
Kwaliteit, innovatieve technieken, uitgebreide service 

en een omvangrijk netwerk. Dát is 4Dental, een 

tandtechnische onderneming met gezamenlijk meer dan 

400 jaar ervaring. U profiteert van de voordelen van een 

grote organisatie, met de persoonlijke aandacht die u 

verdient. 

4Dental Tandtechniek,
brengt tandtechniek op een hoger niveau

Wie zijn wij?

In totaal 15 laboratoria vormen samen 4Dental. 

Innovatie en kennisuitwisseling staan centraal 

terwijl de vestigingen zelfstandig functioneren. 

Door krachtenbundeling bieden wij u professionele 

service en diensten aan op een hoogwaardig 

niveau. U mag rekenen op de toepassing van de 

nieuwste materialen en technieken, een snelle 

en professionele afhandeling van uw opdrachten 

en een allround aanbod in tandtechnische 

werkzaamheden. Maak kennis met 4Dental en 

ontdek wat wij voor ú kunnen betekenen! 

www.4dental.nl
info@4dental.nl
088 - 848 44 10

Meer weten?

4Dental 
Tandtechniek
Een sterke partner in 
tandtechnisch Nederland



3Shape TRIOS®3

De TRIOS®3 van 3Shape is de meest geavanceerde 

en snelste mondscanner op dit moment 

verkrijgbaar. Deze intra-orale mondscanner geeft 

u meer tijd, meer tevreden patiënten en een beter 

eindresultaat. Vanaf nu kunt u ook in úw praktijk de 

nieuwste technologische ontwikkelingen toepassen 

met de TRIOS®3, de beste scanner die momenteel 

verkijgbaar is.  

Superieure scantechnologie

Poedervrij, comfortabel voor patiënten

Digitale kleurbepaling en intra-orale HD camera

Geschikt voor ortho, implantologie,frames, etc.

Snel (een volledige betande kaak scannen 

binnen 30 seconden!)

Voordelen TRIOS®3

Prothese

Research en Development

Kroon- en brugwerk

Prothese tandtechnici zijn gespecialiseerd in het vervaardigen 

van protheses. Er zijn veel mogelijkheden: kleurvariatie, 

transparante gehemelteplaat, een individuele inkleuring of het 

gedeeltelijk opnieuw opstellen van de frontelementen. Voor 

patiënten met een kunststofallergie is er een monomeervrije 

(anti-allergisch) uitvoering beschikbaar. 4Dental vervaardigt 

in opdracht van u de prothese. Ook kan een KPT-er (een deel 

van) de behandeling overnemen, in nauw overleg met u. Bijna 

al onze laboratoria hebben eigen behandelkamers zodat u uw 

patiënten ook kunt doorverwijzen. 

Door de samenwerking met diverse toeleveranciers testen 

wij in eigen beheer de nieuwste producten en technieken. 

Eén voorbeeld hiervan is de samenwerking met Glidewell 

Laboratories, wat heeft geresulteerd in de introductie van 

het BruxZir® kroon- en brugwerk. Wij zijn continue bezig 

met het verder ontwikkelen van betaalbare, tandtechnische 

kwaliteitsoplossingen, waar u en uw patiënten van profiteren.

De laatste jaren is een duidelijke verschuiving te zien naar 

het monolithische werk. De BruxZir® productlijn is hiervan 

een succesvol voorbeeld. Met grote precisie vervaardigen 

onze tandtechnici kronen en bruggen, zowel handmatig als 

digitaal. Of het nu gaat om een vertrouwde VMK-kroon, op maat 

gemaakt en geïndividualiseerd kroon- en brugwerk, ambarino 

up-onlays, of  facings. 

Wilt u een optimaal eindresultaat? Stuur uw patiënt dan naar 

het laboratorium om kleur te laten bepalen. 

Het unieke 4Dental Inclusive concept speelt in op de 

digitalisering in de implantologie en tandtechniek.  Dit 

heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. 

De digitalisering biedt volop nieuwe mogelijkheden 

in behandelingen en heeft voordelen op het vlak van 

kosten, comfort en tijd. De combinatie tandtechniek, 

tandarts en kaakchirurg vullen elkaar steeds beter aan, 

waardoor een hoog serviceniveau ontstaat. Denk aan 

digitale afdrukken zonder investering in uw praktijk en 

implantaatkronen vanaf € 250,-. Wij informeren u graag 

over dit unieke concept.

Wilt u weten wat 4Dental nog meer voor u kan 

betekenen? Neem contact op met uw regionale 

vestiging voor een kennismakingsafspraak!  

Wij blijven ons ontwikkelen en omarmen nieuwe 

technologische ontwikkelingen, zodat wij nu en in 

de toekomst een oplossing kunnen blijven bieden 

voor iedere situatie in de mond. Welkom bij 4Dental 

Tandtechniek! 

4Dental Inclusive

Met het 4Dental abutment heeft u de mogelijkheid 

om volledig naar wens een aangepaste vorm van 

het zirkonium abutment te laten vervaardigen. 

Onze tandtechnici hebben jarenlange ervaring in de 

implantologie, met alle voorkomende systemen. 

4Dental abutments


