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GC pakt uit met nieuwe InitialTM IQ ONE SQIN!

GC  LAB MAGAZINE

 3 2

Voor het volledige overzicht van al onze cursussen en online 
inschrijving, check www.gc-education-benelux.com.  
U kan ook een e-mail sturen naar education.benelux@gc.dental of 
bellen naar +32 16 74 18 60. 
Wilt u graag op de hoogte gehouden worden van al onze cursussen? 
Laat het ons weten via de website en dan voegen we u toe aan  
onze mailinglijst. 

CURSUSSEN

SCAN MIJ 
met de camera  van uw  

smartphone en krijg meteen het 
 overzicht van alle cursussen

GC pakt dit jaar uit met het Initial IQ ONE SQIN systeem. Het systeem is gebaseerd op de GC Initial  
“IQ-filosofie” en bestaat uit verschillende keramische materialen die perfect zijn aangepast om samen te 
worden gebruikt en een efficiënte en esthetisch overtuigende afwerking van monolithische en buccaal  
gereduceerde restauraties garanderen. Blader snel door naar pagina 6 en kom er alles over te weten!

Niet enkel het IQ ONE SQIN systeem is een hoogstaand pareltje in ons assortiment van dentaal technische 
producten, bekijk op de volgende pagina welke onze andere kwalitatief hoogwaardige producten zijn, we 
noemen ze dan ook onze TOP producten! 
 
Wij delen graag onze jarenlange ervaringen en opgedane kennis met u door samen te werken met onze 
KOL’s. Een van hen, Emmanuel Garrido (zaakvoerder van labo Manufacto te Louvain-la-Neuve) heeft een 
mooie casus gemaakt gebruikmakend van het nieuwe IQ ONE SQIN systeem (zie pag. 9).

De professionele maatschappij draait op snelheid en voorspelbaarheid. Zeker in de dentaaltechnische  
branche waar levertermijnen betrekkelijk kort en zeer strikt horen te zijn.  Als labohouder wilt u dan ook  
rekenen op snelle leveringen van grondstoffen en verbruiksproducten om de dagelijkse productieprocessen 
aan de gang te houden. 

GC heeft er daarom voor gekozen met een beperkt aantal Preferred Lab Dealers te werken. 
Hun sales team is erop getraind u te adviseren omtrent de meest aangewezen GC producten voor 
uw dagelijkse uitdagingen. Zij beschikken tevens over ruime voorraden om u zo snel mogelijk de juiste  
producten te leveren, krijgen voorrang en ondersteuning bij het organiseren van cursussen en webinars en 
hebben het privilege op de lancering van promoties en speciale acties zoals een trade-in.

Arseus LAB (BE) - Mannebeekstraat 33 - 8790 Waregem (BE) 
Contact BE: sales@arseus-lab.be - +32 800 30 500 (gratis)
Arseus LAB (NL) - Leeuweriklaan 6 – 8 - NL-3704 GR Zeist (NL)
Contact NL: info@arseus-lab.nl - +31 36 521 83 30 (gratis)

Improdent - Beselaerestraat 273 A - 8980 Beselare (BE)
Contact: info@improdent.be - +32 57 46 95 14

Dental Union Nieuwegein - Ravenswade 54k - 3439 LD Nieuwegein (NL)
Contact: nieuwegein@dentalunion.nl - +31 30 288 88 88

In 2021 vieren we 100 jaar van kwaliteit in de tandheelkunde!

GC bestaat dit jaar 100 jaar! In 1921 ontstond GC Chemical Research 
Laboratory in Tokio, waar drie chemici ‘Standard Cement’ voorstelden, 
het eerste GC product. Dankzij de Japanse cultuur en bedrijfsfilosofie 
SEMUI werd GC steeds succesvoller. 
Voor GC houdt SEMUI volgende in:  
‘Echte producten zijn gemaakt voor het welzijn van anderen, niet voor 
ons eigen belang’, en ‘een actie ten behoeve van een gebruiker zal nooit 
nalaten ons gelukkig te maken’. 

