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MK-krone/bro pr.ledd  830,- 

IPS e.max krone pr.ledd 1190,- 

Zirkonium krone/bro pr.ledd 1290,- 

Valplast® 1-4 tenner 1390,- 
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Om Tveitevåg Tannteknisk Laboratorium 

Estetikk i sentrum! 

Tveitevåg AS er et tannteknisk laboratorium med fin og sentral beliggenhet midt i hjertet av Bergen. Vi 

holder til i moderne lokaler i Strandgaten, og kan tilby alt innen moderne protetikk. Vi har opparbeidet 

høy kompetanse, og utfører mye estetisk tannbehandling. 

Vi er for tiden fire ansatte, tre tannteknikere og en med ansvar for renhold. Vi henter og leverer i hele 

Bergen, og bruker ekstern budtjeneste ved behov. 

Tveitevåg AS har inngått et samarbeid med Dentinor AS om å tilby våre kunder importerte 

tannerstatninger. Dette er arbeider av høy kvalitet og er produsert av et tysk tannteknisk laboratorium, 

Alcadent Ltd., i Kina. 

Eierne er tyske 

tannteknikermestere 

og kommuniserer 

meget godt både på 

engelsk, tysk og 

kinesisk.  

Vennlig hilsen Vegar, 

Terje & Karen 

 

 

 

Dentinor er agent for Alcadent Ltd i Kina og har enerett til å levere arbeidene deres i Norge. 

Vårt kontor ligger i Norges eldste by, Tønsberg som ligger sentralt i Vestfold. Vi har 3 ansatte 

som gir 100% for at dere som kunde skal bli fornøyd.  

Vi leverer stort sett alt fra tannteknikkens produksjonsmuligheter fra single en-tanns Valplast®, kombinasjonsarbeider 

og implantater. Vi kan hjelpe deg med kvalitet, effektivitet, lav pris og presisjon i din hverdag. 

Alcadent er et tysk konsern med hovedkontor i Kina/Hong Kong. Vår filosofi er å levere 

dentale tannerstatninger av høy kvalitet samt yte profesjonell service. Produksjonen er flyttet til 

vårt tyske tannlaboratorium i Kina, noe som gjør oss i stand til å tilby høy kvalitet til rimelige priser.  

Laboratoriet i Kina er sertifisert i henhold til DIN EN ISO9001:2000 med tysk TUV-godkjenning. Vår lange erfaring samt 

effektive samarbeid med ulike tyske og europeiske laboratorier gjør oss i stand til problemfri og smidig produksjon og 

levering av våre produkter. 

Med vennlig hilsen ditt Alcadent-team 

________________________________________________________________________________________ 

Kontakt informasjon: 

Postadresse:    Tlf: 55 31 67 85 

Tveitevåg AS, Pb 1123 Sentrum, 5809 Bergen    Email: post@tveitevåg.no 

Besøksadresse: 

Tveitevåg AS, Strandgaten 18 , 5013 Bergen 

 



Valplast® proteser 

Disse protesene benyttes ofte som temporære semi-

temporære løsninger, dette skyldes at disse er lette å 

bære, små i størrelse, fleksible og rimelige. 

Ved monomer-allergi kan de anbefales som 

permanent avtakbar  løsning. 

Valplast®  er et materiale som bør prøves. 

Pris fra 1390,- til 1950,- 
 

 

 

 

 

 

 

Kombinasjonsarbeider 
 

Patentfester/Ekstrakoronalefester Fra: 5440,-  

 

 

 

 

 

 

Telekopkronearbeid  Fra: 5960,- 

-Finnes flere varianter av 

teleskopretensjoner. 

-Lett å ta av og på for pasienten. 

-God hygiene, lett å komme til. 

-Lett å reparere forankringstenner 

hos tannlegen. 

-Lett å produsere hvis man følger 

arbeidsprosessen. 

-Lang varighet. 

 

Ulemper: 

-Ingen rebasering 

-Reparasjon, må lages ny 

-Binder ikke til akryl 

 

Fordeler: 
-Allergivennlig 
-Prisvennlig 
-Komfortabel og estetisk 

-Kort produksjonstid 

-Sterkt materiale og fleksibel 

 

Forslag til arbeidsprosedyre: 

 

1. Primæravtrykk, ind.avtr.skje og modell lages. Ved 

teleskopkroner lages primærkapper. 

 

2. Primærkappe prøves inn og tas ut i silikonavtrykk i 

medfølgende individuelle avtrykkskje. Primærkappen 

skal sitte i avtrykket eller sendes sammen med avtrykket. 

 

3. Arbeidsmodell og bittvoll lages. 

 

4. Bittet  blir satt på pasient. (Er bittet 100% kan det 

ferdiggjøres etter dette.) 

 

5. Tannoppstilling i voks. Skjelett innprøves med 

tannoppstilling. 

 

6. Ferdiggjøring av arbeidet. 

 



Leveringstider og materialer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanti 

Fast protetikk 5 år og avtagbar protetikk 3 år. 

Alle dentale materialer er CE-godkjente. 

Alcadent Ltd er TÛV-godkjent og ISO-sertifisert. 

 

www.dentinor.no 

Type arbeid: 
 

MK krone/bro (1-6 ledd) 

MK krone/bro (7-14 ledd) 

 

IPS e.max 

Zirkonium krone/bro 1-6 ledd 

Zirkonium krone/bro 7-14 ledd 

 

Implantat krone/bro 

 

Kombinasjonsarbeid 

Teleskopkronearbeid 

 

 

Delprotese Co-Cr 

 

Helprotese 

Produksjonsdager 

 

12 

14 

 

12 

12 

14 

 

14 

 

16 

16 

 

 

12 

 

12 

Materialer: 
 

Fasade: 

Willi Geller Creation 

Legering:  

Girobond®nds (Non-Prec.) 

D-sign 67 (Semi-Prec.) 

Evolution Lite (Prec.) 

D-sign-98 (High-Prec.) 

 

IPS e.max 

 
Fasade: 

IPS e.max ceram 

Kjernemateriale: 

Starceram Z-AI 

 

Fasade: 

Willi Geller Creation 

Legering:  

Girobond®nds (Non-Prec.) 

 

Fasade: 

Willi Geller Creation 

Legering:  

Girobond®nds (Non-Prec.) 

Bego Wironit 

Palavit 55VS (komposittfasade) 

Probase Cold Pink V 

Ivostar (akryltenner) 

 

 

Bego Wironit 

Probase Cold Pink V 

Ivostar (akryltenner) 

 

Probase Cold Pink V 

Ivostar (akryltenner) 

 

 

 

 


