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Årets påskegave
Køb for min. 1.500kr. ekskl. moms og få 12 halve håndlavede
belgisk chokolade påskeæg fra Smagen af Fyn med i din pakke.
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Patientstole
Leveret og opsat på klinik

BESTSELLER

Bentlon patientstol, Podo Gold, Rotate
Høj brugervenlighed for behandleren
Kombinationen af at armlænene kan løftes og muligheden for at rotere,
tillader patienten at komme ind og ud af stolen uden besvær.
Meget komfortabel patientstol med ergomisk udformet sæde, ryg og benstøtte.
Benstøtter løftes nemt ved hjælp af en gaspatron. I oprejst tilstand hælder ryglænet
en anelse bagud for bedre komfort. Stolen kan lægges fladt ned, hvilket også gør den
yderst velegnet til skønhedsbehandlinger m.m. Med fodpedalen kan højde-, ryg og
vippe position justeres, så den helt rigtige arbejdsposition opnås.
Løftekapactitet 200 kg. Fåes i flere farver.
Varenr.: 221260

Normalpris 26.750,-

NU 22.250,Tofi Patientstol, trådløs håndbetjening
Trådløs håndbetjening med 8 funktioner
Ergonomisk design og en slidstærk overﬂade.
Skridsikker belægning på undersiden. Markedets mindste 7-funktions håndbetjening.
Der er ligeledes mulighed for at koble ﬂere betjeninger til hver stol.
Stolens styring sikrer motorerne mod overbelastning og med kun én ledning til stolen
(takket være den trådløse betjening) er risikoen for faldulykker minimeret.
Stærkt forbedrede benstøtter. Kan forlænges, skubbes fra hinanden, løftes og forhøjes.
Løfte kapacitet max 250 kg. Fåes i flere farver.
Varenr.: 221696

Normalpris 37.900,-

NU 36.400,3

Instrumentborde
Bentlon, Instrumentbord
Flot og robust instrumentbord i laminat.
Monteret med 4 låsbare hjul. 4 skuffer med soft lock. I højre side er der et
åbent rum med plads til fræsermaskine og hul i bagbeklædning til ledninger.
Instrumentbordet kan bestilles i samme farvenuance som din Bentlon patientstol.
Fåes i flere farver. H: 73 cm, B: 70 cm, D: 45 cm
Varenr.: 212360, 212361, 212362, 212363, 212364

Normalpris 8.875,-

NU 7.595,-

Elegant, Instrumentbord
Praktisk kvalitets instrumentbord i hvid laminat med 6 skuffer.
Laminat er særligt populært fordi det har en rengøringsvenlig
og holdbar overflade. Bordet er fremstillet af lokal snedker i
førsteklasses spån og er beklædt med en slidstærk HPL højtrykslaminat.
H: 77 cm, B: 63 cm, D: 40 cm
Varenr.: 212211

Normalpris 6.950,-

NU 5.300,4

Behandlerstole
Egholm Sadelstol, med eller uden kip funktion

NYHED

Ønsker du en stærk og sund ryg og en flot rank holdning.
Så er denne sadelstol et rigtig godt valg.
Sædet er formet, så du automatisk sidder med ret ryg. Måske skal du vænne dig til at sidde uden
ryglæn, men det er bestemt også værd at øve sig i. Det gør din ryg stærkere.
Betræk er DOLCE kunstlæder, som kan sprittes af og fås i flere lækre farver. Fås med eller uden kip
funktion, så sædet kan indstilles frem/tilbage.
Varenr.: 212047

Normalpris 2.495,-

NU 1.995,Varenr.: 212048 med kip

Normalpris 3.355,-

NU 2.395,Saddelstol, Buddy, buet ryg
Ergonomisk og elegant saddelstol
Specielt designet til at forbedre din siddestilling under arbejde. Stolen styrker din ryg- og
lændemuskulatur, giver optimal siddekomfort og ekstra mobilitet. Buddy saddelstol er
en særdeles blød og komfortabel stol. Den har fleksible og enkle indstillingsmuligheder,
der gør det muligt at tilpasse stolen. Du sidder lidt fremad så du har en god, ergonomisk
arbejdsposition. Trinløst justerbar sæde og højde der er nemt at betjene.
Fås i mange forskellige farver og højder, se farvekort.
Varenr.: 212072