Op de cover van dit magazine prijkt de Daruma Doll, een Japans wens poppetje dat 
ook wel een ‘Goal Doll’ wordt genoemd. Het maakt deel uit van een eeuwenoude 
traditie om ons scherp te houden voor het bereiken van onze doelen. Eerst bepaalt u 
een specifiek doel dat u vastbesloten bent te bereiken.  Dan kleurt u één van de lege 
ogen in van de Daruma Doll om aan te geven dat u zich inzet om uw doel te bereiken 
en plaatst u de Daruma Doll op een zichtbare plaats. Zo wordt u eraan herinnerd 
terwijl de wenspop zich op uw doel concentreert. Als u uw doel heeft bereikt, kleurt u 
het andere oog van de Daruma Doll in.

Wilt u ook een Daruma Doll ontvangen? Neem dan contact op met uw LAB 
Advisor (zie achterkant) en vraag hoe u er een kan verkrijgen.



TOPPRODUCTEN VAN GC

InitialTM IQ ONE SQIN 
Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en 

vorm. Lees er alles over op pag. 5 t/m 10.

Initial™ LiSi Press
Een lithiumdisilicaat keramiek met de esthetiek 

en sterkte die tandtechnici eisen. 52 kleuren 
beschikbaar! Kijk snel op pag. 14 & 15.

GRADIA® PLUS  
Een modulair composietsysteem voor 

 indirecte restauraties. Ontdek hier  
meer over op pagina 16.

Lustre Paste ONE & Spectrum Stains  
Verf uw esthetiek met de Initial™ pasta  

en/of poeder Stains van GC. 

Painting Solutions

KOL Jasper Dekesel van ProSmile met zijn IQ ONE SQIN 
systeem set en ALS2. Een tevreden klant van GC!

Preferred Lab Dealer Improdent organiseerde een  
training op de GC Europe Campus.

KOL Emmanual Garrido met zijn  
IQ ONE SQIN systeem set van GC.

Onze KOL’s kregen uiteraard ook een intensieve  
IQ ONE SQIN product training.

KOL’s en IQ ONE SQIN

IQ ONE SQIN
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KOL Jo Venken van Dental Studio Venken met zijn  
IQ ONE SQIN systeem set van GC.

GC’s nieuwe Initial IQ ONE SQIN systeem begint al aan zijn opmars. 
Onze KOL’s (Key Opinion Leaders) hebben er allemaal een in huis genomen 
en ze kregen er een uitgebreide product training bovenop.

Ook onze Preferred Lab Dealers kregen elk een product training over het 
IQ ONE SQIN systeem, zodat zij de klanten steeds te woord kunnen staan 
indien er vragen zijn.

Wilt u graag meer weten over dit nieuwe systeem? Lees alvast de volgende 
pagina’s of neem gerust contact met ons op voor een demonstratie bij u in 
het labo of voor meer uitleg. Wij zijn er voor u!



IQ ONE SQIN: Opschilderbaar keramisch systeem voor kleur en vorm

Het is al enige tijd mogelijk om posterieure restauraties te maken uit één materiaal, zoals lithiumdisilicaat of zirkonium, dat  
voldoende esthetisch is zonder arbeidsintensieve laagsgewijze opbouwtechnieken. Er wordt steeds vaker om monolithisch werk 
gevraagd.

Met Initial IQ ONE SQIN, het opschilderbare keramische kleur en vorm systeem, kunnen esthetisch restauraties in het anterieure 
gebied op een eenvoudige manier worden gerealiseerd. 
Het systeem is gebaseerd op de GC Initial “IQ-filosofie” en bestaat uit verschillende keramische materialen die perfect zijn aange-
past om samen te worden gebruikt en een efficiënte en esthetisch overtuigende afwerking van monolithische en buccaal geredu-
ceerde restauraties garanderen.

