eigenschappen voor de beste 

scanresultaten (zie Afb. 3).

Nauwkeurige oppervlakresultaten zonder voorbehandeling
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Positioneringsplaat

[ 14081 ] DIVARIO® positioneringsplaat transparant, klein, 2 stuks .........................................................................................................  1 12,95

[ 14080 ] DIVARIO® positioneringsplaat transparant, groot, 2 stuks .........................................................................................................  1 12,95

→ Voor de modelvervaardiging volgens Zeiser®/Giroform®

Metalen pins

[ 10172 ] DIVARIO® pins, conisch rond, 14 mm, 

 1.666 stuks ................................................  prijs per 1.666 stuks11 25,50

[ 10172-10 ] DIVARIO® pins, conisch rond, 14 mm, 

 16.666 stuks ..........................................  prijs per 16.666 stuks11 198,00

[ 10172-K ] DIVARIO® compacte pins, conisch rond, 12,5 mm, 

 1.666 stuks ................................................  prijs per 1.666 stuks11 29,00

 (zeer geschikt voor smalle gipssegmenten in de frontale zone van 

 de boven- en onderkaak bij de DIVARIO® modelvervaardiging)

Boor HM voor M15/M17, Zeiser® 
en Giroform® pinboorapparaat

[ 10171 ] DIVARIO® Boor HM voor M15/M17, Zeiser® en Giroform® pinboorapparaat ...............................................................................  1 19,95

→  Voor een nauwkeurige plaatsing van de afdruk op de houderplaat
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→ Voor de modelvervaardiging volgens Zeiser®/Giroform®

Putty

[ 14070 ] DIVARIO® putty voor modelvervaardiging, pot 1 kg  ..................  1 46,00

 volgens Zeiser®/Giroform® (duurzaam zachte, aardekleurige silicone kneedpasta 

 voor het plaatsen en uitblokken van de afdruk en voor het fixeren op de 

 afdrukhouder)

Afdrukhouder L voor 
M15/M17, Zeiser® en Giroform®

[ 14090 ] DIVARIO® afdrukhouder L voor M15/M17,

 Zeiser® P16 en Giroform® pinboorapparaat, 

 maten: 68 x 96 x 135 mm  ...................................  1 24,95

→  Afdrukhouder met nieuwe hoogte van 68 mm.

→  Door de nieuwe hoogte van de achterwand ontstaat er meer vrije ruimte om de afdrukle-

pel op de DIVARIO® afdrukhouder L in de juiste stand te zetten. Dit is met name prak-

tisch bij reeds vervaardigde afdruklepels met gebogen lepelgreep, die niet meer gecorri-

geerd hoeven te worden.

→  De DIVARIO® afdrukhouder is geschikt voor sokkelplaten van iedere grootte en voor 

boorplaathouders van de pinboorapparaten van Amann Girrbach, Zeiser® 

en dentobase®
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Mandrel voor slijpbandjes

[ 15100 ] DIVARIO® mandrel voor slijpbandjes met inkepingen ...................................................... 1 8,95

 (zelfspreidende rubberdrum met handstuk-as voor de opname van slijpbandjes van schuurlinnen)

→  Verpakkingseenheid: 56 stuks

Slijpbandjes

[ 15100-80 ] DIVARIO® slijpbandjes, versterkt, korrel 86, grof  ............................................................................................. prijs per 56 stuks  1 23,50

[ 15100-120 ] DIVARIO® slijpbandjes, versterkt, korrel 126, fijn  ............................................................................................ prijs per 56 stuks  1 23,50

 (voor het vijlen van gipsen modelstompen en kunststof prothesen, en het trimmen van tandkransen. 

 Snel, vlot en trillingsvrij slijpen)

.................................................................................... prijs per 56 stuks 1 23,50

Modelleerhamer

Cutter

[ 14521 ] DIVARIO® modelleerhamer ...................................  1 32,50

[ 14522 ] DIVARIO® cutter........................................................  1 3,00

→  Speciale hamer om de tandkrans zonder breken van het DIVARIO® model los te maken

→  Voor het bijsnijden van afdrukken en putty
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Duo boorplaathouder

[ 14083 ] DIVARIO® Duo boorplaathouder, kleine en grote sokkelplaten ................................................................................................  1 198,00

→ Een boorplaathouder voor alle sokkelplaten

→ Passend voor kleine en grote sokkelplaten van het DIVARIO®-modelsysteem

→ Passend voor de modelsystemen Giroform®, Zeiser®, dentobase®

→ Passend voor de pinboorapparaten M15 + M17, Zeiser® P16 en Giroform®

Door de nieuw ontworpen exacte plaatsing van de steunvlakken bij de 

DIVARIO® Duo boorplaathouder kunnen alle sokkelplaten van de gangbare 

modelsystemen van DIVARIO®, Zeiser®, Giroform® en dentobase®, span-

ningsvrij en nauwkeurig worden geboord. Dankzij een optimaal gezichtsveld 

kunnen de geboorde gaten in de sokkelplaat tijdens het plaatsen van de 

pinnen nauwkeurig worden gecontroleerd.

Twee in één – bespaart tijd en kosten
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Positioneringsplaat parallel 

op de afdruk leggen.

Afdruk met putty/kneedpasta 

of de afdrukhouder fixeren.

Voor het in de juiste stand 

brengen van de afdruk de 

grote of kleine positionerings-

plaat gebruiken.

Open plekken met putty 

opvullen zodat de gips bij het 

gieten niet kan wegstromen.

Geplaatste sokkelplaat. De afdrukhouder op de boor-

plaathouder zetten.

Afdrukhouder met boorplaat-

houder op de magneetplaat 

van het pinboorapparaat 

plaatsen.

Met de laserpunt de gewenste 

boorpositie bepalen.

De knop indrukken om te 

beginnen met boren, de boor-

plaathouder wordt elektro-

magnetisch gefixeerd.

Sokkelplaat met boorgaten.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

Afdruk bijsnijden, open plek-

ken met was of silicone uit-

blokken.

