ELYSEE DENTAL UNORTHO
Waar vakmanschap het verlengstuk
van uw praktijk is
• Constante kwaliteit
• Jarenlange ervaring
• Flexibiliteit

Elysee Dental Unortho, onderdeel van de Modern Dental Group, is
een orthodontisch laboratorium waar een kritische aanpak en het
streven naar perfectie een missie van alle medewerkers is. Met meer
dan 40 jaar praktijkervaring van manager Peter van Bogerijen en de
vele medewerkers die jarenlang gespecialiseerd zijn in de
orthodontie, staat dit laboratorium maar voor één ding;
VAKMANSCHAP!
“Uw absolute meerwaarde voor de orthodontie: Onze kritische
aanpak garandeert tijdwinst voor onze klanten”.
Het is ons streven om het voor u als klant zo makkelijk en efficiënt
mogelijk te maken. We hebben kennis op alle gebieden die er zijn
binnen de orthodontie en kunnen u dan ook als geen ander
adviseren bij complexe casussen of behandelplannen. Met elkaar
werken we aan het product wat u voor die specifieke patiënt wenst.
Extra slijpwerk is bij een goede samenwerking niet nodig.

Producten
Binnen de orthodontie zijn de mogelijkheden bijna oneindig. Van vast
tot uitneembaar, functioneel, speciale apparaten voor slaapapneu of
snurkproblemen. Vele verschillende uitvoeringen, kleuren en diverse
grafische mogelijkheden maken het voor u als behandelaar niet echt
gemakkelijk. Wij bieden u niet alleen alle mogelijkheden die er zijn
binnen de orthodontie, maar bij ons kunt u ook een keuze maken
tussen Nederlandse productie of internationale productie. Zo geeft u
uw patiënt optimale keuzevrijheid.

Innovatie
Door onze internationale productie en de betrokkenheid die wij in
Nederland hebben bij diverse laboratoria zijn we in een vroeg
stadium betrokken bij nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Waar wij
mogelijkheden zien werken we deze ideeën uit tot marktrijpe
producten.

Digitaal proces

Geen papieren administratie meer? U heeft bij ons de mogelijkheid

Ons digitaal proces is continue in beweging. Onze specialisten

om gebruik te maken van de digitale orderbon van Vertimart. Het

zorgen ervoor dat wij op digitaal niveau altijd up-to-date zijn. Doordat

werken met de digitale orderbon is efficiënt, werkt snel en voorkomt

wij onderdeel zijn van een wereldwijde organisatie kunnen wij u

onleesbare orderbonnen. Schakel over op milieuvriendelijk,

mogelijkheden bieden die u niet snel bij een ander lab zult vinden. In

papierloos werken met ons tandtechnisch laboratorium. Alles, van

ons assortiment hebben wij bijvoorbeeld een eigen Modern Dental

opdrachten tot facturen, direct te ontvangen via uw praktijksoftware.

3D-Scanner. Deze scanner kan uitgebreid worden met een

De digitale orderbon werkt samen met alle merken praktijksoftware

orthodontiemodule waardoor het u diverse mogelijkheden biedt voor

en de installatie wordt door Elysee Dental Unortho kosteloos

uw behandelingen. Ook het 3D printen behoort uiteraard bij ons tot

aangeboden.

de mogelijkheden.

Levertijden
Standaard is de levertijd van onze internationale productie acht werkdagen. Uitzondering hierop is de levering van een CC retainer en
studiemodellen. Hiervoor geldt een levertijd van vijf werkdagen. Voor de productie in Nederland geldt een standaard levertijd van vijf
werkdagen. Voor de productie van functionele apparatuur hanteren wij bij beide productielijnen een standaard levertijd van acht werkdagen.
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Afgeleverd door PS Couriers

Gemak, Ontzorgen en Stabiliteit
Naast de constante kwaliteit van onze tandtechniek is het onze missie om u als klant gemak te bieden en vooral te ontzorgen. Voorbeelden
hiervan zijn: de betalingsmogelijkheid via American Express en korting bij de sofware van Pien support. Wij streven er dan ook altijd naar om
het voor u als klant beter en gemakkelijker te maken. Daar waar nodig schakelen we hierbij de hulp van derden in. Alles met doel: Gemak
voor onze klanten!
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