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Keramiek/composiet

101 volledig keramische kroon/inlay/facing posterior   ALL-IN 300,00€        

volledig keramische kroon/inlay/facing anterior   ALL-IN 360,00€        

102 volledig keramische kroon/inlay/facing met mock-up posterior   ALL-IN 350,00€        

volledig keramische kroon/inlay/facing met mock-up anterior   ALL-IN 410,00€        

103 volledig keramisch brug per deel posterior   ALL-IN 335,00€        

volledig keramisch brug per deel anterior   ALL-IN 380,00€        

104 volledig keramische brug per deel met mock-up posterior   ALL-IN 385,00€        

volledig keramische brug per deel met mock-up anterior   ALL-IN 430,00€        

105 volledig keramisch etsbrug per brugdeel posterior   ALL-IN 395,00€        

volledig keramisch etsbrug per brugdeel anterior   ALL-IN 440,00€        

121 volledig keramische kroon opbakken aan de stoel           ALL-IN 510,00€        

het complete bakproces tot de exacte vorm en kleur is bereikt

(volledige garantie) prijs is per kroon of brugdeel!

122 volledig keramische implantaatkroon opbakken aan de stoel           ALL-IN 1.000,00€     

het complete bakproces tot de exacte vorm en kleur is bereikt

(volledige garantie) prijs is per kroon of brugdeel!

201 composiet kroon/inlay/facing posterior                                               ALL-IN 180,00€        

composietkroon/inlay/facing anterior                                       ALL-IN 220,00€        

202 composietbrug posterior    (€230,- per deel)         ALL-IN 690,00€        

composietbrug anterior    (€260,- per deel)         ALL-IN 810,00€        

203 glasvezel etsbrug  per brugdeel posterior                                                ALL-IN 330,00€        

glasvezel etsbrug  per brugdeel anterior                                                ALL-IN 380,00€        

204 tijdelijke kroon composiet   ALL-IN 130,00€        

205 tijdelijke brug composiet per brugdeel   ALL-IN 150,00€        

glasvezelversterking meerprijs   ALL-IN 40,00€          

206 noodkroon 110,00€        

Implantaten                                      

401 boorsjabloon   (excl. proefopstelling, boorgeleiders) 80,00€          

402 volkeramische kroon op individueel vervaardigd abutment posterior   ALL-IN 800,00€        

volkeramische kroon op individueel vervaardigd abutment anterior   ALL-IN 870,00€        

403 3 delige volkeramische brug op implantaten posterior      ALL-IN 1.955,00€     

3 delige volkeramische brug op implantaten anterior    ALL-IN 2.120,00€     

404 occlusaal verschroefde keramische kroon op implantaat posterior   ALL-IN 700,00€        

occlusaal verschroefde keramische kroon op implantaat anterior   ALL-IN 770,00€        

405 3 delig occlusaal verschroefde keramische brug op implantaat posterior   ALL-IN 1.755,00€     

3 delig occlusaal verschroefde keramische brug op implantaat anterior   ALL-IN 1.920,00€     

406 tijdelijke kroon op implantaat   ALL-IN 476,00€        

(lepel + analogen worden bij de prijs v.d. def. kroon in mindering gebracht)
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