3D

ONE SQIN techniek - voor al uw zirkonium en lithiumdisilicaat restauraties 

	9 Creëer vorm en fijne textuur details in het natte stadium - geen veranderingen na het bakken.

	9 Zelfglanzende eigenschappen - krijg een prachtige afwerking met één keer bakken.

	9 Optimaal fluorescentieniveau - zorgt onder alle lichtomstandigheden voor het uiterlijk zoals van  

natuurlijke tanden.

	9 Maximale esthetiek in een microlaag.

Creëer vorm en fijne textuur in het natte stadium.
Geen veranderingen na het bakken.

Initial IQ Lustre Paste dient ook als connectie laag
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Emmanuel Garrido
1995-2000 begon zijn  
carrière bij Jean Jacques 
Herremans; 2001: oprichting 
van Manufacto bvba in 
Brussel; 2005-2010 keramiek-
demonstrateur voor Heraeus 
Kulzer; 2008: Manufacto bvba 
in Waver; 2017: Manufacto in 
Louvain la Neuve. 
Specialisatie : anterieure 
cases mbv face scan

1. Begin van de onderstructuur met minimale buccale reductie.  De structuur 
wordt aldus ontworpen en aangepast dat alle contactpunten reeds de finale 
vorm hebben.  De reductie is venstervormig teneinde de gewenste kera-
miek laag op te bakken. 

2. De structuur wordt voor de connectiebrand lichtjes gezandstraald. 

Aanbrengen van de IQ Lustre Paste ONE

3. Toepassen van de basis kleur “LP ONE Body in de cervicale zone.  In dit 
geval wordt “Body A” gemengd met “LP- NFL” tot 1/3 incisaal. 

4. In de incisale/approximale zones wordt “L1 - Vanilla”, “L5 - Light Blue”, 
“L10 - Twilight” aangebracht om kontrast effecten en transparantie te 
verhogen. 

Connectiebrand op 850 graden Celsius volgens de gebruiksaanwijzing

Opbrengen van de IQ SQIN poeders

5. Op het corpus van het element wordt een fijne laag “IQ SQIN Body A” 
gelegd 

6. Op de transitie lijnen “IQ SQIN Bleach Enamel”

7 & 8. Vervolledigen van de finale vorm met snijdemassa “IQ SQIN E-57” en 
transpamassa “IQ SQIN Translucent Opal Booster” SQIN Translucent Opal 
Booster”. 

Klinische casus door Emmanuel Garrido
met IQ ONE SQIN conceptInitial IQ 

Lustre Pastes ONE

Het meest veelzijdige opschilderbare keramiek 

voor interne inkleuring en externe karakterisering van 

onder-structuren. Bij gebruik met SQIN doet het ook dienst als 

connectie laag.

 
 
 
 

Initial IQ 
  SQIN

Maakt de uiteindelijke 

contour van uw restauraties

compleet met vitaliteit,

textuur en natuurlijke glans.

Initial   
Spectrum        
  Stains

Fijne poeder-kleuren voor 

extra individuele effecten.

	9 Gebruikt in combinatie met 

Lustre Pastes ONE

	9 Esthetisch skin type 

keramiek

	9 Vorm en Textuur

	9 3D Esthetiek

	9 Zelfglanzend effect

	9 Kunnen gemengd worden met Lustre Pastes ONE 

& SQIN

	9 4 NIEUWE kleuren

	9 Opschilderbaar keramiek

	9 Verhoogde fluorescentie

	9 Vervangt de actuele Lustre 

Paste NF (V-Shades)

ONE SQIN concept: 3 pijlers

Keramiek brand op 760 graden Celsius,  
volgens de gebuiksaanwijzing. 

9 & 10 & 11.  Manuele afwerking van de  
oppervlakte structuur. 

1

2 3

4

5 6 7

8 9 10 11
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IQ ONE SQIN

Gratis training in uw LAB!
Gratis training in uw LAB!

