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BORDER-LOCK® AFDRUKLEPELS

In alle (on)betande situaties
• Geschikt voor alle afdruktechnieken
• Semi-individueel
• Disposable

KRONEN, BRUGGEN EN INLAYS

Materialen en mogelijkheden
• State of the Art tandtechniek
• Perfecte pasvorm
• Scherpe prijs

ELYSEE DENTAL
Gebitsbeschermers op maat

FORMA®
Intraorale scanbodies

• In diverse kleuren leverbaar

• Nauwkeurig

• Vier verschillende uitvoeringen
• Ook met clublogo leverbaar

• Eenvoudig te plaatsen
• Poedervrij

RESURE

FORMA® cadTransitionals

Kunsthars frameprothese

Duurzame, tijdelijke oplossing

• Monomeervrij
• Esthetisch
• Praktisch onbreekbaar

• Sterk en duurzaam
• Uitstekende pasvorm
• Esthetisch

Of een collega attenderen op één van
de specialismen van Elysee Dental?
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Bestel ze nu via marketing@elysee-dental.nl

WERELDWIJDE KENNIS
MET DE SERVICE VAN
“het lab om de hoek”
• State of the art tandtechniek
• Gemak, Ontzorgen en Stabiliteit
• Kwaliteit tegen scherpe prijzen

Elysee Dental levert state of the art tandtechniek met een constante kwaliteit tegen
scherpe prijzen. Wij zijn een allround en full service laboratorium en werken uitsluitend
met CE-gecertificeerde producten en materialen van gerenommeerde leveranciers.
Elysee Dental is onderdeel van Modern Dental Group, één van de grootste labs ter
wereld. Door deze schaalgrootte zijn we in staat om innovatieve tandtechniek te leveren
en onze klanten altijd te voorzien van de nieuwste technieken en materialen.
Ondanks de grootte van onze organisatie zijn we in staat gebleven om naar onze (aanstaande) klanten ‘klein en intiem’ te blijven. Het is voor ons belangrijk om op een vertrouwelijke en persoonlijke manier met u te kunnen samenwerken. Om dit te realiseren hebben we
een compleet team voor u samengesteld, zoals een accountmanager, een eigen technicus,
technische ondersteuning bij u aan de stoel en een Customer Care afdeling. Deze mensen
staan dagelijks voor u klaar om u te ontzorgen met advies en ondersteuning. Allemaal middelen die wij inzetten om het u, als gewaardeerde klant, aangenaam te maken.

Producten
We beschikken over een zeer uitgebreid assortiment op het gebied van tandtechnische
producten. Allerlei soorten materialen voor kroon- en brugwerk, frames en prothesen,
implantologie en orthodontie zijn bij ons mogelijk. Voor uitgebreide informatie over de
verschillende productgroepen verwijzen we u graag naar onze productbrochures.

Innovatie
Door onze samenwerking met diverse universiteiten en Key Opinion Leaders in binnen- en
buitenland, worden we in een vroeg stadium betrokken bij nieuwe ideeën of uitvindingen.
Waar mogelijk proberen we deze ideeën verder uit te werken tot marktrijpe producten.
Naast het continue investeren in ons digitaal instrumentarium op meerdere locaties in
de wereld, denken we hard na over hoe onze diensten vertaald kunnen worden naar de
‘ontzorging’ van de tandarts. Het optimaliseren van de communicatie en workflow tussen
tandheelkundige professionals en onze productiefaciliteiten is een belangrijk onderdeel van
onze strategie.

Productielijnen
Bij Elysee Dental hebben we verschillende productiefaciliteiten. Alle tandtechnische producten kunnen we vervaardigen in ons laboratorium in Shenzhen. Heeft u echter een voorkeur voor Nederlandse productie, dan hebben we een kroon- en brugwerk lab in Utrecht
(Oosterwijk) en een groot prothese lab in Groningen (Henk van Dijk). Voor Nederlandse
productie van orthodontie kunt u terecht bij Unortho in Meppel. Servicewerkzaamheden
worden verzorgd door onze servicelabs die vertegenwoordigd zijn in heel Nederland.

Digitaal proces
Ons digitaal proces wordt continu aangepast aan de laatste technieken. In Emmerich, net
over de Duitse grens, hebben wij een eigen freescentrum waar we dagelijks monolithische
werkstukken produceren. Wij beschikken over de software van alle fabrikanten.
In ons productassortiment hebben we een eigen Modern 3D-scanner die we tegen een
zeer scherpe prijs kunnen leveren. Ook bieden we onze klanten, tegen een aantrekkelijke
prijs, een digitaal kleurbepalingsapparaat aan. Wilt u uw orders digitaal insturen, dan verzorgen wij de installatie van de digitale orderbon door Vertimart kosteloos voor u.

Logistiek
Voor de logistieke afhandeling maken we hoofdzakelijk gebruik van een nachtkoerier. Voor
het juist verzenden van uw tandtechnisch werk stellen we hiervoor kunststof verzenddozen
ter beschikking. Indien het werken met een nachtkoerier bij u om enige reden niet mogelijk
is, bespreken we graag een andere oplossing met u.

Levertijden
Onze standaard levertijd is acht werkdagen. Voor reparaties en/of servicewerkzaamheden
in onze servicelabs, hebben we kortere levertijden die we graag persoonlijk met u bespreken. Voor implantaat werkstukken hanteren we een levertijd van twaalf werkdagen.
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Klaarzetten

Retour

Gemak, Ontzorgen en Stabiliteit
Naast de constante kwaliteit van onze tandtechniek is het onze missie om u als klant
gemak te b
 ieden en vooral te ontzorgen. Voorbeelden hiervan zijn: ons abonnement
systeem voor de individualiseerbare Border-lock afdrukleppels, de betalingsmogelijkheid via
American Express en korting bij de software van Pien support. Wij streven er dan ook altijd
naar om het voor u als klant beter en gemakkelijker te maken. Daar waar nodig s chakelen
we hierbij de hulp van derden in. Alles met als doel; Gemak voor onze k
 lanten!

