
Produktkatalog
Vinkelstycken  •  Komposit  •  Hygieniska tangentbord 

•  NSK – köp 3 vinkelstycken få ett 4:e på köpet  •  NSK Paketpriser

•  Superdeal Tokuyama Magic Colour kit  •  Purekeysmus på köpet

Super-
deal!

Tokuyama 

Super-
deal!
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 Z900L Standardhuvud NSK-koppling  

 Z800L Mindre huvud NSK-koppling 

Z900KL Standardhuvud KaVo-koppling       Z900WL Standardhuvud W&H-koppling

Z800KL Mindre huvud  KaVo-koppling       Z800WL Mindre huvud W&H-koppling

Z-serien turbinvinkelstycken
Z-serien består av eleganta kraftfulla turbinvinkelstycken med en maxeffekt på 26W. Instrumenten 
är tillverkade i titan som är ett slitstarkt, lätt, greppvänligt, vibrationsdämpande och allergivänligt 
material. Små huvuden med anpassad vinkel och smala halsar ger optimal åtkomst och sikt. Ljudnivå och 
vibrationer är minimerade och ytan är behandlat med NSK Duragrip för ett säkert och bekvämt grepp.

Z-SERIEN 2 ÅR

Styrka i
 världs- 
klass

Fyrportsspray, Dubbla jetmun-
stycken, Clean Head System, 
kompakt glasstav och keramiska 
kullager är standard i NSK:s 
turbinvinkelstycken.  
Den patenterade backventilen 
inbyggd i NSK-kopplingen förhindrar 
återsug av orala substanser. 

NSK Premiumserie

Z-serien lågvarv
Instrumenten i Z-serien lågvarv är optimalt utformade för att ge dig ännu bättre åtkomst och sikt. Med 
ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin når du svåråtkomliga behandlingsområden. 
Ljudnivån är lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och 
ytbehandlad med NSK Duracoat.

Z95L  
• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar   
• Max 200 000 v/m

Z84L  
• Minihuvud
• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar   
• Max 200 000 v/m

Z25L  
• Direktväxlad
• För VST borrar   
• Max 40 000 v/m

Z15L  
• Nedväxlad 4:1
• För VST borrar   
• Max 10 000 v/m

Z10L  
• Nedväxlad 16:1
• För VST borrar   
• Max 2 500 v/m

Z45L Med Z45L når du  
svåråtkomliga kindtänder. 
Sprayen kan justeras från 
dimma till jet. 

Z24L  
• Minihuvud
• Direktväxlad
• För VST borrar   
• Max 40 000 v/m

Z45L 
• Uppväxlad 1:4.2    
• För FG borrar    
• Max 168 000 v/m

Z-SERIEN 3 ÅR

Mini- 
huvudSwitch Switch

Mini med 
fyrport-

spray

Clean Head System

Clean Head System

NSK Clean Head System 
förhindrar återsug av 

kontaminerande aerosoler 
och andra smutspartiklar.

Köp 3  
vinkelstycken

 – få ett 4:e! *
*Vinkelstycket med 

lägst pris gratis.

8 590 kr                             

8 590 kr                             

8 590 kr                                

8 590 kr                                

12 500 kr  12 500 kr 7 990 kr 9 530 kr 8 900 kr   7 990 kr 11 590 kr 
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SDC-G5-ProLign 
Ett system för interproximal reduktion vid arbete 
med ortodonti och aligners.  
Steriliserbara och kalibrerade filar.

Certifierad serviceverkstad
TS Dental är auktoriserad NSK-verkstad, våra tekniker får fortlöpande utbildning kring reparation 
och underhåll av produkterna för att upprätthålla sin certifiering. Endast originaldelar används.  
För de NSK vinkelstycken som köps från TS Dental och servas på TS Dentals verkstad erbjuder 
vi en TryggPlus-garanti som, förutom tillverkningsfel, täcker skador som uppstått på grund av 
slitage, trauma eller felaktig skötsel. 
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Beställ din servicepåse på tsdental.se 

Ti-Max Z-Micro
Hög prestanda i ett litet turbinvinkelstycke!
Huvudet på NSK Z Micro är endast 9 mm i diameter och 10.8 mm i höjd. 
Ändå kan det leverera hög torque, 20W.  
NSK Micro har en 100-gradig vinkel genom vinkelstyckskroppen vilket 
ger en utomordentlig åtkomst även till molarerna. Micro är utrustad med 
Clean Head System som förhindrar retraktion av orala substanser samt 
effektiv kylning med 4-portspray.

Clean Head System

Turbinvinkelstycke     Lågvarv spraymist    Z95L Switch jetstråle

Minskad aerosolspridning med the Switch
Mycket forskning återstår innan vi vet tillräckligt om Covid-19 men som en extra 
försiktighetsåtgärd erbjuder NSK Z95L och Z45L – två ”röda” uppväxlade vinkelstycken 
med en funktion som stänger av luften. Borren kyls då med jetstråle istället för 
spraymist, vilket innebär att dropparna inte finfördelas och inte får lika  
omfattande spridning.

Genom att vrida om en skruv på bakstycket 
ändras läget från vanlig kylning genom 
spraymist till en vattenstråle med optimal 
anpassning för att kyla borren.

Clean Head System och det inbyggda 
microfiltret stoppar återsug av aerosoler 
och andra partiklar vilket hjälper till att 
förhindra kontaminering av unitens 
vattenledningar.

Z-SERIEN 2 ÅR

Switch

Köp 3  
vinkelstycken

 – få ett 4:e! *
*Vinkelstycket med 

lägst pris gratis.

I erbjudandet ingår:
• 1000 OrthoKit G5 ProLign 
• NSK X55 reciprocerande vinkelstycke. 