Bij aankoop van een  
IQ ONE SQIN set, 

geven wij een gratis training 
in uw LAB (+/- een halve dag).  

Interesse? 
Neem contact op via  

info.benelux@gc.dental



IQ ONE SQIN System Set om gemakkelijk hoge esthetische resultaten te bereiken, 
vergelijkbaar met conventionele gelaagde restauraties, maar met een aanzienlijke  
tijdswinst. De set bevat een selectie van de belangrijkste keramische componenten.

IQ ONE SQIN Shades Set - 876497 van € 540,-  voor € 405,- 
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

Voor meer informatie, neem contact op met uw LAB Advisor of Preferred LAB Dealer (zie achteraan voor gegevens).

FUJIROCK® EP 

Wat de GC-familie hardgipsen zo populair maakt in Europa, is hun superieure kwaliteit. De gipsen van GC worden gebruikt om aller-
hande prothetische werkstukken te vervaardigen en zijn specifiek ontworpen voor consistente en nauwkeurige modellen en stompen 
die volledig voldoen aan de vereisten van moderne tandlaboratoria. 

In navolging van de systematische aanpak van GC - “Eén bewezen gipsfamilie voor alle vereisten en toepassingen” - introduceren 
we twee gipsen die perfect kunnen worden gecombineerd om de basis voor uw esthetiek te creëren: 

FUJIROCK® EP Classic en Premium

GC FUJIROCK EP Classic
GC FUJIROCK EP Classic is een van de meest populaire 
type 4 tandheelkundige gipsen ter wereld, een echte 
klassieker. Dit gips is ideaal voor alle soorten protheti-
sche werkstukken, dankzij zijn uiterst nauwkeurige detail-
reproductie, uitstekende randhardheid en stabiliteit 
onder hoge druk. GC FUJIROCK EP Classic is zeer vloei-
baar, maar toch thixotroop voor optimale verwerkingsei-
genschappen en gemakkelijk gieten zonder luchtbellen. 

Verkrijgbaar in de kleuren Golden Brown en Topaz Beige

GC FUJIROCK EP Premium  
GC Fujirock EP Premium is speciaal ontwikkeld voor 
hoogwaardige technologieën, zoals uitgebreide implan-
taatwerkstukken en complexe volkeramische toepassin-
gen. Dankzij de verbeterde poedersamenstelling van GC 
FUJIROCK EP Premium en de verfijnde kleuruitharding is 
dit speciale gips bij uitstek de perfecte keuze voor een 
groot aantal toepassingen.

Verkrijgbaar in de kleuren Pastel Yellow, Polar White, 
Inca brown en Titanium Grey.

10
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Wij zijn pas tevreden als  u 
dat bent! Het kan gebeuren dat 

de keramiek set die u heeft ont-
vangen niet helemaal is wat u 

ervan verwacht had. Dan mag u de 
volledige set terugsturen binnen 30 

dagen en krijgt u uw geld  
100% terugbetaald. 

Zo kan u met een gerust hart 
IQ ONE SQIN 

bestellen.*

Niet tevreden, geld terug! 

 11 10

TRADE-IN met Miyo of elk gelijkaardig systeem mogelijk. 

MOGELIJK

TRADE-IN
Voor meer informatie en voorwaarden, neem contact op met de 
LAB Advisor  van uw regio (zie achteraan voor gegevens).

GC Initial IQ ONE SQIN System Set - art.nr. 877098 van € 1.320,-  voor € 990,- 
via Preferred LAB Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

25% KORTING*!

PROMO

*  Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 30 november 2021.

GC  LAB MAGAZINE

Uitsluitend geldig op GC FUJIROCK EP 
Classic Line Golden Brown (12kg).
(zie laatste pagina voor meer informatie)

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

55% KORTING!