De sokkelplaat in de boor-

plaathouder van het pinboor-

apparaat zetten.

Eenvoudige bediening

Het succes van een geslaagde tandrestauratie begint bij de vervaardiging van het model. Alleen wanneer een deel precies in het 

andere grijpt, zijn resultaten met een hoge precisie mogelijk – van de afdruk tot het afgewerkte DIVARIO® model.
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De pins in de sokkelplaat aan-

brengen.

Sokkelplaat met pins ter con-

trole in de afdruk zetten.

Afdruk met gipsmassa vullen. 

Om de gips beter te laten 

vloeien het aantal trillingen 

van het trilapparaat, indien 

nodig, hoger instellen.

Om het insluiten van lucht bij 

het onderdompelen van de 

sokkelplaat te voorkomen 

moet de afdruk met meer gips 

als nodig worden gevuld. 

De sokkelplaat op de kop in 

de geleiding van de houder-

plaat zetten en laten zakken.

Overtollige gips langs de sok-

kelplaat na licht aantrekken 

voorzichtig verwijderen.

Als alternatief voor de gip-

strimmer de tandkrans uit de 

vrije hand bewerken (met 

behulp van de slijpbandjes, 

art.nr.: 15100-120).

Tandkrans met diamantschijf 

inzagen.

Afzonderlijke segmenten met 

een slijpbandje of gipsboor 

bewerken en gipsstof verwij-

deren.

Het afgewerkte DIVARIO® 

zaagmodel nauwkeurig pas-

send op de sokkelplaat aan-

brengen.

DIVARIO® splitcastplaat voor 

het inarticuleren aanbrengen 

om een nauwkeurige passing 

te garanderen. 

Het afgewerkte ingearticu-

leerde werk in de articulator.

Bij grote segmenten extra ont-

lastingssnedes maken (zie 

schets). De rode punten in de 

schets geven de pins weer.

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

Zaagsnedes ter verduidelij-

king vooraf aftekenen.

Na ca. 25 minuten voorzichtig 

de afdruk met sokkelplaat ver-

wijderen.

Door licht kloppen komt de 

tandkrans van de sokkelplaat 

los.
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→ Te gebruiken voor de splitcasttechniek

Ronde magneten

[ 10055 ] Magneet voor splitcast 26 x 6 mm, 166 stuks ............................................................... prijs per 166 stuks 1 29,95
 (ferriet magneten)

→ Te gebruiken voor de splitcasttechniek

Magneetdoppen

[ 10061 ] Magneetdoppen, 166 stuks ......................................................... prijs per 166 stuks  1 42,00
 (gedraaid en buitenzijde gekarteld, goed contact in gips)

[ 10252 ] Magneetdoppen, 26 stuks ............................................................ prijs per 20 stuks  1 25,95

 (gedraaid en met omlopende groef, roestvrij, 

 van magnetisch RVS-staal)

→ Te gebruiken voor de splitcasttechniek

Magneetdoppen -vlak- 

[ 10147 ] Magneetdoppen, 16 stuks ............................................................. prijs per 16 stuks  21 5,50
 (gedraaid en buitenzijde gekarteld, extra vlak 4 mm)

[ 10147-50 ] Magneetdoppen, 56 stuks ............................................................. prijs per 56 stuks  1 22,50
 (gedraaid en buitenzijde gekarteld, extra vlak 4 mm)

[ 10253 ] Magneetdoppen, 16 stuks ............................................................. prijs per 16 stuks  1 12,95

 (gedraaid en buitenzijde gekarteld, extra vlak 4 mm, 

 roestvrij, van magnetisch RVS-staal)

→ Te gebruiken voor de splitcasttechniek

Neodymium magneet -vlak-

[ 10148 ] Neodymium magneet 14 x 3 mm vlak, 16 stuks .....................................................  prijs per 16 stuks  1 12,00

[ 10148-50 ] Neodymium magneet 14 x 3 mm vlak, 56 stuks .....................................................  prijs per 56 stuks  1 48,00

00

00

→ Het verzegelen en harden van het gipsoppervlak wordt door de premium kwaliteit snel en 

zeker gegarandeerd

→ Snel op de goed droge gipsstomp, antagonisten of klemtand aanbrengen. Indien gewenst 

kan deze handeling meerdere malen herhaald worden

→ Superhard, zonder harding m.b.v. licht, sneldrogend (ca. 36 sec.), vormt geen extra laag, 

goed scanbaar 

Stompprotector

[ AXPD 000 500 ] 1 flesje (36 ml) ..................................................................... 1 14,95
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Modelsokkelvormer van
kunststof, incl. rubberring

[ 10206 ] Modelsokkelvormer van kunststof, 

 incl. rubberring, groot, 163 x 94 mm ................  1 17,95

[ 10207 ] Modelsokkelvormer van kunststof, 

 incl. rubberring, middelgroot, 91 x 83 mm .......  1 17,95

[ 10208 ] Modelsokkelvormer van kunststof, 

 incl. rubberring, klein, 81 x 74 mm ...................  1 17,95

Rubberring voor modelsokkelvormer van kunststof

[ 10289 ] Rubberring, groot, 166 x 93 mm  ................................................................................................................................................  1 3,90

[ 10290 ] Rubberring, middelgroot, 96 x 86 mm  .......................................................................................................................................  1 3,90

[ 10291 ] Rubberring, klein, 86 x 72 mm  ..................................................................................................................................................  1 3,90

→ Te gebruiken voor de splitcasttechniek

Borgschijven

[ 10057 ] Borgschijven, 166 stuks ...........................................  prijs per 166 stuks  1 32,00
 (gedraaid met omlopende groef, vernikkeld)

[ 10150 ] Borgschijven, 166 stuks ...........................................  prijs per 166 stuks  1 23,95
 (gestanst en vernikkeld)

[ 10151 ] Borgschijven, nieuwe vorm, 166 stuks ......................  prijs per 166 stuks  1 23,95
 (25 x 2 mm – vlakke schijf met circulaire borgrand)