Normalpris 2.675,-

NU 2.150,5

Udebehandlerstole
OneLeg

NYHED

OneLeg skamlerne giver en dynamisk og aktiv siddestilling.
Skridsikring og sædeovertræk er lavet af 100% silikone og indeholder ingen giftstoffer og
afgiver ingen sorte streger på gulvet.
Fåes i flere størrelser og farver
Varenr.: 270010 - vælg herefter variant

Normalpris fra 255,-

-18%

Walkstool Comfort, Udebehandlerstol
Walkstool er lille, kompakt, let og har en fremragende siddekomfort.
Walkstool er lille, kompakt, let og har også en fremragende siddekomfort. Den er yderligere
kendetegnet ved et 35 cm sæde lavet af sort netmateriale, som kan bære op til 225 kg.
Benene på Walkstool® er fremstillet af anodiseret aluminium, hvorved vægten er reduceret
betydeligt. Fødderne er gummibelagt som forhindre stolen i at glide.
Hertil kommer en praktisk bæretaske til transport af stolen. Stolen er 45 cm.
Varenr.: 221218

Normalpris 595,-

NU 475,6

Lamper

BESTSELLER

Luxo Luplampe, Circus, LED, Hvid
Circus LED har en stor linse, aluminium hoved og en meget fleksibel selv-afbalanceret
arm. Den store linse giver komfortabel synsfelt. Denne fremragende luplampe’s
lyskilde er et cirkulært LED modul med god farvegengivelse. En cirkulær lyskilde er
den ideelle måde at belyse et objekt og eliminerer skygger.
Varenr.: 471068

Normalpris 4.575,-

NU 3.795,Luxo, Luplampe, LFM, LED
LFM LED er en letvægts luplampe med en metalkonstruktion, LED lyskilder, og en
fleksibel fjederafbalanceret arm i Luxo traditionen. Armen har en lang rækkevidde og
maksimal bevægelse. Forbliver altid i sin position uden at begynde at hænge.
Varenr.: 471075

Normalpris 2.075,-

NU 1.725,Luxo, bordholder C, hvid
Til montering ovenpå bordplade, hvor det ikke er muligt at bruge skruetvinge.
Varenr.: 471039

Normalpris 97,-

NU 80,-

Luxo, vægholder B
B-beslag er et vægbeslag som fungerer med alle vores Luxo lamper.
Varenr.: 471046

Normalpris 99,-

NU 80,Luxo, vægholder BSP, kraftig model
Lampen holdes på plads i beslaget ved hjælp af en fjedermekanisme, der kan fjernes ved brug af værktøj.
En 130x130mm plade med 4 skruehuller fordeler vægten jævnt over væggen.
Varenr.: 471050

Normalpris 439,-

NU 350,-
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Micromotorer

Hadewe, Micromotor, Veloria med sug
Kulfri sugemotor, stærk og meget lydsvag
Veloria er udstyret med mange tekniske finesser. Den har en
sugemotor uden kul, som ikke kun er meget stille, men også meget
lavere i vægt. Quick Chuck Device, giver dig mulighed for at skifte
fræsere nemt og sikkert. Op til 40.000 omdr./min.
Varenr.: 229744

Normalpris 11.875,-

NU 9.800,NSK, Micromotor, MasterVac med sug
Effektiv og meget lydsvag.
MasterVac har et hygiejnisk og rengøringsvenligt touch-panel med
digital visning af hastighed og sugeeffekt. Velegnet på klinikken og til
udebehandling.
Maskinen kører op til 30.000 omdr./min.
Varenr.: 221614

Normalpris fra 11.150,-

NU 8.900,Hadewe, Micromotor, Azuras med spray
Moderne, unik og udstyret med tekniske finesser, det
giver et sikkert og rent arbejde.
Hadewe Azuras Chrome med spray skaber en ny standard ved at opfylde de
højeste krav. Det moderne touch screen display gør arbejdet meget lettere på
mange måder. Fronpanelet har en glasfront der giver en helt speciel optik.
Op til 40.000 omdr./min.
Varenr.: 221882

Normalpris 16.250,-

NU 13.750,8

NYHED

NSK, Micromotor, Jetspray
En af de bedste og mest avancerede maskine på markedet.
Micromotor med integreret spray. Produceret efter strenge kvalitetskrav, som
sikrer at den holder til de store daglige belastninger uden problemer. Maskinen
kræver ikke megen vedligeholdelse, og easytouch panelet gør at den er meget
rengøringsvenlig.
Op til 40.000 omdr./min.
Varenr.: 221589