PALLET ACTIE
45% KORTING!

bij aankoop van 60 verpakkingen bij aankoop van 30 verpakkingen

van €5.341,- voor €2.403,- van €2.670,- voor €1.468,-

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/gradiaplus/leaflet/LFL_GRADIA_PLUS_fr.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/gradiaplus/leaflet/LFL_GRADIA_PLUS_fr.pdf


Aadva Lab Scanner 2 met unieke intuïtieve scanflow
Eenvoudige en unieke workflows met de Aadva Lab Scanner 2 van GC
De combinatie van unieke scanfuncties met robuuste scanhardware helpt u uw werkroutine te  
vereenvoudigen.

Krijg €750 extra korting bij teruggave van 
uw oude scanner (exocad, 3Shape en Dental 
Wings software) Alleen geldig bij aanschaf van ALS 2 en 
Aadva CAD design software. Voor meer informatie over 
ALS2 en de lease voorwaarden, neem contact op met het 
GC LAB team (zie achteraan).

en open STl-export

Volledige exocad-integratie

Hybrid scan
Smart scan
Occlusion scan

3 UNIEKE workflows 3

DEMODAG ALS2
15 OKTOBER 2021
VAN 13U TOT 16U30
U kan op 15 oktober uw eigen werkstuk 
scannen en designen bij ons op de Campus 
te Leuven. Inschrijven is verplicht en kan via 
info.benelux@gc.dental of 
via +32 16 74 18 60.

Triangulatie
met gestreept licht,
blauw LED-licht

Geautomatiseerde
Z-as en aanraakscherm
Full arch scan in 22 sec 

Snelheid en kwaliteit Full HD MP 5 Camera

4 μm nauwkeurigheid
volgens ISO 12836

Constante nauwkeurigheid
Scannen van textuur;
Hoog contrast
en resolutie

In kleur € 365/MAAND

Volledig operationeel  
ALS2 systeem nu via leasing vanaf: 

CURSUSSEN NAJAAR 2021

LiSi Frontkroon op implantaat met 
cervicaal defect
met Stephan van der Made

In deze 2 daagse cursus leert u hoe een front-
kroon van LiSi labiaal op te bakken volgens 
een kleurrecept vanuit Matisse. De kroon 
wordt volgens protocol gecementeerd op 
een titanium Ti-base. Uiteindelijk wordt bij 
de palatinaal verschroefde kroon volgens 
eenvoudige methode het cervicale defect 
met Gradia Gum hersteld.
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Facings met Initial LiSi van A tot Z
met Jasper Dekesel

Bij deze cursus gaan we stap voor stap over 
een workflow, die altijd toepasbaar is voor 
elke veneer casus: 
  

• Fotografie & communicatie 
• Wax-up & mock-up 
• Modelleren & persen 
• Intermorfologie & staining 
• Opbakken & Afwerken 
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MATISSE: match the single central
met Marat Awdaljan

Matisse is een systeem waarmee de natuurlijke 
tand en stomp in kaart gebracht worden in ka-
der van de kleurenopbouw. Na deze cursus kan 
u aan de slag met de allernieuwste technieken 
omtrent kleurbepaling en zal u ook uw single 
centrals tot een goed einde kunnen brengen. 
En dit met een gerust hart!

26
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van €16.500 voor €13.200

BIJ AANKOOP VAN EEN ALS 2 
*actie geldig tot en met 31/12/2021

GC  LAB MAGAZINE
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Voor het volledige overzicht van al onze cursussen en online 
inschrijving, check www.gc-education-benelux.com. 

