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Keramiek op keramische onderstructuur Classic Select

Zirkon® kroon/brugdeel  € 319  € 239

Keramiek op GlassCeram® kroon  € 319  € 239

Monolitisch Classic Select

GlassCeram® kroon (e.max) inlay/onlay/kroon  € 239  € 199

GlassZir® front kroon/brugdeel  € 259  € 178

FullZir® kroon/brugdeel individual colored  € 219  € 159

FullZir® kroon/brugdeel  € 199  € 115

Alle werkstukken zijn inclusief modellen en articulator.

Kroon- & brugwerk

Excent 3-lijnen concept Prothese

Het 3-lijnen concept biedt een tandtechnische 

oplossing voor elke indicatie, voor iedere patiënt met 

hun verschillende wensen en budgetten. Zo kunt u de 

indicatie stellen voor een werkstuk binnen onze Excellent-, 

Classic- of Selectlijn. In onze uitgebreide tarievenlijst ziet u 

overzichtelijke selectie van de producten die leverbaar zijn 

binnen iedere lijn, duidelijk en helder. 

3D-printing - ‘Carbon DLS™ technology’ 
Als eerste dentale bedrijf in Nederland is Excent Tandtechniek een partnership 

aangegaan met Carbon 3D. Van digitale prothese en kroon- en brugwerk modellen 

tot clear splints, dankzij deze 3D-geprinte tandtechnische oplossingen ‘Carbon 

DLS™ technology’ kunnen wij de patiëntervaring verbeteren en blijven werken aan 

levenskwaliteit. Modern vakmanschap dat altijd consistente nauwkeurigheid biedt voor 

een ongeëvenaarde pasvorm, afwerking en comfort.

Prothese Classic 3 fases FlitZ® 

basis geprint
Select

Reparatie breuk  €   59 - -

Rebasing  € 100 - -

Partiële prothese 1-4 elementen  € 335 -  € 259

Partiële prothese 5-13 elementen  € 435 -  € 299

Immediaat volledige prothese (basis)  € 899  € 693,75  € 729

Volledige prothese (basis)  € 799  € 721,50  € 686

Volledige boven of onder prothese (basis)  € 499  € 388,50  € 343

Flexibele partiële prothese 1-4 elementen - -  € 279

Flexibele partiële prothese 5-13 elementen - -  € 299

Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen.  
Select: Exclusief individuele lepels (€ 49,30 p.st.) en beetplaat (€ 21,60 p.st.)
De prothese wordt vervaardigd met basis tanden/kiezen. 

Frame prothese Classic Geprint Select

Reparatie frame eenvoudig  € 179 - -

Frame prothese 1-4 elementen  € 599 -  € 349

Frame prothese 5-13 elementen  € 679 -  € 399
Inclusief modellen, articulator, tanden en kiezen en individuele lepels indien van toepassing.
Select: exclusief individuele lepel.

Splint Classic Geprint Select

ClearSplint® ‘Carbon DLS™ technology’ -  € 179 -

WhiteSplint® -  € 179 -

Transparante splint met knopankers (max. 4 klammers)  € 231 - -

Inclusief modellen en articulator.

Diverse applicaties Classic Geprint Select

Bleeklepel  €   79 - -

Drumschiene/Retainer (zachte opbeetplaat)  €   69 - -

Inclusief model. 
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