[ 10250 ] Borgschijven, 26 stuks  ..............................................  prijs per 26 stuks  1 19,95
 (gedraaid met omlopende groef, roestvrij, 

 van magnetisch RVS-staal)

71

Splitcasttechniek  |  Modelvervaardiging



→ Zuurbestendig, kras- en vormvast

Modelsokkelvormer van roestvrij staal 
subliem, incl. rubberring

[ 10214 ] Modelsokkelvormer van roestvrij staal, subliem, 95 x 84 mm ................  1 98,00

 (door een verhoging met 6 mm in het midden van de modelsokkelvormer 

 ontstaat in het gipsmodel basaal een verdieping waarin de magneetdop 

 wordt verzonken. Hierdoor kan men plaatsbesparend en onbelemmerd 

 modellen inarticuleren en daarmee over meer vrije ruimte in de bouwhoogte 

 aan de binnenzijde van de articulator beschikken)

→ Zuurbestendig, kras- en vormvast

Modelsokkelvormer van roestvrij staal 
middelgroot, incl. rubberring

[ 10212 ] Modelsokkelvormer van roestvrij staal, middelgroot, 95 x 84 mm ......  1 69,00

1

2

3

34
5

Door de sublieme modelsokkelvormer van roestvrij staal (1) behoort vroegtij-

dig contact/stoten van de magneetdop met de contraplaat (2) in de articula-

tor en het daaruit voortkomende, lastige en tijdrovende op maat trimmen van 

de modellen of gipsen contraplaten voorgoed tot het verleden. Het gebruik 

van retentieschijven (3) bespaart extra kosten omdat er geen borgschijven 

meer gebruikt hoeven te worden.

Door een verhoging met 6 mm in het midden van onze modelsokkelvormer 

ontstaat in het zaagmodel (4) basaal een verdieping waarin de magneetdop 

(5) wordt verzonken. Deze steekt – in vergelijking met de gebruikelijke model-

sokkelvormer – minimaal boven de verdieping van het model uit. Daarmee 

wordt een ongehinderd en plaatsbesparend inarticuleren van het boven- en 

onderkaakmodel binnen de bouwhoogte van de articulator gegarandeerd. 

En zo eenvoudig is het...
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Rebasingsapparaat

[ 10215 ] Rebasingsapparaat  ................................  1 129,00

Rebasingsapparaat met hoge precisie van Mälzer Dental met snel-

spanschroeven. Het apparaat is van geëloxeerd aluminium, de zui-

len zijn van roestvrij staal. Met de snelspanschroeven kan het 

apparaat gelijkmatig worden gesloten. Beetverhogingen worden 

daardoor vrijwel volledig uitgesloten.

En zo eenvoudig is het...

→ Snelspanschroeven

→ Conische geleiding

→ RVS zuilen
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Sokkelvormer universeel
van elastisch rubber, klein

→  Voor een schone en snelle modelvervaardiging

→  Het elastische rubber zorgt ervoor dat de modellen gemakkelijk kunnen 

 worden verwijderd

→  Het materiaal is stevig en onderhoudsvriendelijk

[ 10201 ] Sokkelvormer universeel van elastisch rubber, klein, 76  x 57 mm  ...........................  1 4,50

Sokkelvormer universeel
van elastisch rubber, middelgroot

→  Voor een schone en snelle modelvervaardiging

→  Het elastische rubber zorgt ervoor dat de modellen gemakkelijk kunnen 

 worden verwijderd

→  Het materiaal is stevig en onderhoudsvriendelijk

[ 10202 ] Sokkelvormer universeel van elastisch rubber, middelgroot, 82  x 65 mm  ... 1 4,50

Sokkelvormer universeel
van elastisch rubber, groot

→  Voor een schone en snelle modelvervaardiging

→  Het elastische rubber zorgt ervoor dat de modellen gemakkelijk kunnen 

 worden verwijderd

→  Het materiaal is stevig en onderhoudsvriendelijk

[ 10203 ] Sokkelvormer universeel van elastisch rubber, groot, 88  x 72 mm  ...........  1 4,95
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→  Voor een schone en snelle modelvervaardiging

→  Het elastische rubber zorgt ervoor dat de modellen gemakkelijk kunnen worden verwijderd

→  Het materiaal is stevig en onderhoudsvriendelijk

[ 10209 ] Sokkelvormer BK-vorm van elastisch rubber, 85 x 63 mm ..........................  1 5,50
 (geschikt voor de eenvoudige splitcasttechniek)

Sokkelvormer OK-vorm
van elastisch rubber

→  Voor een schone en snelle modelvervaardiging

→  Het elastische rubber zorgt ervoor dat de modellen gemakkelijk kunnen worden verwijderd

→  Het materiaal is stevig en onderhoudsvriendelijk

Sokkelvormer BK-vorm 
van elastisch rubber

→ De speciaalspray dient voor het onderhoud van CORSOART® articulato-

ren, trimmers en cuvettes zodat vuil en vocht de onderdelen niet ster-

ker belasten dan nu al het geval is. Bovendien wordt de speciaalspray 

als isolatiemiddel voor de fabricage van de gipsen contraplaat 

gebruikt. 

Speciaalspray

[ 12015 ] Speciaalspray ............................................................ 114,95

[ 12015-3 ] Speciaalspray (2+1 actie) ...........................................1 29,90

NIEUWE FOTO

2+1 
Bespaar meer dan 30%

[ 10210 ] Sokkelvormer OK-vorm van elastisch rubber, 87 x 62 mm ..........................  1 5,50
 (geschikt voor de eenvoudige splitcasttechniek)
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Dupliceercuvette Speedy
→  4-delig

→  Van robuust kunststof voor modelduplicatie middels silicone 

→  Door de conische passing van het inzetstuk op de buitenmanchet kan de 

hoogte worden versteld en het gebruik van silicone worden verminderd

[ 10221 ] Dupliceercuvette Speedy .........................................................................  1 36,00

1 2

3 4

A

C

B

D

Plaats het mastermodel op het bodemdeel (D) (zie afbeelding 1) van de cuvette en sluit de cuvette met het buitendeel (B) 

en het aangebrachte inzetstuk (A). Erop letten dat het borgdeel (C) juist geplaatst is (zie afbeelding 2). Het inzetstuk kan 

middels de conische geleiding iets in de hoogte worden gevarieerd (zie afbeelding 3), zodat de benodigde hoeveelheid 

silicone kan worden verminderd.