IN DE KIJKER



Hoge translucentie (HT) – Glazuurvervanging
Transparantie die het beste aansluit bij natuurlijk 
tandglazuur, ziet er niet donker uit (lage value) in de 
mond
Medium translucentie (MT) – Press & stain
V-kleurenreeks met warme kleuren van de
Initial-familie van keramische materialen
Lage translucentie (LT) – inkleuren of opbouwen
Lage translucentie ingots, volgens de V-shade sleutel. 
Ideaal voor inkleuren of cut-back en opbouwen met 
GC Initial LiSi

Lage translucentie (LT-IQ) – One-bodyconcept A, B, 
C, D of Layer
Compact-kleurenreeks volgens het one-bodyconcept
Medium opaciteit (MO) – Laagsgewijze opbouw
Dankzij de sterke fluorescentie kan een levens- 
echte kleur worden gereproduceerd bij verblending 
van Initial LiSi-porselein.

LiSi Press is verkrijgbaar in 4 translucentiegraden

Het InitialTM LiSi Press gamma is na de eerdere toevoeging van 5 nieuwe  
kleuren verder uitgebreid met 14 extra kleuren:

Lage Translucentie

LT-C3 / LT-C4 / LT-D3 / LT-D4 

Medium Translucentie

MT-B0+ / MT-A3.5 / MT-A4 / MT-B3 / MT-B4 / MT-C3 

MT-C4 / MT-D3 / MT-D4

Hoge Translucentie

 HT-BLE+

MT-B0+

HT-BLE+

MT-A3.5 HT-BLE+ MT-B3 MT-B4 MT-C3 MT-C4 MT-D3 MT-D4

LT-C3 LT-C4 LT-D3 LT-D4

NIEUWE 

KLEUREN

5 + 14 = 19 

nieuwe kl
euren
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Wilt u dit product eens testen?  
We geven graag een demo in uw LAB. Interesse?  
Neem contact op met onze LAB Advisors (zie achterkant).

UITTESTEN?
Bij aankoop van 5 tubes Initial LiSi Press, ontvang je 20% 
korting. Geldig op alle 52 kleuren!

20% KORTING!
PROMO

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB 
Advisor of Preferred LAB Dealer. (zie achteraan voor gegevens)

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/initiallisi/leaflet/LFL_Initial_LiSi_nl.pdf


CEMENTEREN

Kleven, bonden, adhesief cementeren, glasionomeer, duaal uithardend,…
Niet alleen het aanbod van verschillende materialen groeit, ook de waaier van 
cementen is immens groot.

Het definitief cementeren van K&B, al dan niet implantaat gedragen, is best een 
complexe materie, die zowel vanuit tandheelkundig als tandtechnisch oogpunt de 
nodige kennis verlangt.Als tandtechnicus beseft u maar al te goed dat correct 
cementeren een van de sleutels tot succes is in het productieproces van een vaste 
restauratie. 

U, als fabrikant van vaste tandprothetische restauraties, kent immers heel goed de 
procedures dewelke dienen te worden gevolgd om een bepaald materiaal op een stomp te bevestigen.  
En die kennis wil u vanzelfsprekend overdragen aan de tandarts.

Communicatie, daar draait het hem om.  
En net daarin wil GC een toegevoegde rol spelen.

We ontwikkelden voor u een handige communicatie tool, waarin u de behandelende tandarts op een overzichtelijke, intuïtieve 
manier kan adviseren omtrent de te volgen stappen nadat de kroon uw labo verlaat. 

Deze tool is niet anders dan een kaartje, ter grootte van een kredietkaart.  Hierop vinkt u aan welke stappen dienen te worden 
gevolgd en voegt het bij uw werkstuk.

GC’s sleutel tot een succesvolle cementatie procedure

De voordelen?
• Het risico van falen (chipping, barsten) van keramische werkstukken vermindert.
• Het aantal remakes daalt.
• U versterkt als service labo uw adviserende rol naar uw tandartsen.
• Communicatie vereenvoudigt, dus de werklast daalt. 

Neem contact op met uw LAB Advisor in uw regio (zie achterkant) of via info.benelux@gc.dental om de voorwaarden tot het verkrij-
gen van deze kaartjes te ontvangen.

We hopen alvast snel van u te horen.

