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Beste (potentiële) klanten, 

Digitale innovatie, kwaliteit, zekerheid, hoge service en altijd goed bereikbaar dat is waar uberVo dental b.v. voor 
staat. Exclusieve samenwerking met onze wereldleiders 'SCHÜTZ DENTAL, IMES-ICORE® en SILADENT' zorgt
ervoor dat wij onze klanten een totaalconcept kunnen bieden. Dit op het gebied van een uitgebreid CAD/CAM 
productportfolie, met de meest geavanceerde software en freesmachines, snelle technische ondersteuning en 
professionele trainingen. Maar ook kennisuitwisseling tussen tandtechnici, tandartsen en implantalogen 
stimuleren wij door middel van onze flexibele open digital-uberVo-workflow. De digital-ubervo-workflow is de 
sleutel tot samenwerking en geeft onze klanten: Zekerheid, kwaliteit en precisie.  Ontdek de kracht van team 
uberVo en laat u vrijblijvend informeren wat voor uw lab of praktijk nodig is.

Ons Concept = Uw Succes 

TEAM uberVo
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"Digitaal maar toch persoonlijk"
De digitalisering in de tandheelkunde en tandtechniek ontwikkelt zich vandaag de dag razendsnel.  
Juist daarom streeft uberVo dental zo naar het persoonlijke contact met haar klanten en 
leveranciers. Wij weten niet beter dat het contact met onze klanten verder gaat dan alleen het verkopen van 
onze producten, het is een samenwerking die je met elkaar aangaat en eigenlijk niet meer stopt. 
De open Digital-Workflow is daarin een belangrijke motor! 

Digital-uberVo-Workflow
Onze digital-workflow met bijbehorende producten en materialen is een belangrijke drager en 
ontwikkelaar. Dit omdat deze open workflow eenvoudig analoge werkprocessen ombuigt naar digitale 
STL-bestanden, waardoor u eenvoudig betrouwbare (patiënt)gegevens met elkaar kan delen en volgbare 
processen met collega-partners kan creëren. De digital-uberVo-workflow biedt u en uw partners een 
complete werkstroom voor het digitaal vervaardigen van kronen, bruggen en andere restauraties op basis van 
CAD / CAM. Naast een kwalitatief en véélzijdig productassortiment biedt uberVo een hoog serviceniveau, 
zekerheid en is beroepsmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de digitale tandtechniek. 

Support
Ons supportteam is dagelijks bereikbaar en geeft u de directe ondersteuning die nodig is, bijv. door in te 
loggen op uw netwerk. Op deze manier kan u snel weer uw werk hervatten met weinig tijdverlies. uberVo 
gaat voor uw succes. 

Producten    „made in Germany“
Wij leveren uitsluitend producten die zijn getest volgens de nieuwste industriële normen. Dit geeft u het 
vertrouwen dat u uitsluitend hoogwaardige producten en apparatuur gebruikt om hoge kwalitatieve restauraties 
te produceren.
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Tizian CAD

Tizian CAD/CAM biedt u een open STL-systeem van de nieuwste generatie, gebaseerd op een 

"modulair" ontwerp. Doordat alle onderdelen van dezelfde bron afkomstig zijn 

wordt een hoog  veiligheidsniveau gegarandeerd en gewaarborgd. Wij leveren alles wat 

nodig is voor een 'toekomstvast' CAD/CAM-systeem: Producten variërend van blanks en 

frezen tot CAD software.

Tizian Scanners

Tizian Smart-Scan-plus

Een volautomatische scanner die in 26 seconden de 
volledige boven- en onderkaak scant,  met de hoogste 
nauwkeurigheid. Door de flexibele Multi-Die-Plaat is deze 
scanner ideaal voor het automatisch scannen van modellen 
en maximaal acht stompmodellen in één proces. 