De silicone volgens de aanwijzingen van de fabrikant mengen en de cuvette langzaam vullen. Erop letten dat het borgdeel 

en de retentieboorgaten met silicone worden gemaakt (zie afbeelding 4). De silicone volgens de aanwijzingen van de 

fabrikant laten uitharden en daarna pas de cuvette openmaken en het mastermodel voorzichtig uit de silicone vorm halen.

Bij het vervaardigen van het duplicatiemodel er beslist op letten dat de silicone vorm correct in de dupliceercuvette zit; 

de kleinste onnauwkeurigheden kunnen veranderingen in de vorm van het duplicatiemodel tot gevolg hebben.

En zo eenvoudig is het...
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CAD & CAM
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CAD adaptieplaten 
vrij gecombineerd…
Vrij te kiezen combinatiemogelijkheden met de VERSOSCAN® 

platen. Elke CAD-adaptieplaat kan zelfstandig en compatibel 

met het systeem worden samengesteld.

VERSOSCAN® CAD/CAM
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Voordelen 

Een grote verscheidenheid aan 
combinatiemogelijkheden voor meer precisie
De nieuwe VERSOSCAN® adaptieplaten kunnen zelfstandig en compatibel met uw systeem met alle scanners van bekende merken 

worden gecombineerd, zoals bijv. de scanners van Amann Girrbach, Schütz, KaVo®, Smart Optics, BEGO en 3shape®. Door het 

veelzijdige adaptiesysteem kunnen uit de verschillende gelijkschakelings- en modelvervaardigingssystemen meer dan 36 combina-

tiemogelijkheden worden gemaakt, zodat vrijwel ieder gangbaar scannersysteem aan de gebruikte articulator of modelsysteem kan 

worden gekoppeld.  

 Grote keus aan combinatiemogelijkheden

 Te gebruiken voor de volgende scanners: Amann Girrbach, 

Schütz, KaVo®, Smart Optics, BEGO, 3shape®

 Te gebruiken voor alle gangbare

gelijkschakelingssystemen: ADESSOSPLIT®, Splitex®, KaVo®, 

Quick Split® en AXIOSPLIT®

 Te gebruiken voor alle modelsystemen DIVARIO®, 

Giroform®, Zeiser®, model-tray, Modellsystem 2000® 

 en dentobase®

 Comfortabel en snel omwisselen van basis- en adaptieplaten

 Meer dan 30 verschillende combinatiemogelijkheden

Voorbeelden

Uitgangssituatie: U hebt een 3shape® 

scanner D2000 en KaVo® articulatoren

U hebt nodig: VERSOSCAN® basisplaat 

3shape® + opbouwplaat voor KaVo®

Resultaat: De KaVo® modellen kunnen 

direct in de  3shape® scanner worden 

gescand – zonder verlies van precisie

Uitgangssituatie: U hebt een 

Tizian® Smart-Scan van Schütz en 

u werkt met SAM® articulatoren en het 

AXIOSPLIT®--systeem:

U hebt nodig: VERSOSCAN® basisplaat 

ADESSOSPLIT® + opbouwplaat voor 

AXIOSPLIT®

Resultaat: De AXIOSPLIT® modellen 

kunnen direct in de Tizian® Smart Scan 

worden gescand – zonder verlies van 

precisie

Uitgangssituatie: U hebt een

Ceramill® Motion scanner en u werkt met 

het DIVARIO®-modelsysteem:

U hebt nodig: VERSOSCAN® basisplaat 

voor Splitex® + opbouwplaat voor DIVA-

RIO®

Resultaat: De DIVARIO® modellen kunnen 

direct in de Ceramill® Motion Scan worden 

gescand – zonder verlies van precisie
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[ 15600 ]  VERSOSCAN® basisplaat voor ADESSOSPLIT® ............................................................................................................................  1 89,00

[ 15601 ]  VERSOSCAN® basisplaat voor Splitex® ......................................................................................................................................  1 89,00

[ 15602 ]  VERSOSCAN® basisplaat voor KaVo® .........................................................................................................................................  1 89,00

[ 15645 ]  VERSOSCAN® basisplaat 3shape® adaptieplaat .............................. 1 79,00

VERSOSCAN® basisplaten

VERSOSCAN® basisplaat voor 3shape®

→  Passende basisplaat voor de scantafel kiezen

→  Precies passend op alle VERSOSCAN® opbouwplaten

→  De basisplaat kan voor alle 3shape® scannermodellen worden gebruikt

→  Precies passend op alle VERSOSCAN® opbouwplaten 

1) Passende VERSOSCAN® basisplaat voor de scanner kiezen. 

2) Passende VERSOSCAN® opbouwplaat voor het modelsysteem kiezen. 

Nu kunnen alle modellen direct in de scanner worden gemaakt – snel en zonder verlies van precisie

Meer dan 30 variaties...

