Dental Expo 2018 & Kulzer.
Al sinds 1936 staat Kulzer voor uitstekende kwaliteit, innovatie en service! Over de hele wereld maken
dentale professionals gebruik van onze premium producten en diensten. Kom langs op de Dental Expo
2018, stand C.129 in de Amsterdam RAI!
Tijdens de Dental Expo kunt u alle producten zien, voelen en (her)ontdekken. Daarnaast verzorgen wij
de hele dag door live demonstraties op onze stand. Wij zijn Kulzer, uw dentale partner!

Vertrouwde kwaliteit, punt.
Een sterk en breed assortiment aan hoogwaardige producten en merken die u wel bekend zijn! Met ons
Venus-productportfolio worden esthetische restauraties naar een hoger niveau getild. Stressvrij werken
met ruimte voor uw individuele aanpak, dat is mogelijk met ons innovatieve (A-silicoon) afdrukmateriaal
Flexitime. De juiste combinatie tussen een flexibele verwerkingstijd en een vaste korte intra-orale
uithardingstijd. Bezoek onze stand en (her)ontdek onze kwaliteitsproducten!

Nieuwste ontdekkingen!
Naast talloze producten waar u wellicht al jaren mee werkt of vertrouwd mee bent hebben we natuurlijk
ook een aantal nieuwe revolutionaire producten op de markt gebracht. Zo hebben we begin 2017
Adjusan geïntroduceerd, hét lokale antibioticum voor moderne aanvullende behandeling van
parodontitis.

Klaar voor de toekomst?
Ook onze digitale kant staat verre van stil, wij klaar voor de toekomst, u ook? Wel met onze digitale
producten als cara Print 4.0, de snelste 3D-printer in zijn klasse! Binnen 30 minuten heeft deze 3Dprinter (veruit de meeste) werkstukken geprint en overstijgt hij alle nauwkeurigheidseisen.
Daarnaast is er onze nieuwste digitale aanwinst, de cara Scan 4.0. Onze 3D labscanner is zeer geschikt
voor kroon- & brugwerk! Door de scanprecisie en zeer gunstige prijs-kwaliteit verhouding wordt
labscannen voor ieder laboratorium aantrekkelijk. Kom langs bij één van de vele demonstraties!

(Wereld)primeur, “komt dat zien”.
Naast onze bekende en nieuwe kwaliteitsproducten hebben wij tijdens de Dental Expo 2018 ook een
wereldprimeur voor u, een compleet nieuwe, esthetische tandenlijn, Delara!

Kulzer Benelux.
Bezoek onze stand (C.129) tijdens de Dental Expo en laat u verrassen!
Of neem gerust contact met ons op via +31 23 543 4250 of via info-benelux@kulzer-dental.com.
Beeldmateriaal:
Op verzoek sturen wij u graag hoge resolute beelden toe.