De scanner heeft een open systeem en genereert STL-
bestanden die u snel en eenvoudig kunt ontwerpen in het 
Exocad - Tizian Creativ RT CAD-Designprogramma. De Tizian-
Smart-Scan plus is volledig integreerbaar in de Digital-
uberVo-Workflow en wordt geleverd inclusief software.

CAD Design Software

Tizian Creativ RT

Tizian Creative RT is een design-softwareprogramma die 
speciaal ontwikkeld is voor de tandtechnologie en  voldoet 
aan de huidige markteisen. Met dit modulaire ontwerp 
kunt u uw software precies aanpassen op uw eigen 
gebruikersbehoeften. Door de continue ontwikkeling van 
de Tizian Creative RT design software beschikt u over een 
uniek en duurzaam geavanceerd softwareprogramma.
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Tizian Cut 5 Smart plus 

Freesmachines

Tizian Cut 5.2
Deze 5-assige freesmachine freest nagenoeg elke  
tandheelkundige restauratie en is zeer geschikt voor de 
verwerking van voorgekleurd zirkoon, CoCr, titanium   
en bijna alle andere materialen. De Tizian Cut  5.2 is een 
krachtige freesmachine met een zeer nauwkeurige 
spindel, B-as ± 30° - voor het frezen van sterke onder-
snijdingen en uitgerust met een 8-voudige vol 
automatische blankwisselaar.  Optionele functies: nat 
slijpen voor lithiumdisilicate en integratie van een  
12-voudige blankwisselaar.

Tizian Cut 5 smart plus

Tizian Cut 5.2 plus

CORiTEC 350i & CORiTEC 350i Loader

• Volledig 5-assig; 3+2 of simultaan (hoek 30°)
• A-as ± 30° / B-as ± 25°; voor het frezen van sterke

ondersnijdingen
• Hoge precisie door EC-servo motoraandrijving
• Frezen met 6mm schacht (sterker/stabieler)
• Nat en droogverwerking geïntegreerd (4,8L reservoir )
• Nulpunt spansysteem geïntegreerd
• Verwerking van alle relevante materialen. Ook

titanium steggen, geprefabriceerde abutments en
AvaDent protheses

• Integreerbaar in de Digital-uberVo-Workflow
• Compatibel met:  98 mm  / 98,5 mm blanks, PreFace®

abutments Medentika, NT-Trading

CORiTEC 350i (loader)

CORiTEC 650i & CORiTEC 650i Loader

• Volledig 5-assig simultaan
• A-as ± 30°, B-as ± 25°
• Voor het frezen van sterke ondersnijdingen
• Spindel 62.000 tpm, 3.2 kW
• 16-voudige vol automatische blankwisselaar
• Ideaal voor het verwerken van voorgekleurd zirkoon
• Verwerking van bijna alle relevante materialen:

Titanium, NEM, zirkoniumdioxide, aluminiumoxide,
PMMA, glaskermiek, wax, composiet, zirkoon
versterkt composiet, PEEK, geprefabriceerde
abutments

• Integreerbaar in de Digital-uberVo-Workflow
• Compatibel met:  98 mm  / 98,5 mm blanks, PreFace®

abutments Medentika, NT-Trading
• Diverse optionele functies mogelijk

CORiTEC 650i(loader)

• Volledig 5-assig simultaan
• 3 lineair assen x, y, z, draai-as 360° en B-as ± 30°
• Geschikt voor nat en droogverwerking
• Volledig 5-assig simultaan
• Spindel 60.000 tpm / 300 W
• Frezen 3 mm schacht
• Magazijn voor 16 frezen, automatische wisseling
• Gewicht 95 kg
• Afmeting machine 69,2x54,2x55 cm
• 220V / 50/60Hz
• 6 bar constante druk, 40 ltr./minuut
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Ons keramiek systeem
Het maakt niet uit of u  laagsmeltend of hoogsmeltend keramiek nodig heeft. Met Tizian, 
Nuance 750 en Nuance 850 bieden wij u de beste keuze om de meeste materialen te 
karakteriseren. Al onze keramische materialen hebben een zeer hoge brandstabiliteit. Deze 
stabiliteit zorgt ervoor dat u de gewenste tandkleur krijgt na (after the correction firings)