Basisplaten, positief

(ADESSOSPLIT®, Splitex®, KaVo® en 

3shape®)

Opbouwplaten, negatief

KaVo®, DIVARIO®, Giroform®, AXIOSPLIT®, Quicksplit®, ADESSOSPLIT®, 

Splitex®, Zeiser®, model-tray, dentobase®, Modellsystem 2000®
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[ 15620 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor KaVo® ..................................................................................................................................... 1 98,00

[ 15621 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor DIVARIO®, verschroefd............................................................................................................ 1 98,00

[ 15622 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor Giroform®, verschroefd ............................................................................................................ 1 98,00

[ 15623 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor AXIOSPLIT®, verschroefd .......................................................................................................... 1 98,00

[ 15624 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor Quicksplit®, verschroefd .......................................................................................................... 1 98,00

[ 15625 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor ADESSOSPLIT®, verschroefd..................................................................................................... 1 98,00

[ 15626 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor Splitex®, verschroefd ............................................................................................................... 1 98,00

[ 15627 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor Zeiser®, verschroefd ................................................................................................................ 1 98,00

[ 15628 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor model-tray, verschroefd ........................................................................................................... 1 98,00

[ 15629 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor dentobase®, verschroefd ......................................................................................................... 1 98,00

[ 15630 ] VERSOSCAN® opbouwplaat voor Modellsystem 2666®, verschroefd ........................................................................................... 1 98,00

VERSOSCAN® opbouwplaten

→ Opbouwplaat met het passende profiel van de beschikbare gelijkschakeling of modelsysteem kiezen

→  Precies passend op alle VERSOSCAN® opbouwplaten

→ Geïntegreerde permanente magneet garandeert de exacte positionering van het model

SOSCAN® opbouwplat
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[ 15110 ] DIGI scanspray voor ontspiegelen, wit, 75 ml ................................................................... prijs tot 16 stuks  1 24,95

 DIGI scanspray voor ontspiegelen, wit, 75 ml ..........................................................  prijs van 11 tot 26 stuks  1 19,50

 DIGI scanspray voor ontspiegelen, wit, 75 ml ...............................................................  prijs vanaf 21 stuks  1 17,50

DIGI Scanspray

→  Voor het ontspiegelen van oppervlakken bij het scannen

→  Gedetailleerde en nauwkeurige weergave van randen

→  Zeer fijn laagje kleurpigment, zorgt voor een uiterst dunne deklaag

→  Perfecte dosering met applicator

Staffel-
prijs!



De nummers van de originele onderdelen van de fabrikant zijn slechts ter oriëntatie. 

Het gaat om Mälzer filterzakken en niet om de originele onderdelen van de betreffende fabrikanten.

Slechts ter oriëntatie

Filtertechniek
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[ 15410 ] Filterzakken voor Freuding TA 635/A84-SR/AM/AE, 3 stuks ...........................  1 29,00
 (verpakking: 1 VE = 3 stuks in PET-zak)

[ 15412 ] Filterzakken voor Freuding MA 535, 3 stuks ..................................................  1 28,00
 (verpakking: 1 VE = 3 stuks in PET-zak)

Freuding TA 035/A84-SR/AM/AE

Freuding MA 535

[ 15411 ] Filterzakken voor Freuding F4 531 / F4 532, 1 stuks ....................................... 1 13,50
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks in PET-zak)

[ 15413 ] Filterzakken voor Freuding F4 536, 1 stuks .........................................................................  1 21,50
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks in PET-zak)

Freuding F4 531 / F4 532

Freuding F4 530

[ 15415 ] Filterzakken voor Freuding MA 635, 1 stuks ..........................................................................1 21,50
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks in PET-zak)

Freuding MA 635

Filterzakken voor Freuding
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[ 15414 ] Filterzakken voor Freuding MA 636, 1 stuks ................................................................................  1 36,00
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks in PET-zak)

Freuding MA 636

[ 15416 ] Fijnfilter voor Freuding MA 528/AG voor mobiele afzuiging, 1 stuks ................... 1 49,50
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks)

Freuding MA 528

[ 15417 ] Fijnfilter voor Freuding TA 628 voor afzuiginstallaties A84/AT, 1 stuks  ...........................  1 61,00

Freuding TA 028

Alle Mälzer Dental filterzakken zijn door het Duitse ARBO-instituut (IFA/BIA) getest en gecertificeerd als filterzakken voor 

afzuiginstallaties van de genoemde fabrikanten. Natuurlijk made in Germany!

Belangrijk om te weten...
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[ 15400 ] Filterzakken voor KaVo®/EWL 6.658.2166, 5 stuks ....................................  1 37,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

KaVo®/EWL 0.658.2160

[ 15401 ] Filterzakken voor KaVo® polijstbox 6.658.2356, 2 stuks ......................  1 27,00
 (verpakking: 1 VE = 2 stuks in PET-zak)

KaVo® polijstbox 0.658.2350

[ 15402 ] LT-filter voor KaVo® 6.657.1142 Absormatic/Extramatic, 1 stuks ................................................... 1 133,00
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks)

KaVo® 0.657.1142

[ 15403 ] Filterzakken voor KaVo® 6.659.3612, 5 stuks .........................................................  1 81,50
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

KaVo® 0.659.3012

[ 15404 ] Fijnfilter voor KaVo® 6.658.9862, 1 stuks...........................................................................  1 67,00
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks)

KaVo® 0.658.9802

Filterzakken voor KaVo®
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[ 15420 ] Filterzakken voor Harnisch & Rieth 42615, 5 stuks............................................1 83,50
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Harnisch & Rieth 42015

[ 15421 ] Filterzakken voor Harnisch & Rieth 42166/DBS 326 kk/D-V, 5 stuks ......  1 133,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Harnisch & Rieth 42100

[ 15422 ] Filterzakken voor Harnisch & Rieth 42363/DBS2/DLE266E, 3 stuks ...................... 1 66,00
 (verpakking: 1 VE = 3 stuks in PET-zak)

Harnisch & Rieth 42303/DBS2

[ 15423 ] Filterzakken voor Harnisch & Rieth 42366 G-F318E, 5 stuks ........................  1 85,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Harnisch & Rieth 42300

→ Te gebruiken voor DLE 255S / DLE 255E / DLE 266S

→ Te gebruiken voor tandkransslijper H&R 42366

Filterzakken voor 
Harnisch & Rieth

Alle Mälzer Dental filterzakken zijn door het Duitse ARBO-instituut (IFA/BIA) getest en gecertificeerd als filterzakken voor 

afzuiginstallaties van de genoemde fabrikanten. Natuurlijk made in Germany!

