
 

Beknopte prijslijst DVH kroon & brugwerk t/m 31-12-2023 

Frontkroon Lithium Disilicate geperst + opgebakken       € 325,00* 

Frontkroon vol keramisch op zirconium - oxyde basis    € 325,00* 

Zirconium opgebakken / Lithium Disilicate Etsbrug 1 element 1 vleugel  € 365,00*  

Facing Lithium Disilicate of veldspaat    € 325,00*  

Lithium Disilicate volledige geperste (pre) molaar    € 275,00   

Zirconium opgebakken brugdeel/kroon (pre) molaar    € 275,00 

Lithium Disilicate in/onlay geperst       € 275,00 

Chrome Cobalt kroon opgebakken      € 275,00 

EsteMcor N2 kroon/brugdeel aOankelijk van gewicht.   c.a. € 295,00-   
          €330,00***** 

Frontkroon op implantaat op abutment   € 650,00**  

Frontbrug 3 dlg. op implantaat op abutment     € 1580,00**  

(Pre)molaar op implantaat op abutment     € 640,00*** 

(Pre)molaarbrug 3 dlg. op implantaat op abutment    € 1550,00*** 

Tarie@lasse Budget:  
PreWau cad-cam volledige zirconium molaar Bruxisme kroon   € 240,00  

ZirkonZahn semi-temporaire noodvoorziening per deel    € 62,00 

DiagnosMsche opwas: (modellen + art + opwas+ dupl. + dieptrekmallen: v.a. € 200,00 
(aOankelijk van uitvoering) 

*  incl. kleurbepaling, fotografie en passen in bisquit. 

**  Frontstreek aJankelijk van het merk impl. en de gekozen uitvoering van het abutm.  

***  Molaarstreek aJankelijk van het merk impl. en de gekozen uitvoering van het abutm.  

*****   gebakken wordt op EstePcor N2 van Cendres & Métaux. Let op, elke kroon wordt gewogen 
en de dagprijs van het edelmetaal wordt aangehouden waardoor de prijs per kroon kan afwijken. 

Al onze producten zijn origineel van Zirkonzahn. Voor meer informaMe zie hun website: www.zirkonzahn.com  

http://www.zirkonzahn.com


Beknopte prijslijst voor aangeleverde digitale werkstukken 
kroon & brugwerk (incl. 3D-printmodellen) t/m 31-12-2023 

Kronen & bruggen digitaal aangeleverd 
Zirconium opgebakken kroon anterior (front)     € 325,00 
Zirconium opgebakken kroon posterior (molaar)    € 275,00 

PreWtau massieve (pre)molaar kroon      € 240,00 

Frontkroon Lithium Disilicate       € 325,00 
(Pre)molaar Lithium Disilicate       € 275,00 
In/onlay Lithium Disilicate       € 275,00 
Facing Lithium Disilicate       € 325,00 

Implantaat kronen & bruggen digitaal aangeleverd 
Frontkroon op abutment Megagen       €   617,00  
Frontkroon op abutment Astra       €   623,00 
Frontkroon op abutment Straumann      €   631,00 

Frontbrug 3 dlg op abutment Megagen      € 1565,00 
Frontbrug 3 dlg op abutment Astra      € 1577,00 
Frontbrug 3 dlg op abutment Straumann     € 1586,00 

(Pre)molaar zirconium opgebakken op abutment Megagen   €  606,00 
(Pre)molaar zirconium opgebakken op abutment Astra    €   612,00 
(Pre)molaar zirconium opgebakken op abument Straumann   €   616,00 

Molaar 3 dlg brug op abutment Megagen     € 1503,00 
Molaar 3 dlg brug op abutment Astra      € 1515,00 
Molaar 3 dlg brug op abutment Straumann     € 1523,00 

Noodvoorzieningen kunststof digitaal aangeleverd  (basiskleur) 
Noodvoorziening voortand anatomisch op interface  per deel   €  115,00 
Noodvoorziening 1 - 3 delen per deel      €    62,00 
Noodvoorziening 4 -7 delen per deel      €    47,00 
Noodvoorziening 8 - 12 delen per deel      €    37,00 

Opbeetplaat Cad-Cam digitaal aangeleverd      €  155,00 
Printmodel         € 25,00 
Bleeklepel incl. printmodel     per lepel € 65,00 

Termijnen Kroon & Brugwerk       Werkdagen 
❖ DiagnosMsche opbouwen, mock-ups      10 
❖ Kronen, bruggen, facings        10 
❖ Implantaatwerk, bruggen        15 

GRAAG AL UW WERK DAT DIENT OPGEHAALD TE WORDEN VOOR DE 
ROUTE VOOR 13:00 uur DOORGEVEN!!! 

Al onze producten zijn origineel van Zirkonzahn. Voor meer informaMe zie hun website: www.zirkonzahn.com 

http://www.zirkonzahn.com