Tizian Ceramics

Karakteriseer of creëer uw dentale werkstuk van 
zirkoniumdioxide of titanium met ons keramiek 
systeem. De resultaten zullen u inspireren en versteld 
doen staan. CTE values of compatible framework 
materials Tizian Ti 9,6 x 10-6 K-1

Tizian ZrO2 10,4 x 10-6 K-1

Nuance 850

Nuance 850 is een hoogsmeltend opbakkeramiek voor 
dentaallegeringen. Met de Nuance 850 - kleurenset kan 
een uiterst natuurlijk resultaat vervaardigd worden.

CTE values of compatible framework materials Nuance 

850 13.8 – 15.0 x 10-6 K-1

Nuance 750

Nuance 750 is een laagsmeltend metaalkeramiek voor  
universele legeringen en perskeramiek. In ad-dition, you 
can veneer frameworks made from Nuance 750 
pressing pellets with the 8-color set. 

CTE values of compatible framework materials Nuance 

750 15.9 – 16.8 x 10-6 K-1

Tizian Ti Ceramics 9-Kleurenset
Titanium + zirkoniumdioxide   art.no. 624920 
Titanium            art. no. 624921 
Zirkoniumdioxide                 art. no. 624922

Nuance 750 Master-Set  624596 

Nuance 750/850 color Set

The stain set for your Nuance 750/850 ceramic veneers. 
An excellent color matching helps you obtain even more 
brilliance for your restorations.

(Kleuren zijn ook per stuk leverbaar)
art. no. 624295
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Bondingproducten

Sebond Bondopaker Dentin

Geschikt voor het opakeren van klammers in dentine 
kleuren. Een goeddekkende pasta-opaker metaalprimer in 
één. Verkrijgbaar in diverse dentine kleuren: A3, A4, B1, 
C3, D2

Sebond Smart Metaalprimer
Een bewezen metaalprimer voor een uitstekende hechting van 
metaallegeringen met kunststof/composiet. Een betrouwbare 
primer met zeer hoge hechtwaarden,  heeft een neutrale geur en is 
geschikt voor alle gangbare metalen en composietsystemen.  

Sebond Smart Zr 
Een innovatieve bonder voor zirkonium die zorgt voor een 
optimale, betrouwbare hechting tussen zirkonium  composiet. 
Geschikt voor alle gangbare zirkonium-dioxide en 
composietsystemen.

Sebond Pink
Een goeddekkende pasta-opaker en metaalprimer in één. Zéér 
geschikt voor het opakeren van zadels en retenties, verkrijgbaar in 
licht en donker roze. Extra groot voordeel: geen extra metaal-
primer meer nodig!

art. no. 644094–644099

licht art. no. 644090 
donker art.no. 644091

art. no. 640068

art. no. 640066

Sebond Grip
Voor een extra micromechanische retentie en voor nog 
méér zekerheid! Sebond Grip is zeer vloeibaar en wordt 
aangebracht tussen de bonder en de pasta-opaker. 
Sebond Grip kenmerkt zich met hoge hechtwaarden en 
en zorgt voor een uitstekende chemische hechting bij elke 
pasta-opaker!

art. no. 644092

Opaquer
Sebond Grip

Retention

Ontdek ons ruime assortiment aanaan
bondingproducten
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dialog Vario Chroma Flow Set

Light-curing composite colors for the individualizati-on of 
dental restorations made of composite. Paint the  surfaces 
of your restorations or add the colors between the layers. 

dialog Occlusal Six-Color Set

Light-curing crown and bridge composite for the creation of 
occlusal veneers, palatinal surfaces, cusps and full  
veneers. Well-suited for the production of bionic resto-
rations.

art. no. 640076

Sebond Implant and Alphalink Implant

Het complete systeem bestaat uit Sebond Implant: primer, en 
Alphalink Implant:  bevestigingscomposiet. Gebruik deze twee 
producten in combinatie voor een stevige bevestiging van 
supraconstructies op  abutments. Zéér geschikt voor het bevestigen 

van: zirkoondioxide, EM / NEM, titanium en keramiek! 