U kan dit kaartje gratis bestellen bij GC, voorzien van naam en logo van uw eigen labo.
Ze worden geleverd in pakjes van 50 stuks.  

uw LOGO hier

GRADIA PLUS is een uiterst sterk, nano-hybride, licht-uithardend indirect compo-
sietsysteem. Het biedt helderheid, transparantie, kleurverzadiging en een natuurlijke 
opalescentie in het mond-milieu die gelijkaardig is aan keramiek. 
Het systeem is bovendien compacter en is modulair opgezet voor een optimale pro-
ductiviteit, flexibiliteit en aanpasbaarheid.

GRADIA PLUS is verkrijgbaar in verschillende soorten pasta’s die allemaal zijn afge-
stemd op hun indicatie en toepassingsgebied.

• De Heavy Body-pasta’s garanderen een stabiele opbouw voor grotere volumes. 
Zij behouden hun vorm tijdens het modelleren van inwendige dentinestruc- 
turen. De pasta kleeft niet en kan met een modelleerspatel in vorm worden 
gebracht.

• De Light Body-kleuren kunnen afzonderlijk gebruikt worden of gemengd wor-
den om individueel te karakteriseren. Deze pasta’s worden in kleinere 
hoeveelheden aangebracht met een penseel.

Modulair composietsysteem voor indirecte restauraties

Check het YouTube-kanaal van GC voor de video van 
deze stap-voor-stap GRADIA PLUS Injectie Techniek.

GRADIA® PLUS

GC zet u op weg 
Onze Dental Lab Advisors begeleiden u in uw labo bij uw eerste werkstuk met 
GRADIA PLUS One Body. GC zorgt voor de nodige apparatuur en producten.  
Bespreek dit met uw Lab Advisor in uw regio (zie achterkant voor gegevens).

GC  LAB MAGAZINE
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20% korting bij aankoop van 5 GRADIA PLUS refills via Preferred LAB 
Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

20% KORTING!

PROMO
Voor meer informatie, neem contact op met uw LAB Advisor  
of Preferred LAB Dealer (zie achteraan voor gegevens).

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/gradiaplus/leaflet/LFL_GRADIA_PLUS_fr.pdf
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PROMO

InitialTM IQ ONE SQIN Shades of System Set TRADE-IN  
mogelijk via Preferred LAB Dealer TRADE-IN

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

GC LABOLIGHT DUO

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

LED Unit met twee polymerisatie mogelijkheden voor indirecte com-
posiet-restauraties. GC biedt dit multifunctionele lichtuithardingsap-
paraat aan voor de tandtechnicus waarbij twee uithardingsmogelijk-
heden  worden gecombineerd: 

• Prepolymerisatie (Step mode) 

• Definitieve polymerisatie (Full mode)

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

EXACLEAR
Materiaal van transparant vinylpolysiloxaan

PARTNER VAN GRADIA® PLUS voor transparant werk
• Uitstekende controle van details
• Gemakkelijk te verwerken
• Snelle uitharding

FUJIROCK® EP pallet actie!

• Uitsluitend geldig op GC FUJIROCK EP Classic Line Golden Brown in de 
verpakking van 12kg.

• ½ pallet aktie (30 verpakkingen) : 
 ~ nettoprijs voor de klant : € 1.468,83 ofwel € 48,96/stuk  

( = 45 % korting op verkoopprijs € 89,02/stuk)
• Volledige pallet aktie (60 verpakkingen) :

 ~ nettoprijs voor de klant : € 2.403,54 ofwel € 40,06/stuk 
( = 55 % korting op verkoopprijs € 89,02/stuk)

55% KORTING!