Belangrijk om te weten...
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[ 15480 ] Filterzakken voor Zubler 556/6635, 3 stuks .................................  1 28,00
 (verpakking: 1 VE = 3 stuks in PET-zak)

Zubler 556/0035

→ Te gebruiken voor V4616 / V4611 (smalle deur)

[ 15481 ] Filterzakken voor Zubler 556/6663, 1 stuks ......................................................................  1 36,00 
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks in PET-zak)

Zubler 556/0063

→ Te gebruiken voor V4656 (brede deur)

[ 15482 ] Fijnfilterpatroon voor Zubler 556/619, 1 stuks .....................................................................  1 49,50
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks)

Zubler 556/019

→ Te gebruiken voor afzuigunits V4666 + V6666 + V7666

[ 15483 ] Stoffilterpatroon voor Zubler 556/662, 1 stuks .............................................................  1 143,00
 (verpakking: 1 VE = 1 stuks)

Zubler 556/062

→ Te gebruiken voor FZ VARIO afzuigunits FZ5 / EF5FZ

Filterzakken voor Zubler

Alle Mälzer Dental filterzakken zijn door het Duitse ARBO-instituut (IFA/BIA) getest en gecertificeerd als filterzakken voor 

afzuiginstallaties van de genoemde fabrikanten. Natuurlijk made in Germany!

Belangrijk om te weten...
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[ 15450 ] Filterzakken voor Wassermann® polijstmachine WP-EX 2666, 2 stuks ....  1 40,00
 (verpakking: 1 VE = 2 stuks)

Wassermann® polijstmachine WP-EX 2000

[ 15451 ] Filterzakken voor Wassermann® polijstbox WP-EX 86, 2 stuks ..............  1 35,00
 (verpakking: 1 VE = 2 stuks in PET-zak)

Wassermann® polijstbox WP-EX 80

[ 15452 ] Filterzakken voor Wassermann® SG-1/2, 3 stuks ................  1 81,00
 (verpakking: 1 VE = 3 stuks)

Wassermann® SG-1/2

Wassermann® filterzak
Filterbox SG-1/1, SG-2/2

[ 15453 ] Filterzakken voor filterbox SG-1/1, SG-2/2 

 en Timobil, 4 stuks ..............................................  1 92,00
 (verpakking: 1 VE = 4 stuks)

→ Levering incl. PE-huls (voor luchtdicht transport en stofvrije verwijdering)

→ Levering incl. PE-huls (voor luchtdicht transport en stofvrije verwijdering)

→ Levering incl. PE-huls (voor luchtdicht transport en stofvrije verwijdering)

→ Levering incl. PE-huls (voor luchtdicht transport en stofvrije verwijdering)

Filterzakken voor Wassermann®
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Filterzakken voor Dental Art, Erio, 
Degussa® en Amann Girrbach

[ 15440 ] Filterzakken voor Erio 84T, 5 stuks ............................................................ 1 71,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Erio 84T

[ 15441 ] Filterzakken voor Erio AR-RFI-54, 5 stuks .................................................... 1 75,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Erio AR-RFI-54

[ 15431 ] Filterzakken voor Dental Art FL/ASP5, 5 stuks .........................................  1 95,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Dental Art FL/ASP5

[ 15455 ] Filterzakken voor Degussa® polijstmachine PE5, 2 stuks ..................  1 35,00
 (verpakking: 1 VE = 2 stuks in PET-zak)

Degussa® polijstmachine PE5

[ 15460 ] Amann Girrbach 178616 Airstream filterzakken, 5 stuks ...........................  1 71,00
 (verpakking: 1 VE = 5 stuks in PET-zak)

Amann Girrbach 178610 Airstream
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Van de Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in de Tandheelkundige branche (V.G.T.), statutair 
gevestigd te Utrecht, secretariaat: Zuiddijk 384-b, 1505 HE Zaandam, tel. : 075-6539290, fax: 075-6539295,
URL: www.vgt.nl, email: info@vgt.nl.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40410718.

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID.
1.1.  Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen of offertes van, al of niet op afstand 
gesloten overeenkomsten met, leveranties van en werkzaamheden door leden van de VGT, hierna te noemen: ‘de 
leverancier’, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere
voorwaarden van de opdrachtrr gever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2.  De opdrachtgever met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee
akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op alle vervolgbestellingen, 
meerwerkopdrachten en/of nieuwe met de leverancier te sluiten overeenkomsten.
1.3.  Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever 
en de leverancier, de aanvullende bepalingen van de leverancier, de VGT Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden en de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden is de navolgende volgorde van kracht:
1. hetgeen schriftelijk tussen opdrachtgever en de leverancier is overeengekomen, waarbij de eerder genoemde
stukken voorrang hebben boven de later genoemde;
2. de aanvullende bepalingen van de leverancier;
3. de bepalingen in de VGT Garantievoorwaarden;
4. de bepalingen in de VGT Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden.
1.4.  Indien, om welke reden(en) dan ook, één of meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen bepaling(en)
geheel of gedeeltelijk nietig dan wel vernietigbaar is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
2.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van de leverancier zowel mondeling als schriftelijk en/of elektronisch, 
waaronder begrepen in de ‘social media’, zijn voor de leverancier geheel vrijblijvend. De opdrachtgever kan geen
rechten ontlenen aan eventuele verschrijvingen, druk-, tel- en/of zetfouten, zowel in catalogi, offertes,
orderbevestigingen als op website(s) en in andere uitingen van de leverancier. Eerdere aanbiedingen worden geacht 
te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.
2.4.  Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en/of (beperkte)
omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging 
beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.6.  Indien een opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die
personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 3. ELEKTRONISCH CONTRACTEREN.
3.1.  De werking van artikel 6:227b lid 1 BW is tussen partijen uitgesloten. De leverancier is niet gehouden om 
voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst langs elektronische weg de in dat artikellid bedoelde 
informatie aan de opdrachtgever te verstrekken.