Normalpris 12.795,-

NU 10.500,-

MasterDry, Micromotor
Lille og smart micromotor med meget stærkt håndstykke.
Fylder ikke meget, så den er nem at have med rundt. Omdrejningerne justeres
let på stor knap på fronten af maskinen. Maskinen kan skifte mellem højre/
venstre omløbsretning. Digitalt display på front viser omdrejninger. Der
medfølger en fodpedal, samt holder til håndstykket. Omnicut - det elektriske
beskæringshoved - passer også på denne motor. Kører op til 40.000 omdr./min.
Varenr.: 221583

Normalpris 3.975,-

NYHED

NU 2.700,-
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Opvaskemaskine
Miele, Desinfektions opvaskemaskine
Førsteklasses kvalitetsmaskine med en lang levetid.
Her har du alt, hvad du har brug for til rengøring og
desinfektion af dine instrumenter, step 1 og 2 slået sammen til en arbejdsgang!
Prisen er for en hvid maskine uden indretning.
Fås også i rustfrit stål for en merpris på 1.000 kr. ekskl. moms.
Varenr.: 212740

Normalpris 48.000,-

NU 40.800,Miele, DK01, Indsats til instrumenter
Indsats til små instrumenter som:
Skalpelskafter, Sonder etc.

-15%

Varenr.: 212751

Normalpris 2.290,-

Miele, E 521/2, Indsats til tænger

-15%

Indsats til optimal anbringelse af tænger
H x B x D: 135 x 100 x 189 mm
Varenr.: 212746

Normalpris 1.040,-

Miele, DK21, Indsats til æsker
Indsats til forskellige kassetter og æsker
Fremstillet i rustfrit stål

-15%

Varenr.: 212743

Normalpris 3.200,-

Miele, E363, Fræserbeholder, stor

-15%

Indsats til fræsere. Maskebredde 1 mm. Udstyret med låg.
Kan indsættes i over- og underkurv.
H x B x D: 55 x 150 x 225 mm
Varenr.: 212752

Normalpris 2.160,-

10

Ultralydsrensere
Desinfektion skånsomt og effektivt.
Ultralydsrensning er simpelt forklaret en skånsom måde at rense forskellige emner med. Det der sker i ultralydskarret når rensevæske
og vand er tilsat er, at millioner af bitte små bobler implodere (modsat af at eksplodere) i vandet.
Kraften fra disse små bobler der klapper sammen skaber små jetstrømme der skånsomt spuler emnet. Det som gør ultralydsrensning
unikt er at det kan komme ind i alle små normalt ikke tilgængelige kroge og hulrum på emnerne. Ultralydsrenserne er i rustfri stål.

Ultralydsrenser, 2000 ml.
Varenr.: 221661

Normalpris 1.800,-

NU 1.400,NYHED

NYHE

D

Ultralydsrenser, 3200 ml.
Varenr.: 221662

Normalpris 2.450,-

NU 1.900,11

Ultralydsrenser, 4500 ml.
Varenr.: 221663

Normalpris 2.975,-

NU 2.300,NYHE

D

Ultralydsrenser, 6500 ml.
Varenr.: 221664

Normalpris 3.700,-

NU 2.900,NYHED

12

Værkstedsudstyr
HUSK!
Kjærulff sælger og monterer komplet sugeanlæg til klinikker. Kontakt Kjærulff for tilbud.

TK Eleverbart bord, elektrisk, til slibemaskine
TK Eleverbart bord til slibemaskine
Arbejdsbord med trinløs højdeindstilling og speciel udformet bordplade til
slibemaskinen, der bevirker at slibearbejdet bliver nemmere.
Varenr.: 212472

Normalpris 7.800,-

NU 6.595,-

TK Slibemaskine, med slibetromle og pendel
Slibemaskine med borepatron og slibetromle
Slibemaskinen leveres med specialtilpassede udsugningskåber, og er beregnet
på klinikker til fremstilling af fodindlæg. Slibemaskinen er stærk, nem at
betjene og meget støjsvag.
Varenr.: 212419

Normalpris 10.695,-

NU 9.495,13

TK Limskab, med sugemotor og lys
TK limskab med motor
Anvendes til arbejde med lim/kemikalier.
Sugemotor: 240 Volt effektiv. Lavtryks ventilator
Højde: 45 cm. Bredde: 50 cm. Dybde: 50 cm.
Varenr.: 212427