PALLET ACTIE
45% KORTING!

bij aankoop van 60 verpakkingen bij aankoop van 30 verpakkingen

Bij aankoop van een RELINE II Soft of Extra Soft Intro Set
Ontvang: 20% korting

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

20% KORTING

Bij aankoop van 4 x EXACLEAR cartridges 2x48ml (51gr)
Ontvang: 25% korting

• Een gemakkelijk aan te brengen siliconen liner in cartridge 
• Duurzaam comfort en aangename verlichting voor uw patiënten
• Sterke hechting, maar gemakkelijk te onderhouden en aan te passen

RELINE II Soft of Extra Soft Intro Set

25% KORTING!

BIJ AANKOOP VAN  
4 CARTRIDGES

InitialTM Family keramische sets

20% korting op elke GC Initial Ceramic Set
Dealer: Arseus Lab - Improdent - Dental Union

20% KORTING!

PROMO

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

Wanneer u op een zeer snelle economische manier wilt werken bieden 
wij u de Initial Classic lijn aan. U hoeft niet meer te switchen tussen  
merken of soorten keramiek. Het is een van de meest veelzijdige  
systemen, aangepast aan de behoeften van de moderne tandtechnische 
laboratoria van vandaag.

De IQ ONE SQIN Shades of System Set worden gebruikt in combinatie 
met LP ONE in de micro-layering techniek om de finale vormgeving van 
de restauratie te voltooien.
Geeft levendigheid, textuur en een natuurlijke glans aan de restauratie.

van €2.920,- voor €2.250,-

PROMO

Voor meer informatie, neem contact op met uw Product LAB Advisor of Preferred LAB Dealer.

Zacht siliconen reliningmateriaal in cartridge

Bovenstaande promoties zijn geldig tot en met 31 december 2021. Bovenstaande promoties zijn geldig tot en met 31 december 2021.

https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/initiallisi/leaflet/LFL_Initial_LiSi_nl.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/gradiaplus/leaflet/LFL_GRADIA_PLUS_fr.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/optiglazecolor/leaflet/LFL_OPTIGLAZE_color_nl.pdf
https://europe.gc.dental/sites/europe.gc.dental/files/products/downloads/fujirock/leaflet/LFL_Fujirock_EP_en.pdf
https://europe.gc.dental/nl-BE/products/initial


GC Europe NV 
Benelux Sales Department 
Interleuvenlaan 33 
B-3001 Leuven  
+32 16 74 18 60
info.benelux@gc.dental
www.gc-education-benelux.com 

GC ontwikkelde de GC Get Connected Smile Program. Één app waarop u 
alle informatie terugvindt: GC product catalogus, events, cursussen, product 
lanceringen, de laatste nieuwtjes en nog zoveel meer. U kan er smiles winnen 
als trouwe klant en zo heel wat voordelen halen.

Hoe meer u de Get Connected app gebruikt, hoe meer ‘smiles’ u krijgt.  
Uw smiles zijn geld waard!

GC BNL LAB TEAM AT YOUR SERVICE

Dental Advisor Laboratory
Remco Heeren
Remco.heeren@gc.dental
+31 6 30 09 42 32

Sales Manager Lab & Digital Solutions
Daniel Herpigny
Daniel.herpigny@gc.dental
+32 475 79 84 05

BESTELLEN?

Freelance Technisch Adviseur
Bob Elst
+32 472 18 21 86

Neem contact op met onze 
Preferred LAB Dealers:

GC ontwikkelde ook een hele mooie 3D app over hoe de 
beste resultaten te creeëren met onze Initial keramieklijn,  
en u  vindt er heel makkelijk de brandparameters terug. 

Daarnaast vindt u in onze ‘GC Luting 
Guide’ app alle antwoorden op uw 
cementeervragen.

Improdent (BE):
info@improdent.be
+32 57 46 95 14

Arseus LAB (NL):
info@arseus-lab.nl
+31 36 521 83 30

Arseus LAB (BE):
sales@arseus-lab.be
+32 800 30 500 

Dental Union Nieuwegein 
(NL): 
nieuwegein@dentalunion.nl
+31 30 288 88 88

https://www.linkedin.com/company/gc-benelux/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/gcbenelux/