Artikel 4. LEVERING.
4.1.  Alle door de leverancier genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch
deze termijnen zijn niet fataal. 
4.3.  De goederen worden geacht door de leverancier te zijn afgeleverd en door de opdrachtgever te zijn ontvangen
op het moment van overhandiging door de transporteur aan het adres van opdrachtgever, of –bij 
brievenbuszendingen– achterlating in de brievenbus door de transporteur.

Artikel 5. PRIJZEN.
5.1.  De leverancier zal factureren op basis van de op het moment van het verstrekken van de opdracht geldende
tarieven, zoals die door de leverancier zijn vastgesteld.
5.2.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, luiden alle genoemde prijzen altijd exclusief Omzetbelasting.
5.4.  Indien de goederen worden bezorgd, gemonteerd en/of geïnstalleerd, is de leverancier gerechtigd hiervoor 
bezorg-, montage-, instructie- en/of installatiekosten in rekening te brengen.
5.5.  Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 is de leverancier voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder 
de € 500,00 excl. Omzetbelasting gerechtigd behandelings-, administratie- en/of portokosten aan de opdrachtgever 
in rekening te brengen.

Artikel 7. BETALING/ DEBITEURENREGISTRATIESYSTEEM.
7.1.  Alle betalingen dienen te geschieden binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum. Opdrachtgever is niet 
gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of verrekening van enig door hem aan leverancier verschuldigd
bedrag, waaronder uitdrukkelijk begrepen (reparatie)facturen van derden.
7.3.  Alle door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds primair ter afdoening van eventueel
verschuldigde rente en kosten waaronder begrepen de kosten van sommaties en aanmaningen en vervolgens ter 
afdoening van de opeisbare facturen, te beginnen met de oudste factuur.
7.4.  Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij aan de leverancier een
rentevergoeding verschuldigd ad 1% per maand of een gedeelte daarvan, gerekend vanaf de dag waarop de factuur 
betaald had moeten zijn. Indien de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW hoger is dan de in dit artikel bedongen 
rente, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd.
7.5.  Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is, is de leverancier gerechtigd haar vordering(en) zonder 
nadere aankondiging aan de VGT ter incasso uit handen te geven.
De opdrachtgever is dan gehouden tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het totaal 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 per incassodossier alsmede tot betaling van alle gerechtelijke
kosten.
7.6.  De leverancier is verplicht alle openstaande facturen welke ouder zijn dan twee maanden aan te melden bij het 
secretariaat van de VGT. 
7.7.  De opdrachtgever verklaart zich akkoord met de opname van zijn bedrijfsgegevens en de op zijn naam staande
onbetaalde facturen in een debiteurenregistratiesysteem van de VGT, met het verstrekken van deze gegevens aan
andere leden van de VGT en met het door de VGT afgeven van waarschuwingen aan haar leden en betrokken
financiers. Indien er sprake is van betalingsachterstand(en) bij één of meer van haar leden, is de VGT gerechtigd 
haar leden daarover te informeren.

Artikel 8. OPSCHORTING / ONTBINDING / RETENTIERECHT.
8.1.  De leverancier is te allen tijde gerechtigd de opdrachtgever te vragen aanvullende zekerheden te stellen voor de 
nakoming van zijn betalings- en/of afnameverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op
te schorten zolang de gevraagde zekerheden niet zijn gesteld.
8.2.  De leverancier is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien de opdrachtgever de
betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt of indien leverancier reden heeft 
om aan te nemen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
8.3.  Alle verplichtingen van de opdrachtgever worden onmiddellijk opeisbaar en de leverancier is gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder schadeplichtig te zijn jegens de opdrachtgever, indien
de opdrachtgever zijn onderneming staakt of overdraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 
betaling wordt verleend, de WSNP op hem van toepassing wordt verklaard, of de VGT ingevolge artikel 7.7 de 
leverancier informeert over een betalingsachterstand van de opdrachtgever.
8.4.  De gevolgen van opschorting en/of ontbinding, daaronder begrepen de hieruit voortvloeiende schade als
bedoeld in artikel 15.1 van deze voorwaarden, zijn volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.5.  Opschorting en/of ontbinding laten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor reeds geleverde
goederen c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden onverlet. In een dergelijke situatie is de vordering van de
leverancier met betrekking tot hetgeen reeds is geleverd c.q. reeds is uitgevoerd, onmiddellijk opeisbaar.
8.6.  De leverancier is gerechtigd alle goederen die eigendom zijn van de opdrachtgever, maar zich op welke wijze
dan ook (nog) binnen de macht van de leverancier bevinden daar binnen te houden totdat de opdrachtgever aan al
zijn of haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens de leverancier heeft voldaan.

Artikel 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
9.1.  Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat alle vorderingen 
die de leverancier op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in
artikel 3:92 lid 2 B.W., volledig zijn betaald.
9.2.  Voor het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig, dan wel niet volledig nakomt,
verleent hij aan de leverancier een onherroepelijke volmacht om alle door haar geleverde goederen voor rekening 
van de opdrachtgever terug te halen of te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden.

