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En nystart på året med
fina priser på utvalda produkter 

BiCef Dental Solutions - en helhetsleverantör
BiCef Dental Solutions är ett varuhus med produkter från 
världens ledande tillverkare som dessutom erbjuder snabb och 
kvalitativ teknisk service via vårt dotterbolag, 
Vårt koncept bygger på att du som kund skall kunna ha en 
leverantör för all utrustning och tjänster.

Mångårig erfarenhet av service och försäljning har inneburit att vi 
noga valt ut leverantörer som möter dagens och morgondagens 
krav av funktion, driftsäkerhet, ergonomi och design. 

År 2020 blev för många en utmaning vi aldrig tidigare skådat i 
morden tid och de nya förhållandena sätter nu en ny prägel på 
marknaden och branschen. 
Vi jobbar ständigt med att försöka förbättra och anpassa 
efterfrågan på utrustning och tjänster till våra kunder. 
Som nystart på 2021 pressar vi nu priserna på en stor del av 
vårt breda sortiment på kvalitativ utrustning för hela klinikens 
behov.
Har du funderingar kring att uppgradera, utveckla eller funderar 
på att starta nytt så kan vi på BiCef Solutions AB hjälpa dig att 
lyckas med dina mål och förväntningar!

Vi på BiCef Dental Solutions AB & DentalPoolen Sverige AB 
önskar alla en fortsatt fin vår och en stundande sommar. 

BiCef Dental Magazin

Ansvarig utgivare

Produktion

Michael Larqvist

Printforce AB Kungsbacka

BiCef Marknadsavdelning
marknad@bicef.se

Erbjudanden

Tryck

Kundtjänst
0300-43 03 40

info@bicef.se

Hemsida
www.bicef.se

e-handel
webshop.bicef.se

Tryckarevägen 7
434 37 Kungsbacka

0702-81 71 65
michael.larqvist@bicef.se

Samtliga erbjudanden i detta kampanj-
blad gäller fram till den 30 juni 2021 och 
kan inte kombineras med andra erbju-
danden, kampanjer eller gällande avtal. 
Moms, frakt och installation tillkommer 
om inget annat anges.

Detta kampanjblad från BiCef Dental 
Solutions informerar om produkter, 
tjänster, nyheter och erbjudanden på 
utvalda produkter

Vi är återförsäljare för Castellini®, MyRay®, Cattani®, Raymedical®

 m.fl.

En återförsäljare med kunden i fokus

D-Tec ®, MK-dent®, Support Design®, W&H®

DentalPoolen Sverige AB.
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Service när du behöver det!

Service & Reparation

Provtagning

Ständiga förbättringar är en naturlig del av vårt arbetsätt. Vi vill driva utvecklingen av brancherna ur ett kundperspektiv.  

Vår ambition är att överträffa kundernas, leverantörernas och medarbetarnas förväntan. kvalitet är basen i allt vi gör. 

Tillförlitlighet är en självklarhet. 

Vi kan medicinsk utrustning för/inom dental, veterinär och sjukvård. Vi erbjuder en servicenivå som få kan konkurrera 

med vad gäller professionalism och pålitlighet. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

SVERIGE AB

Vi hjälper dig att uppfylla dina krav. I samband med våra servicebesök kan 

vi ta vattenprov från uniten för en analys av vattenkvalitén. Vi erbjuder 

dessutom analys av avloppsvatten efter amalgamavskiljaren på bl. a. 

kvicksilverutsläppet från din klinik.

Vi servar och reparerar de flesta etablerade märkena på marknaden. Vi 

genomför en grundlig felsökning på plats och lagar utrustningen om vi har 

rätt reservdelar i billagret.

Vi utför även service och reparation av hand- och vinkelstycken. Alltid 

med reservdelar som håller högsta kvalitet.

Kontakta oss för mer information på 
0300-43 03 40 eller gå in på 
dentalpoolen.se
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Cefla
Discovering needs,
exploring solutions.
Cefla är idag en av Europas ledande 
producent av dental utrustning med 
kända märken som Castellini, Anthos, 
Stern Weber samt Mocom och MyRay.
Här kombineras innovation och 
högkvalitativ produktion för att öka 
varumärkets och produktvärdet tack 
vare premiumlösningar för tandvård.

Teknisk utveckling och ett kundorienterat 
tillvägagångsätt är nyckelfunktionerna i ett 
ständigt växande företag med flera stora 
varumärken.
Som en av Europas största tillverkare av 
dentala behandlingsutrustningar kombineras 
designfasen med kundens efterfrågan på 
tillverkning för att säkerställa högsta kvalité 
och funktionalitet. 
Med sitt breda produktband kan man erbjuda 
de bästa lösningarna inom varje område. 

