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Porselein op metaal
Kroon porselein spaarlegering (all in)  €  129,50
Kroon porselein (half-) edel (exclusief legering)  €  129,50
Volgouden kroon (exclusief legering)  €  74,50
Etsbrug spaarlegering (dummy met twee vleugels)  €  204,50
Etsbrug goud (dummy met twee vleugels, exclusief legering)  €  204,50
Extra vleugel etsbrug  €  37,75
Schouderporselein  €  17,50

Opbouwen
Vaste opbouw (met kroon meegegoten)  €  27,50
Losse opbouw spaarlegering  €  59,00
Losse opbouw goud (exclusief legering)  €  59,00
Nasteekbare stift  €  14,50

Volporselein
Opgebakken zirkonium kroon of brugdeel  €  167,50
Multi Layered vol-zirkonium kroon of brugdeel  €  114,50
E-max kroon/Facing  €  167,50

Frames
Clearfit tansparant frame met elementen  €  229,50
Frame zonder elementen  €  189,50
Frame inclusief elementen  €  249,50
Vitallium frame zonder elementen  €  224,50
Vitallium frame inclusief elementen  €  284,50
Witte klammer  €  37,50

Implantaatwerk
Gingivamasker  €  42,50
Implantaatservice  €  32,50

Wij werken met vaste prijzen. Wij berekenen geen toeslagen voor gipsmodellen, stompen, tussentijds passen, etc.  
Wij verzorgen en betalen het transport van en naar uw praktijk.
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Volledige prothese boven/onder per stuk incl. lepel en beetplaat  €  324,50
Subtotale prothese incl. lepel en beetplaat €  319,50
Toeslag immediaatprothese per element  €  9,50
Valplast prothese  €  219,50
Partiële prothese 1-3 elementen  €  219,50
Partiële prothese 4-6 elementen  €  254,50
Partiële prothese 7-10 elementen  €  264,50
Draadklammer  €  29,00
Individuele lepel  €  44,50
Beetplaat met waswal  €  27,50
Bleekmal  €  64,50
Gebitsbeschermer  €  114,50
Gebitsbeschermer multicolor  €  139,50
Drumplaat  €  74,50
Harde knarssplint met ankers  €  119,50
Harde knarssplint, zachte binnenkant €  119,50
Rebasing  €  109,50
Rebasing met randopbouw €  119,50
Reparatie vanaf €  49,50
Bijplaatsing 1 element  €  49,50
Bijplaatsing 2de en ieder volgende element  €  19,50
Versteviging boven prothese met rooster  € 67,50
Versteviging onder prothese met linguale bar  €  67,50
Orthomodel  €  19,50
Studiemodel  €  19,50
3D geprinte modellen  €  17,50
Glasvezelversteviging volledige prothese  €  94,50
Glasvezelversteviging partiële prothese per element  €  32,50