Artikel 10. TIJDELIJKE VERVANGENDE APPARATUUR / ONDERDELEN.
10.1.  De leverancier is, bijvoorbeeld vanwege een uit te voeren reparatie of completering van een order, gerechtigd 
maar niet verplicht om aan de opdrachtgever tijdelijk vervangende apparatuur en/of onderdelen ter beschikking te 
stellen en om daarvoor een gebruiksvergoeding te vragen.
10.2.  De opdrachtgever is verplicht om als goed huisvader voor de bewaring en het behoud van de vervangende 
apparatuur en onderdelen te zorgen en deze adequaat te hebben verzekerd tegen (schade door) beschadiging,
diefstal en verlies. Hij mag deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan hem ter beschikking zijn gesteld
en conform de aanwijzingen van de leverancier. De opdrachtgever mag zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de leverancier de vervangende apparatuur en onderdelen niet verhuren of anderszins in gebruik
geven aan een ander.
10.3.  Het gebruik van de vervangende apparatuur en onderdelen is geheel voor rekening en risico van de 
opdrachtgever. Kosten verbonden aan de levering, montage, demontage en terugname van vervangende apparatuur 
en onderdelen, alsmede schade ontstaan aan of door de vervangende apparatuur en onderdelen, waaronder schade 
door onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met artikel 10.2, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12. RECLAME, GARANTIE EN RETOUREN.
12.2.  De opdrachtgever is verplicht het geleverde onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele
beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen en/of gebreken. Deze beschadigingen, fouten, omissies, 
tekortkomingen en/of gebreken dient de opdrachtgever op de afleveringsbon en/of de vervoersdocumenten e.d. te
(laten) vermelden, dan wel uiterlijk binnen 72 uur na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan de 
leverancier kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de levering volledig en in goede
staat te hebben ontvangen.
12.3.  Niet zichtbare beschadigingen, fouten, omissies, tekortkomingen of gebreken dienen binnen 8 dagen nadat de
opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk aan de
leverancier kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake.
12.4.  Het recht op garantie/reclame vervalt indien de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet of niet naar behoren 
zijn opgevolgd, de geleverde goederen onoordeelkundig zijn behandeld c.q. gebruikt of het gebruik van de geleverde
goederen niet in overeenstemming is met de wettelijke voorschriften dan wel gebruiksvoorschriften anderszins.
12.5.  Voorts bestaat geen recht op garantie indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, als er aan de
geleverde zaken werkzaamheden door derden zijn verricht of als de geleverde goederen zijn (door)verkocht of 
anderszins zijn overgedragen aan derde(n).
12.6.  Uitgesloten van garantie zijn onderdelen van rubber en glas, lampjes, sensoren, filters, zeefjes, slangen en
roterend instrumentarium.
12.8.  Producten kunnen alleen met toestemming van de leverancier geretourneerd worden. Creditering van
geretourneerde producten is alleen mogelijk indien deze producten zich in de originele, onbeschadigde en
onbeschreven verpakking bevinden, deze retourproducten verzonden zijn in een voor transport geschikte verpakking 
die goed is afgesloten en de geretourneerde producten voor wederverkoop geschikt zijn.
Voor retourproducten met een expiratiedatum geldt aanvullend dat deze producten tenminste nog één kalenderjaar 
houdbaar moeten zijn.
Voor geneesmiddelen (RVG producten) geldt dat deze nimmer geretourneerd mogen worden.

Artikel 13. TOEREKENBARE TEKORTKOMING, AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING.
13.3. Aansprakelijkheid van de leverancier voor indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen bedrijfsschade of 
schade wegens omzetverlies, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers of patiënten van opdrachtgever, vertragingsschade en dergelijke, is te allen tijde volledig
uitgesloten.
13.4.  De opdrachtgever draagt uitsluitend zelf het risico van de selectie, de compatibiliteit, het gebruik en de al dan 
niet gecombineerde toepassing in zijn onderneming van apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en
alle daarmee samenhangende producten en materialen.
13.5.  Bij de levering van een digitaal systeem is de leverancier nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 
overdracht van gegevens naar het door de leverancier geleverde systeem noch voor enige communicatie tussen dat 
systeem en reeds aanwezige of nog aan te schaffen systemen. Eveneens is volledig uitgesloten de 
aansprakelijkheid van de leverancier voor schade welke is ontstaan door het verloren gaan, vernietiging of 
verminking van digitaal opgeslagen gegevens en door of in verband met onvolkomenheden in of met het netwerk, 
het datasysteem, de dataopslag, de back-up, de datacapaciteit, vertragingen in het netwerk van de opdrachtgever,
ontoereikend systeembeheer enzovoort.

Artikel 14. NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN c.q. OVERMACHT.
14.1.  In geval van verhindering tot uitvoering van deze overeenkomst door overmacht is de leverancier gerechtigd 
zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van deze overeenkomst voor ten hoogste zes maanden geheel of 
gedeeltelijk op te schorten en/of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
14.2.  Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
onvoorzien, waarop de leverancier redelijkerwijs geen invloed heeft, waaronder begrepen maar niet beperkt tot 
oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval 
van haar personeel, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkings-
materialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde
beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet uitsluitend afhangt van de wil
van de leverancier, zoals niet-levering of te late levering van goederen en diensten van door de leverancier 
ingeschakelde derden.
14.3.  In geval deze overeenkomst wegens een overmacht of een andere en niet aan de leverancier toerekenbare
tekortkoming wordt ontbonden, is de leverancier niet gehouden tot enige schadevergoeding uit welke hoofde dan 
ook.

Artikel 15. SCHADEVERGOEDING BIJ ANNULERING OF UITSTEL LEVERANTIE OP VERZOEK VAN DE
OPDRACHTGEVER EN BIJ ONTBINDING DOOR DE LEVERANCIER.
15.1.  Indien een overeenkomst door de opdrachtgever wordt geannuleerd of ondanks uitdrukkelijke sommatie tot 
nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet wordt nagekomen en als gevolg daarvan de 
overeenkomst door de leverancier wordt ontbonden, is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een 
schadevergoeding te vorderen, die minimaal 25% van de orderwaarde van de desbetreffende leverantie inclusief 
Omzetbelasting beloopt.
15.2.  Bij uitstel van een leverantie op verzoek van de opdrachtgever of als gevolg van een aan de opdrachtgever toe 
te rekenen oorzaak is de leverancier gerechtigd van de opdrachtgever een vooruitbetaling van 50% van de
orderwaarde inclusief Omzetbelasting van de desbetreffende leverantie alsmede een rentevergoeding van 1% per 
maand over het restbedrag te vorderen vanaf de datum, waarop de leverantie volgens de overeenkomst had moeten
plaatsvinden.

Artikel 16. GESCHILLEN.
16.1.  Op elke rechtsbetrekking tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid 
van het Weens Koopverdrag is daarbij uitgesloten.
16.2.  Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht, tenzij de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
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