Utveckling av medicinsk utrustning
Fokus på produktsäkerhet, funktionalitet, 
ergonomi och mångsidighet.

Ledande på dentalutrustning
Med märken som Mocom, MyRay, Castellini
Anthos, Stern Weber, NewTom. 
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204 500:-
Kampanjpris:

165 900:-
Kampanjpris:

Castellini
Skema 8
Skema 8 är utformad för att säkerställa 
optimal prestanda tack vare den allra 
senaste tekniken

•  Brygga med 4 instrument

•  Automatisk system för rengöring av 
    instrumentslangar

-  Bläster - 6 funktionsspruta (temperat vatten)
-  Turbinslang med fiberoptik
-  Lågvarvsslang inkl. mikromotor (implantor LED)
    för kirurgi med fiberoptik
-  Scaler

•  Operationsbelysning full LED

•  Trådbunden fotkontroll

•  Full touch, multimedia-display med
   kirurgiläge inkluderat

•  Autmatisk system för rengöring av 
   sugslangar

•  Brygga med 4 instrument

•  Automatiskt system för rengöring av 
    instrumentslangar

-  Bläster - 3 funktionsspruta
-  Turbinslang med fiberoptik
-  Lågvarvsslang inkl. mikromotor (implantor LED)
    för kirurgi med fiberoptik
-  Scaler

•  Operationsbelysning full LED

•  Vänster- & höger armstöd

•  Automatiskt system för rengöring av sugslangar

Castellini
Skema 5
Designad för att tillgodose behoven hos de 
mest mångsidiga tandläkarna. 
Säkerställer driftskomfort med en kompakt 
ergonomisk design.

Letar du finansering?
Vi hjälper dig med marknades bästa 
förutsättningar. Kontakta oss idag 
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Castellini

•  Twain funktion ingår

26 500:-
Kampanjpris:

•  34 pixlar/mm resolution

•  4 olika storlekar - 0, 1, 2, 3

RXDC IO röntgen
RXDC kombinerar enkelhet med intelligent design för att ge 
tandläkaren en precistionsutrustning som möjliggör noggran 
avbildning till låga stråldoser.

•  Finns i 3 olika armlängder - 90, 60 eller 40 cm

•  Finns med trådlös* eller trådbunden handkontroll

*Priset gäller vägghängd, ej trådlös
*Kontakta oss för pris på unitmonterad

•  Rektangulär kon (standard)

•  Kan fås vägghängd eller unitmonterad*

52 500:-
Kampanjpris:

16 900:-
Kampanjpris:

 RIOsensor
Ray

HD sensor för optimal bildkvalité

– använd ditt befintliga 
bildhanteringsprogram

– USB direkt plug-and-play 
till din dator utan kopplingsbox.

RIOsensor st2

28 000:-
RIOsensor st1

25 000:-

HY Scan
MyRay

CU2-HD
MyRay

Importerar högupplösta bilder på några sekunder.
Automatiskt system för avkänning av bildplattstorlek, 
laddar upp bilden till din PC och raderar data från plattan 
så att den är redo för nästa användning.

HD detaljer och innovativ design for maximal komfort. 
CU2- HD ger dig den perfekta och kompletta 
undersökningsbilder i HD format.
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Ray

•  18 diagnostikprogam inkl. bitewing

•  Twain funktion ingår

595 800:-
Kampanjpris:

•  Dedikerad dator ingår

•  Pelare för golvmontering 12 000:-

•  Fot för fristående 7 000:-

Tillval:

Finns även som CBCT, kontakta oss för pris

*Kontakta oss för pris på alpha+ 160

Kontakta oss för mer information eller läs mer på vår hemsida

RAYSCAN     130 CBCT
Rayscan α-3D är en fullskalig CBCT röntgen som bygger på 
samma innovativa plattform som Rayscan α för enastående 
bidkvalité och patientkomfort

Castellini
X-radius Compact OPG - vägghängd

CBCT-erbjudande
Specialist odontologisk radiologi & sjukhusfysiker

Castellini – X-RADiUS COMPACT är en fullskalig panorama i ett mycket 
kompakt format som passar i små utrymmen.
Med X-RADiUS får du en lättanvänd panorama med automatisk inställning 
av exponeringsparametrar för högsta bildkvalite och låga stråldoser.