Composieten

dialog Vario
Veneer crowns and bridges with a flowable or a paste 
composite. With dialog Vario, you have got the choice. The easy 
handling and the excellent aesthetic results will inspire you.

art. no. 643401

art. no. 643410

art. no. 643610

art. no. 640075
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Futura-Serie

FuturaGen  1

Een koudpolymeriserende prothesekunststof. Geschikt voor 
alle verwerkingsmethoden: injectie-, pers- en giettechniek, 
totaalprothesen en rebasing. 

FuturaJet  2

Een zelfpolymeriserende prothesekunststof. Geschikt voor de 
injectie-, reparatie- en frametechniek, totaal-prothesen en 
rebasing. FuturaJet heeft uitstekende mechanische 
eigenschappen, breed kleurenassortiment en zeer 
gebruiksvriendelijk.

FuturaPress LT and FuturaPress N  3

Een koudpolymeriserende prothesekunststof. Geschikt voor 
reparatie, frametechniek, rebasing en totaalprothesen. Het 
verschil tussen deze kunststoffen is de verwerkingstijd.

Futura Basic Cold  4

Een koudpolymeriserende prothesekunststof. Geschikt voor 
reparatie, frametechniek, totaalprothesen en rebasing.

Futura Basic Hot  5

Een heetpolymeriserende prothese-kunststof. Geschikt voor 
totaalprothesen en kenmerkt zich door een zeer hoge 
kwaliteit.

FuturAcryl 2000  6

Een heetpolymeriserende prothesekunststof. Geschikt voor 
injectie- en totaalprothetiek. Zeer geschikt voor snel-
polymerisatie (circa 20 min), uitstekende mechanische 
eigenschappen, goede oppervlaktedichtheid en comfortabel 
werken door een lange verwerkingstijd (ca. 1/2 uur).

Injectiechniek

• FuturaGen
• FuturaJet
• FuturAcryl 2000

Giettechniek

• FuturAcryl 2000
• Futura Basic Hot

Reparatie

• FuturaGen
• FuturaJet
• FuturaPress N
• FuturaPress LT
• FuturaSelf
• Futura Basic Cold

Frametechniek

• FuturaGen
• FuturaJet
• FuturaPress N
• FuturaPress LT
• FuturaSelf
• Futura Basic Cold

Totaalprothesen

• FuturaGen
• FuturaJet
• Futura Basic Cold
• Futura Basic Hot
• FuturAcryl 2000

Rebasing

• FuturaGen
• FuturaJet
• FuturaPress N
• FuturaPress LT
• FuturaSelf
• Futura Basic Cold

1 2

3 4

5 6

Alle producten van onze Futura-kunststoffen bestaan uit een poeder en een vloeistof
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Verbruiksmaterialen

PaintAcryl Set Modelleerkunststof

Koudpolymeriserende modelleerkunststof voor het 
modelleren van telescoopkronen. De kunststof kan 
volledig worden uitgebrand en is eenvoudig te 
modelleren.

Profit Set Fixing Material

Vloeibare modelleerkunststof op cyanoacrylaatbasis met 
pompverstuiver.

AlphaDie MF

Modelstompmateriaal op polyurethaanbasis. 
Aanbevolen voor het vervaardigen van precisie 
tandkransen en zaagmodellen.

