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Kroon en brugwerk metaal vrij kroon en brugwerk op implantologie/exclusief afdrukstiften

High-line kroon/brugdeel/pontic 4339 330,00€     High-line kroon/brugdeel verschroefbaar 4330 646,00€     

zro2 met E.max of Creation zi-ct keramiek zro2 met E.max of Creation zi-ct keramiek 

High-line facing excl. Cement 4338 295,00€     High-line kroon/brugdeel cementeerbaar 4329 720,00€     

Economy-line kroon/brugdeel/pontic excl. kleurbepalen en inpassen 4337 255,00€     zro2 met E.max of Creation zi-ct keramiek 

zro2 met E.max keramiek Economy-line kroon/brugdeel excl. kleurbepalen en inpassen 4328 540,00€     

Budget-line kroon/brugdeel/pontic  4336 208,00€      zro2 met E.max keramiek verschroefbaar

E.max full anatomic monolithisch geglazuurd en ingekleurd Economy-line kroon/brugdeel/pontic excl.kleurbepalen en inpassen 4327 646,00€     

(geen bruggen molaarstreek/geen frontwerk) enkel solitaire kronen en bruggen tot twee delen zro2 met E.max keramiek cementeerbaar

Budget-line Plus buccaal opgebakken zirkoniumdioxide kroon/brugdeel/dummy 4350 225,00€     Budget-line full zirkoniumdioxide kroon/brugdeel multi-layer monolitisch verschroefbaar 4326 376,00€     

Geen frontwerk Budget-line full zirkoniumdioxide kroon/brugdeel multi-layer monolitisch cementeerbaar 4325 482,00€     

Budget-line full zirkoniumdioxide kroon/brugdeel/dummy 4335 166,00€     Tijdelijke kunststof kroon op implantaatniveau ter bevordering v/d gingiva verschroefbaar 4422 133,00€     

multi-layer monolitisch geen frontwerk enkel solitaire kronen en bruggen met max. 1 tussendeel Tijdelijke kunststof kroon op implantaatniveau ter bevordering v/d gingiva cementeerbaar 4421 165,00€     

E.max inlay/onlay/table-top 4340 208,00€     Toeslag customized abutment titanium per eenheid 2325 153,00€     

Vita enamic inlay/onlay/table-top kroon 4341 128,00€     

Indirecte composiet restauratie Ivoclar Adoro/Nexco 4342 128,00€     

Diverse ten behoeve van kroon en brugwerk

Gefreesde tijdelijke kroon multilayered pmma A3 of A2 5265 64,00€       

kroon en brugwerk metaal/ metaal-keramiek Opwassen per element 6053 20,00€       

High-line kroon/brugdeel/pontic hoogedel tot 1,5gr 4334 330,00€     Opwassen per element ten behoeve van overzetten beetverhoging direct in de mond. 6054 29,00€       

High-line kroon/brugdeel/pontic spaarlegering tot 1,5gr 4333 307,00€     Dieptrekplaat t.b.v. overzetten wax-up in combinatie met 6054 2507 57,00€       

Economy-line kroon/brugdeel/pontic excl. kleurbepalen en inpassen 4332 275,00€     Boormal implantologie excl. boorbus 6203 128,00€     

hoog-edel tot 1,5gr Boorbus ten behoeve van boormal implantologie 6204 35,00€       

Economy-line kroon/brugdeel/pontic excl. kleurbepalen en inpassen 4331 260,00€     Inpassen kroon en brugwerk 0100 88,00€       

spaarlegering tot 1,5gr Kleurbepalen op locatie 0102 72,00€       

Toeslag schouderkeramiek 5415 37,00€       Kleurbepalen in laboratorium 0101 35,00€       

Volledig metalen kroon/brugdeel/pontic/inlay/onlay/veneer excl. metaal 0800 160,00€     Montage en frezen aan/in kroon 3952 35,00€       

Venster kroon/brugdeel/pontic excl. metaal 0852 210,00€     Toeslag kroon onder frame 4324 30,00€       

Vleugel ten behoeve van etsbrug 4501 74,00€       Puttymallen t.b.v. noodvoorziening/controle afname 2509 30,00€       

Stiftopbouw direct excl. metaal 0803 90,00€       Uitleen Trios mondscanner 6205 45,00€       

Stiftopbouw indirect excl. metaal 0804 148,00€     Uitleen cementkit variolink/ multilink 0122 25,00€       

De afdrukstiften voor implantologie worden voor 120% in rekening gebracht i.v.m. koeriers en bestelkosten.  

Al het kroon en brugwerk wordt door ons in het laboratorium met producten Aanleveren afdrukstift 120%

van hoge kwaliteit en gerenomeerde merken vervaardigd.

Bij deze ontvangt u de nieuwe prijslijst van Teamwork dental welke per 1 januari 2019 gehanteerd zal 

worden. Er wordt gewerkt met blokprijzen. Offerte graag aanvragen via e-mail naar 

info@teamworkdental.nl o.v.v. patiëntnaam en geboorte datum.