Genom det gemensamma erbjudande från Röntgenutbildarna och 
Boneprox blir du som CBCT-klinik omhändertagen genom hela processen 
och enkelt bemöter samtliga krav från SSM

•  Arbetsstation med skärm

•  Ondemand3D, 3D mjukvara med 2 licenser 

•  DICOM och PACS support

•  Fullt justerbart FOV från Ø2x2 cm, Ø13x10 cm

163 000:-
Kampanjpris:

   upp till Ø16x10 cm* 
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64 500:-
Tethys D60

51 500:-
Tethys T60

41 800:-
Kampanjpris:

Tecno-Gaz

Mocom

•   Informativ touchpanel i färg

•   D60 har integererad varmluftstork
    

•  5 förinställda program (35 inställbara program)

•  Medföljer 1 x hållare för 8 instrumentbrickor, 
   1 x Instrumentkorg, 1 x Stativ för handstycken,
   1 x Huvudkorg, 1 doseringspump

Castellini

C17+
Castellini

C17

Autoklav med integrerat vattenfilter, 
touchpanel, och effektiv sterilisering.
Finns i modellerna 17, 22 och 28 liter.

•  5 brickor i rostfritt stål

•  Integrerat vattenfilter

•  4.3” touch panel i färg

34 600:-
Kampanjpris:

•  5 brickor i rostfritt stål

•  Monokrom grafisk display med ”soft touch” 
   manöverpanel

Validering, Service?
Läs mer på bicef.se så tar vi hand om din
service och validering. Boka redan idag!

Tethys D60/T60

AQUA Plus

Tethys diskdesinfektor garanterar 
helautomatisk, perfekt instrument-
rengöring med den senaste tekniken.

Levereras alltid med över- och underkorg, 
trådkorg med handtag, mikroinstrument-
korg med lock, vertikalställ för stående 
instrument, 
2 st integrerade doseringspumpar.

Senaste generationens termodesinfektor med automatisk 
desinfektion och rengöring av instrument med tork

65 900:-
Introduktionspris:

Prisvärd, enkel och snabb. Utförande av högsta 
kvalité. Innovativ design, enkel manöverpanel. 
Finns i modellerna 17, 22 och 28 liter.

Nyhet!

T60 har statisk värmetork
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55 900:-
Kampanjpris:

Mocom

Castellini

•  Ny touch display

•  Rengör, smörjer och autoklaverar sex handstycken och turbiner på 
   21 minuter

4 800:-
Kampanjpris:

7 500:-
Kampanjpris:

•  Garanterar optimalt underhåll av handstycken och turbiner

•  Inkl. magasin med 6 adaptrar samt NitraDem vattensystem

Platinum 17L

Millseal

Castellini Platinum gör vardagen ännu enklare – Kräver inte 
längre koppling till vatten – du fyller bara på med vanligt 
kranvatten så cirkulerar detta under cyklerna.

Manuell foliesvets med elektronisk kontroll, vilket gör det möjligt 
för operatören att hantera processen med skärning och försegla 
förpackningarna med några enkla handtag. 
Kan skära förpackningar med bredd upp till 300 mm.

Mocom
Highea 3L
Noggrann rengöring av kirurgiska, medicinska och endoskopiska 
instrument utan att orsaka skada på materialet. Highea ultraljuds-
bad är designat för att ge maximal pålitlighet och extrem 
flexibilitet.

Sirona
DAC Universal S
DAC Universal S diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken 
instrument på 21 minuter. Kan användas till alla instrumentfabrikat 
på marknaden.

Nyhet!

72 500:-
Kampanjpris:

•  7” touch panel i färg

•  Från ca 32 min 

•  5 förprogrammerade, 1 anpassningsbart program

•  Ingår 5 brickor i rostfritt stål
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MK-dent - tysk kvalité

5 600:-/st
Kampanjpris:

5 690:-/st
Kampanjpris: Beställ 5 och få ytterligare

10% på slutpriset

Instrument
HP21 serien - Standard huvud HP22 serien - Litet huvud 

•  LED - 40 000 lux

•  25 W

•  Ø 12.5 mm

•  4-hålsspray

•  55 dB

•  69 g

•  350 000 rpm

•  LED - 40 000 lux

•  18 W

•  Ø 10.8 mm

•  3-hålsspray

•  60 dB

•  67 g

•  420 000 rpm

HP21NL - för NSK Phatelus®

HP21KL - för KaVo MULTIflex®
HP21SL - för Sirona®

HP22KL - för KaVo MULTIflex®
HP22WL - för W&H Roto Quick®

HP22NL - för NSK Phatelus®

LP27L - för KaVo & MK-Dent
Vinkelstyckskropp med ljus
2,7:1, grönt
Max. 14 814 rpm

4 725:-

LP11L - för KaVo & MK-Dent
Vinkelstyckskropp med ljus
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