CoCr Alloys

Microlit isi NEM-opbaklegering

CoCr-opbaklegering, biocompatibel non-precious 
keramische legering. 
CTE 14.1 x 10-6 K-1 
Vickers hardheid HV 10: 280

Micronium N 10

CoCrMo-framelegering die door zijn elasticiteitsmodule 
zeer geschikt is voor de frametechniek

Micronium Exclusiv

CoCrMo-framelering met een extreme hardheid.  Bijzonder 
geschikt voor supraconstructies

Check onze website voor een totaaloverzicht 

van onze legeringen!

art. nr. 629310

art. nr. 629520

ivoor
art. nr. 621210  
abrikoos
art. nr. 621215
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Producten
 voor de

tandarts

Onze topproducten voor tandartsen!

Capo Slow Flow

Een vloeibare lichtuithardende 
composiet met extreem goede 
fysieke eigenschappen.  Geschikt 
voor het afdichten van kleine 
glazuurcorrecties tot 2,5mm 
diep.

Capo Bulk Fill Compules

Een lichtuithardende composiet 
voor het vullen van kleine en diepe 
restauraties, cavities klasse I en II, tot 
4mm diep. In tegenstelling tot 
vergelijkbare vullers kunt u met de 
Capo Bulk Fill cavities vullen tot 
4mm diep.

Sebond Universal

Een universele één-component primer 
voor een sterke hechting tussen  
cementen bijv. Alphalink Cem en indirecte 
restauraties van Lithiumdisilicaat-  
Glaskeramiek, Zirkoniumdioxide, NEM,  
EM, Titanium en composieten. 

Alphalink Cem

Een zelf en lichtuithardend composiet 
cement met een hoge hechtsterkte 
voor de permanente bevestiging van 
Zirkoniumdioxide, Glaskeramiek, 
Composiet, EM, NEM en Titanium. 

zebris JMA systeem

Een digitaal kaakanalyse- en 
registratiesysteem, een product-
onderdeel van de Digital-uberVo-
Workflow dat o.a. wordt gebruikt 
voor kaakmetingen bij patiënten 
met (CMD)pijnklachten.
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• Een digitaal kaakanalyse- en registratiesysteem voor 
kaakmetingen bij patiënten met (CMD)pijnklachten

• Registreert alle bewegingsbanen in de onder- en 
bovenkaak zonder de patiënt aan te raken

• Ook zeer geschikt voor diagnostische ondersteuning: 
Lokalisatie pijnlijk kaakgewricht posities, voor 
dynamische splints

• 3D vergelijking van willekeurige occlusale posities

• Volledig integreerbaar in de Digital-uberVo-Workflow

zebris JMA systeem
Indicaties:

IMPLA

Met ruim 50 jaar ervaring staat ons IMPLA(implantaat) systeem 
binnen de implantologie voor een hoge kwaliteit, betrouwbaarheid 
en zekerheid. Het ontwikkelde IMPLA systeem is zeer overzichtelijk 
en stelt u in staat om vrijwel alle indicaties te behandelen. 

De voordelen: 

• meer dan 50 jaar klinische ervaring
• kostenefficiënt - opname van 8 verschillende implantaatsoorten 

in één chirurgiebox
• de micro-structuur, highly pure surface (etched and sand-blasted) 

promotes an excellent osseointegration
• nauwkeurige verbinding tussen implantaat en abutment

• IMPLA 3D is een tonderdeel van de "Digital-uberVo-Workflow“ 

Klik hier voor meer informatie 
over het zebris JMA systeem
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Ask for our special brochure  
now!

uberVo dental uw partner voor: 
SCHÜTZ DENTAL GmbH

www.ubervo.nl
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uberVo dental uw partner voor: 
SCHÜTZ DENTAL GmbH

www.ubervo.nl

Contactgegevens:

uberVo dental b.v. 
Electronweg 10d 
1627 LB Hoorn NH NL
T. +31 (0)229 213 736
info@ubervo.nl
www.ubervo.nl
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