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Gelişmiş teknoloji sayesinde önderlik

Güvenlik yaratan uzmanlık

Mükemmel takma diş Alman malı
TÜV sertifikalı

Elektro erozyon ile işleme, lazer teknolojisi, en modern bilgisayar
destekli kaplama veya köprü freze teknolojisi ve navigasyonlu

implantolojik planlamalar, laboratuvarımızın teknik özelliklerinden
sadece birkaçını teşlik etmektedir.

Zirkon ve pleksi içermeyen plastik gibi alerjen olmayan

Hesaplı

maddelerin işlenmesi de bizim için son derece doğaldır.
Bilinen tüm implant sistemlerini işlemekte olup, Avrupa

Uzman Diş Teknisyeni

Jacinto Fernandez
Diş Teknisyeni

Saygın ve TÜV kontrolünden geçmiş Mannheim’daki usta

laboratuvarımızda en modern cihazlar, verimli teknolojiler,

malzemeden ve işlemeden vazgeçmek zorunda kalmaksızın
Yapma dişe ilişkin sorularınız olması halinde, her
zaman bize başvurabilirsiniz.

Size memnuniyetle bilgi veririz.

Muayenehanenin kaşesi

Andreas Laufer

Güvenilir

arasında yer almaktadır.

Diğer hizmet sunucularıyla kıyasla bizde birinci sınıf

yapma dişlerinde karar kılın.

Laufer Zahntechnik GmbH

-

teknolojisi alanında Almanya’nın önde gelen şirketleri

teknisyenlerimiz üstün kalitenin güvencesidirler.

İmkanlarımızdan yararlanarak ve Laufer Diş Teknolojisi’nin

Üstün teknoloji – ALMAN MALI

Ciddi

Zahntechnik GmbH, Alman malı ve hesaplı üstün diş

üstün kalite malzemeler ve mükemmel eğitim görmüş diş

piyasasında mevcut en iyi teknolojileri sunmaktayız.

hesaplı – ciddi - güvenilir

–

20 yıldan fazla üstün kalite takma diş üreten Laufer

özkatkı payınızı önemli oranda düşük tutabilirsiniz.

DIN ISO 9001 uyarınca TÜV sertifikası laboratuvarımızda
takma dişlerinizin profesyonel kalite standartlarına uygun
olarak üretileceǧinden emin olabilirsiniz.

Hesaplı ve hastaya özel

LAUFER Zahntechnik

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV

Bir bakιşta avantajlarιnιz

Müşterilerimizin özel talep ve isteklerini her anlamda yerine

Mannheim kentinde bulunan uzman laboratuarımızda üstün

Diş teknolojisinde 5 yıldız.

LAUFER Zahntechnik

kullanma suretiyle takma diş üretilmketedir. Optimize edilmiş

uyarlanmış uygulamalar.

getirebilmek için 2 diş teknolojisi sunmaktayız:

teknolojiler kullanılarak ödün vermeden ve en iyi malzeme

LAUFER Zahntechnik ve

teknoloji ve işletme süreçleri sayesinde oluşturduǧumuz verimliliǧi

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV

bakımından kayba uǧramadan hasta katkı payından önemli oranda

fiyatlarımıza yansıtarak hastalarımızın kalite ve malzeme

En üstün taleplerde kişiye özel, tamamen talep ve isteklerinize
En üst düzeyde el sanatına sahip ürüne ulaşmayı hedefleyen
uzmanlardan kişiye özel el emeği.

tasarruf etmelerini saǧlamaktayız.

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV seçeneğinde odak noktasında

edeceksiniz!

Takma dişinizin üretimi için üretim aşamalarına bağlı olarak yaklaşık

Sizinle ve diş doktorunuzla işbirliği içerisinde daha tedaviden önce

Ayrıca yüksek özel fiyatlar mahsup etmediğimizden ve belirtilen

Sağlık sigortalarının kalite özellik taleplerine tam cevap vermekle

Hangisinde karar kılarsanız kılın bizde her halükarda tasarruf

azami fiyatların üzerine çıkmadığımızdan dolayı, tedavinize her

yasal sağlık sigortası tarafından maddi katkıda bulunulmaktadır.
Sertifikalı ve TÜV damgasını taşıyan kalite yönetimimiz takma

dişinizin kusursuz ve kontrole tabi üretiminde sizin için ilave bir

garanti de olmaktadır. Size uzun süreli garanti ve malzeme belgesi

3 ile 8 iş gününe ihtiyacımız olacaktır.

yetinmeyip standart üstü hizmet vermekteyiz.

4 yıl gibi uzatılmış garanti süresi (yasal olarak öngörülen süre
2 yıldır) ve sertifikalı uzman kalite standartında Alman malı
sunmaktayız – İyi bir duygu.

duran sizsiniz.

optimal ve doğal bir neticeye ulaşabilmek için estetik detayları
hazırlamaktayız.

Size sorunsuz ve rahat bir tedavi süreci sağlayabilmek için, teknik
imkanlar çerçevesinde kendi işlerimizi tedavi planınıza göre
ayarlamaktayız.

• Hasta katkı payında % 50’ye varan tasarruf imkanı
• Garanti karnesi ve malzeme belgesi
• 4 yıllık uzatılmış garanti süresi
• Namlı üretici ürünleri olan CE kalite sertifikalı malzemeler
• Mannheim’daki uzman laboratuarımızda üretilmiş üstün
kalite takma diş

• Uzman muhatap kişiler
• Laufer Zahntechnik şirketi sertifikalı ürünün verdiǧi güven

5 yıl gibi uzun garanti süresi, yapma dişinizin üstün kalitesini
belgeler ve ayrıca size de güven verir – İyi bir duygu.

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV

• Tam isteğinize uygun bireysel diş estetiği
• Yüksek “özel fiyat” uygulanmaz
• Garanti karnesi ve malzeme belgesi
• 5 yıl uzatılmış garanti süresi
• Size göre ayarlanan randevu tarihleri

ile garanti karnesi de vermekteyiz.

(teknik imkanlar çerçevesinde)

EXCLUSIV

• Laboratuvarda estetik deneme imkanı

Sertifikalı şirket – TÜV kontrollü