3 675:-

LPH21 - för RA-borr
Vinkelstyckshuvud
2:1, grönt
Max. 20 000 rpm

1 980:-

LP11L - för CA-borr
Vinkelstyckshuvud
1:1, blått
Max. 40 000 rpm

1 980:-

LP01L - för HP borr
Handstycke 1:1, blått
Max. 40 000 rpm

4 725:-

LP15L - för MK-dent &
KaVo
Vinkelstycke
1:5 rött
Max. 200 000 rpm

6 800:-

SC21EL

 – 33 kHz
För EMS®
Typ EN-060A

SC21E
Scalerhandstycke

2424  – 33 kHz 24 – 33 kHz24 – 33 kHz
För EMS® 
Typ EN-041

SC21SL

För Acteon-Satelec® 
Typ F 12 609

SC21S
Scalerhandstycke

 
För Acteon-Satelec® 
Typ F 12 281

24 – 33 kHz

SC21E2
Scalerhandstycke

 
För EMS® 
Typ EN-061

24 – 33 kHz

SC21KL
Scalerhandstycke
med LED ljus

Scalerhandstycke
med LED ljus

Scalerhandstycke
med LED ljus

 
För KaVo® 
Typ 1..007.3995

QC6016KW
Med sprayreglering, LED ljus

För MK-dent® & KaVo MULTIflex®

2 490:- 1 690:- 2 490:- 1 890:-

QC6016NT
Med LED ljus, (6-håls)

För NSK Phatelus®

QC6016SW
Med sprayreglering, LED ljus, (6-håls)

För Sirona®

QC5016W
Med strömförsörjning,  (6-håls)

För W&H Roto Quick® 

3 125:-
Kampanjpris:

2 180:-
Kampanjpris:

3 125:-
Kampanjpris:

2 180:-
Kampanjpris:

2 800:-
Kampanjpris:

2 800:-
Kampanjpris:
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Cattani

41 500:-
Kampanjpris:

12 800:-
Kampanjpris:

Beställ innan den 31 april 
och få installationen på köpet

11                                                                                       

TurboSmart A.vers
Turbo smart är ett mångsidigt sugsystem från Cattani känd för sin 
konsekventa höga prestanda och kan levereras i många konfigurationer 
för att passa dina krav.  
Standard version anpassad för 2-4 arbetsrum.

Vi hjälper dig med valet av sugmotor/-
sugsystem eller kompressor som skulle 
passa för just er kliniks behov.

Vi har mångårig erfarenhet när det 
gäller sugmotorer och kompressorer.

Svårt att välja eller har du 
frågor kring ditt maskinrum?

Cattani
Tecno Jet
Tecno-Jet är en sugmotor för anpassad för 1-3 
arbetsrum. 
Finns som 1-fas (0,75 kW ; 5,5 A) samt 3-fas (1,5 kW ; 
3,5 A)

•  Kan uppgraderas för att klara upp till 4-7 arbetsrum*
   (Du bibehåller din enhet)

•  1 400 l / min

*Kontakta oss för pris för uppgraderad version

•  68,2 dB

44 500:-
Kampanjpris:

36 900:-
Kampanjpris:

TurboSmart Cube
Cattani

AC300
Cattani

Turbo Smart Cube är ett tyst och smart sugsystem från 
Cattani med starkare, effektivare motor än Micro-smart 
systemet. Systemet är rekommenderat för 1-4 behandling-
senheter.

AC300 är en 3 cylindrig kompressor från Cattani med 
automatisk tork rekommenderad för 3-4 arbetsrum. 
AC300Q finns även med ljuddämpande hölje*.

•  1 600 l / min

•  58,2 dB

*Kontakta oss för pris 
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Starz Tipz
- Undvik korskontimanationer 
   mellan patienter

Starz Tipz Original - 95 mm
Längre än HP vilket ger bättre sikt och åtkomlighet i det posteriora 
området 4 luftkanaler som erbjuder ett försiktigare sprayflöde

Starz Tipz HP - 65 mm
Kortare än original påminner om flergångsspetsar och därmed en mer 
naturlig övergång.
Dubbla luftkärnor levererar starkare, mer fokuserad spray - 
perfekt för rensning 

Starz Tipz Original 150 / Starz Tipz HP 150

440:- /st
Starz Tipz Original 1 350 / Starz Tipz HP 1 500

3 450:- /st

Samtliga priser i detta magasin är angivna exkl. moms, frakt och installation om inget annat anges. 
Erbjudanden gäller t o m 2021-06-30 om inget annat angivits och kan inte kombineras med övriga 
avtal eller rabatter.  Med reservation för ev. tryckfel och valutakurser.

 

BiCef Solutions AB, Tryckarevägen 7, 434 37 Kungsbacka
 Telefon: 0300-43 03 40  |  Mail: info@bicef.se  |  Webb: bicef.se
 

Kontakta oss för vilka armatur som passar dig

På hela utbudet
Kampanjpriser