Normalpris 7.995,-

NU 6.995,-

Slibemaskine BOX LAB-X2
Varenr.: 221720

Normalpris 19.975,-

NU 17.600,14

Voks og Paraffin
-20%
Voks Heater, double, med termostat
Dimax Wax voks heater består af 2 varmelegemer for roll-on på 100 ml vokspatron.
- og du har altid en varm vokspatron klar.
Varenr.: 611052

Normalpris fra 485,-

-20%
Voks Heater, mono, med termostat
Dimax Wax enkelt voks heater for 100 ml vokspatron. Voks heater med
termostat, og advarselslampe, så voksen kan holdes på en konstant temperatur.
Varenr.: 611051

Normalpris 249,-

-20%
Voks Heater, triple, med termostat
Voks Heater, triple, med hætte til professionelt brug
Dimax Wax triple voks heater består af 3 varmelegemer for roll-on på 100 ml vokspatron.
-og du har altid en varm vokspatron klar.
Varenr.: 611053

Normalpris fra 695,-
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Voks Roll-on, klassisk gul voks, 100 ml
DimaxWax natural voks, for nem og praktisk voksbehandling. Til normal hud.
Dimax Wax natural vokspatron uden parfume, bestående hovedsagelig af harpiks og bivoks. Indeholder
brøkdele af pollen og propolis, som virker desinficerende. Dimax wax efterlader huden blød og glat.
Varenr.: 611055

Normalpris 19,-

-20%

Voks Roll-on, til sart/følsom hud, 100 ml
Voks Roll-on, 100 ml, hvid med duft af blomster
DimaxWax med titaniumoxid, - nem og praktisk voksbehandling. Til sart hud. Dimax vokspatron bestående
hovedsagelig af harpiks og bivoks tilsat titaniumoxid samt extrakt af blomsterduft. Virker blød og cremet
og har en meget beroligende effekt p.g.a.den beskyttende virkning af titaniumoxid. Indeholder brøkdele af
pollen og propolis, som virker desinficerende. Dimax wax efterlader huden blød og glat .
Varenr.: 611056

-20%

Normalpris 19,-

Voks Roll-on, Aloe Vera, 100 ml
DimaxWax nem og praktisk voksbehandling, bestående hovedsagelig af harpiks og bivoks tilsat titaniumoxid
og aloe vera ekstrakt. Velegnet til til sart hud.
Dimax aloe vera voks har en beroligende og fugtgivende effekt. Indeholder brøkdele af pollen og propolis,
som virker desinficerende. DimaxWax efterlader huden blød og glat.
Varenr.: 611057

Normalpris 19,-

-20%
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Paraffinkar, Digitalt, Timer, 5000 ml.
Digitalt paraffinkar med timer. Kan indeholde 5000 ml.
Varenr.: 611012

Normalpris fra 749,-

-20%
Paraffin, 500 ml.
Paraffin voks med en skøn duft, og så har den et lavt smeltepunkt, der gør, at du kan lave en
behandling, som er både blid og behagelig. Paraffin voksen bliver ikke for varm, og den er
beriget med vitamin A, E og F, som er gode vitaminer for huden.
Varenr.: 611041

Normalpris 48,75,-

-20%

Paraffin, 500 ml.
Paraffin voks med en skøn duft, og så har den et lavt smeltepunkt, der gør, at du kan lave en
behandling, som er både blid og behagelig. Paraffin voksen bliver ikke for varm, og den er
beriget med vitamin A, E og F, som er gode vitaminer for huden.
Varenr.: 611043

-20%
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Normalpris 48,75,-

Aloevera gel, til efter hårfjerning, 500 ml
Delikat olie, specielt udviklet til at fjerne overskydende voks, samt berolige og blødgøre huden efter voksning.
Dimax Neutral hvid olie er uden parfume og farve.
Varenr.: 611065

-20%

Normalpris 79,-

Stripsrulle til voksbehandling
7 cm x 10 meter.
Varenr.: 611062

Normalpris 109,-

-20%

Biovital Rica gelè, efter hårfjerning, 500 ml
Biovital, Rica Salvatorica gelen maseres godt ind i
huden 2 gange dagligt i 10 dage, på ren hud.
Gelen har en anticeptisk virkning, og efterlader huden blød og glat.
Varenr.: 611066

-20%
Rense Lotion, 500 ml.
Benyttes før voksbehandling.
Varenr.: 611067

Normalpris 79,-

-20%
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Normalpris 159,-

