„Zirkon“
Sdílejte s námi náš úspěch!
Dental Guilds
Zirkon – zuby z keramiky
ZIRKON
CAD/CAM – technologie
Nekovová

„Když už se někdo pro něco rozhodne, musí pro to také žít!“
Když se zubní lékaři a laboratorní provozovny dohodli, zda mají nasadit kobalt-chrom jako
alternativu drahých kovů, byly už naše cíle fixovány jiném směrem:
1992 – nákup jednoho DCS CAD/CAM frézovacího stroje
2003 – uvedení do provozu prvního Etcon + i-mes frézovacího stroje
2005 – nákup DeguDent frézovacího stroje a prvního Wieland + i-mes frézovacího
stroje na IDS v Kolíně
2007 – rozšíření našeho frézovacího centra o další Wieland + i-mes frézovací stroj

Různé samostatné zubní laboratoře využívají pod zapsaným obchodním jménem „DENTAL
GUILDS“ přednosti a součinnosti skupiny. Úspěch nám dává za pravdu – v posledních dvou
letech bylo vyrobeno více 20.000 zirkonových jednotek v obou frézovacích místech skupiny
DENTAL GUILDS ® v Ruppin zubní laboratoři a zubní laboratoři Schütz. Využijte také vy
zkušenosti našich speciálně vyškolených frézovacích techniků, kteří již úspěšně mohli obohatit
mnoho laboratorních provozů, zubních praxí a zubních lékařů s jejich Know-how.

Nechte si podrobně poradit, ať už kvůli cenám nebo dodávce modelů, u nás budete obslouženi
jako partner.
Záruka ze zkušeností
Poskytujeme 5 ti letou záruku na naše zirkonové konstrukce při stejných cenách a 5 ti letý
nárok na dodatečné vyhotovení pouze v ceně materiálu i při změně ceníku. Tímto nabízíme
zákazníkům frézovacího centra jistou výši kalkulace.

Náklady
Všechno má svoji cenu! Vedle zaváděcích a odstupňovaných cen odpovídá speciální ceník,
nabízíme Vám Know-how, dodržování termínů a odbornou příslušnost, a to za nulový tarif!

Kontakt:
ScanF Dentales Fräsen
Schütz Zahntechnik GmbH
Oberfrauendorf – Dorfstraβe 15
017 68 Glashütte
Tel.: 03504/614151, 0175/4102258
Fax: 03504/616021
scan-f@schuetz-zahntechnik.de
www.schuetz-zahntechnik.de
Ruppin Zahntechnik GmbH
Alt-Ruppiner Allee 57a
168 16 Neuruppin
Tel.: 03991/60081, 0151/15598150
Fax: 03991/605829
lieskow@ruppin-zahntechnik.de
www.ruppin-zahntechnik.de

Dárkový poukaz – Zaváděcí cena
- do 5 zirkonových jednotek (korunky nebo články můstků) obdržíte slevu ve výši 30 €
za jednotku
Po telefonickém objednání nebo vstupním dodání zakázky bude díl ve frézovacím centru
vyroben následující pracovní den, včetně dopravy do třech pracovních dnů (u speciálních prací
následuje zvláštní termín domluvy buď po doručení práce do frézovacího centra nebo při
ohlášení prostřednictvím zákazníka)
- do 5 zirkonových jednotek (korunky nebo články můstků) za nascenovaná data
obdržíte slevu ve výši 20 € za jednotku
Zaslání Vašich dat přes www.schuetz-zahntechnik.de – frézovací centrum
Vyhotovení části vč. dopravy do tří pracovních dnů, při poskytnutí dat do 16:00 hod

