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Forspring med hightech

Perfekt tandproteseMade in Germany
TÜV-certificeret

Gnistbearbejdning, laserteknik, den mest moderne it-teknik til kroneog broslibning og navigeret implantologiske planer er kun nogle få af
de tekniske egenskaber ved vores laboratorium.
Også bearbejdning af allergifri materialer såsom zirkon og PMMA-frit
plast er en selvfølge hos os.
Vi forarbejder alle gængse implantatsystemer og kan tilbyde de
bedste teknologier, der findes på det europæiske marked.
Benyt dig af vores muligheder, og vælg tandproteser fra Laufer
Zahntechnik.
rimelige priser - seriøs - pålidelig
Hightech – MADE IN GERMANY
Laufer Zahntechnik GmbH

Rimelige priser - seriøs - pålidelig

Hvis du har spørgsmål om tandproteser, kan du altid
kontakte os.
Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
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Ledende tandtekniker

Tandtekniker

Kompetence giver tillid
Laufer Zahntechnik GmbH har i over 20 år kunnet tilbyde
tandproteser af højeste kvalitet og har udviklet sig til at være
en af de førende virksomheder i Tyskland, når det drejer sig
om prisbillig og førsteklasses tandteknik Made in Germany.
I vores renommerede, TÜV-godkendte mesterlaboratorium
i Mannheim sørger moderne udstyr, effektive teknologier,
førstekasses materialer og højtuddannede tandteknikere for
at levere det bedste af det bedste.
I sammenligning med andre udbydere kan du reducere den
del af prisen, du selv skal betale, uden til gengæld at skulle
give afkald på de allerbedste materialer og førsteklasses
forarbejdning.
Med vores laboratoriums TÜV-certificering i henhold til DIN
ISO 9001 har du sikkerhed for, at din tandprotese bliver
udført i henhold til professionelle kvalitetsstandarder.

Prisbevidst og individuel

LAUFER Zahntechnik

Laufer Zahntechnik EXCLUSIV

Oversigt over alle fordelene

For at kunne leve op til vores kunders særlige krav og ønsker på ethvert
punkt tilbyder vi to tandtekniklinjer:

I vores laboratorium i Mannheim fremstiller vi hightechtandproteser kompromisløst og med de bedste materialer. Takket være
vores teknologisk og driftsøkonomisk optimerede arbejdsprocesser opnår
vi en højere effektivitet, der tydeligt kan ses på prisen.
For dig som patient betyder det en betydeligt lavere egenbetaling, uden
at du skal give afkald på den højeste kvalitet og de bedste materialer.

Tandteknik med fem stjerner.
Individualitet for højeste krav, eksklusivt tilpasset dine krav og ønsker.
Fremstillet af specialister med det formål at få skræddersyede,
enestående unikaer af højeste professionelle håndværkskunst.

LAUFER Zahntechnik

LAUFER Zahntechnik og
LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV.
Uanset hvilken variant du vælger, er du sikker på altid at spare penge
hos os!
Det bedste af det hele er, at den offentlige sygesikring yder tilskud til
din tandbehandling, da vi ikke fakturerer nogen yderligere private priser
og holder os til de lovgivningsmæssige maksimumspriser.

Vi bruger ca. 3-8 arbejdsdage på at fremstille din tandprotese alt efter
fremstillingsprocessen.
De kvalitetskrav, sygesikringen stiller, opfylder vi i langt højere grad end
normalt.
Vi tilbyder dig en udvidet garanti på 4 år (lovgivningen foreskriver 2 år)
samt kontrolleret professionel kvalitet, Made in Germany - en god
fornemmelse.

Hos LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV er det dig, der står i centrum.
Sammen med dig og din tandlæge udarbejder vi allerede inden
behandlingen de æstetiske detaljer for at kunne sikre et optimalt og
naturligt resultat.
For at kunne sikre dig et gnidningsfrit og behageligt behandlingsforløb
tilpasser vi os altid din kalender, så vidt det er praktisk muligt.
En udvidet garanti på 5 år vidner om tandprotesens høje kvalitet og
giver dig en yderligere sikkerhed - en god fornemmelse.

Vores certificerede og TÜV-godkendte kvalitetsmanagement giver dig
yderligere sikkerhed for perfekt og kontrolleret forarbejdning af din
tandprotese. Du får et garantipas fra os med forlænget garanti og
materialebevis.

• Mulighed for at spare op til 50 % på din egenbetaling
• Garantipas og materialebevis
• Forlænget garanti på 4 år
• Forarbejdning af de bedste CE-cerficerede materialer fra
anerkendte producenter
• Kvalitetstandproteser fra vores laboratorium i Mannheim
• Kompetente samarbejdspartnere
• Sikkerhed for et kontrolleret kvalitetsprodukt fra Laufer Zahntechnik

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV
• Individuel tandæstetik efter dine ønsker
• Ingen yderligere „private priser“
• Garantipas og materialebevis
• Udvidet garanti på 5 år
• Individuelle tider, der passer til dig (hvis praktisk muligt)
• Mulighed for æstetikprøver i laboratoriet

EXCLUSIV

Certificeret virksomhed - TÜV-kontrolleret