7 900 krZ Micro
NSK-koppling  / KaVo-koppling    8 590  kr
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Clean Head System

Clean Head System

NSK Standardserie

S-Max M-serien
turbinvinkelstycken 
NSK:s standardserie har mycket hållbara interna komponenter och chucksystem för enkelt 
och säkert borrbyte samt en slimmad design för att möta önskemål om att mer obehindrat nå 
molarerna. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg.  
Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blästrade ytbehandlingen ger ett säkert 
grepp.

Kopplingar 
NSKs turbinvinkelstycken finns i version som passar 

för alla kända kopplingar. 

Clean Head system, Tryckknappschuck, Fyrportspray 

och keramiska kullager är standard i NSK:s S-Max 

serie. Den patenterade backventilen (inbyggd i NSK-

kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

M-SERIEN 2  ÅR

Clean-head-system och kompakt glasstav 
är standard i S-Max M-serien lågvarv. 
M95L har dessutom keramiska kullager 
och fyrportsspray.

S-Max M lågvarv
S-Max lågvarvsserie är driftsäker, har 
hög prestanda och interna komponenter 
med mycket hög hållbarhet.  
Designen är slimmad. Chucksystemet 
gör borrbytet  enkelt och säkert. 
M95-, M25- och M15-vinkelstycken  
finns både med och utan ljus,  
M65 finns enbart utan ljus.

M15L  
• Nedväxlad 4:1
• För VST borrar   
• Max 10 000 v/m

M65  
• Direktväxlad
• För HST borrar   
• Max 40 000 v/m
• Finns enbart utan ljus

M95L  
• Fyrportspray
• Uppväxlad 1:5
• För FG borrar   
• Max 200 000 v/m

FX57  
Profylaxvinkelstycke
• Nedväxlad 4:1
• För skruvkoppar
• Finns enbart utan ljus

M25L  
• Direktväxlad
• För VST borrar   
• Max 40 000 v/m

M-SERIEN 2 ÅR

Köp 3  
vinkelstycken

 – få ett 4:e! *
*Vinkelstycket med 

lägst pris gratis.

NSK Clean Head 
System förhindrar  

återsug av 
kontaminerande 

aerosoler och andra 
smutspartiklar.

7 590 kr  5 690 kr 5 200 kr 4 300 kr 2 600 kr 

 M900L Standardhuvud NSK-koppling  

 M800L Mindre huvud NSK-koppling 

M900KL Standardhuvud KaVo-koppling       M900WL Standardhuvud W&H-koppling

M800KL Mindre huvud  KaVo-koppling       M800WL Mindre huvud W&H-koppling

6 290 kr                             

6 290 kr                             

6 290 kr                                

6 290 kr                                
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Varios Combo Pro Standardset
• Scalerhandstycke  • 3 scalerspetsar  • Prophyhandstycke   • 15 portionsförp. pulver  
• Pulverbehållare   • Vätskebehållare   • Fotkontroll   • Sterilisationskassett

Perio-Mate För behandling av tandfickor
För skonsam rengöring av tandfickor och behandling av periimplantit. 
Rengör utan att skada mjukvävnad och rotytor.  
Ansluts på turbinkoppling.

Perio-Mate Standardset
• Perio-Mate handstycke  
• 1 flaska Perio-Mate pulver  
• Extra spetsar  
 • Borste och ståltråd för rengöring    
• Nyckel för skifte av munstycke

Prophy-Mate Standardset
• Prophy-Mate handstycke   
• 2 munstycken   
• Borste och ståltråd för rengöring   
• Nyckel för skifte av munstycke

Prophy-Mate Neo pulverpolerare
Blästrar skonsamt bort beläggningar och fläckar. Mycket lätt, 
minskar belastningen på händer och handleder. Klarar lång 
behandlingstid utan stopp. 
Ansluts på turbinkoppling.

Varios Combo Pro 3 i 1
Scaling, Prophy och Perio i samma maskin
En användarvänlig och tillförlitlig maskin som kombinerar skonsam 
scalerteknik med pulverblästring av tandytan. Med periopaketet 
som tillval kan även djupa fickor rengöras. 

Med Varios Combo Pro är 
tandhygienistens maskinpark 
så gott som komplett

Piezo scalerhandstycke  
Skonsam scaling som innebär mindre obehag 
för patienten.

Prophy 
handstycke för pulverblästring  
Avlägsnar effektivt smuts och missfärgningar 
från tandytan.

Perioenhet 
tillvalshandstycke perio 
För behandling i periodontala fickor. Med 
separat pulverbehållare – maskinen anpassar 
sig för subgingival pulverbehandling.

iCare+ Smörjer och desinficerar utan värme
Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning, desinficering av dina 
hand- och vinkelstycken. iCare+ rengör, desinficerar och smörjer 4 
instrument utan att använda sig av värme.

Med hjälp av de biologiskt nedbrytbara vätskorna n.clean och n.cid som 
maskinen sprayar utanpå och inuti instrumenten uppnås en optimal 
rengöring och desinficering.

iCare+ har automatisk processkontroll och spårbarhet. 

iCare+ Standardset  • Enhet  • Adaptrar  • 1 flaska n.clean   • 1 flaska n.cid   • 1 l olja   • Programvara

Prophy-Mate Neo 
+ 1 extra handstycke 
+ 1 förp Flash Pearl pulver 4 x 300g

11 240 kr

Perio-Mate
+ 1 extra handstycke  
+ 1 förp Perio-Mate pulver 2 x 160g

12 840 kr                                

Värde-
paket! 

Värde-
paket! 

Värde-
paket! 

10%

iCart Prophy
Stabil vagn med justerbar höjd för Varios Combi Pro.

Varios värdepaket
Varios Combo Pro Standardset 
+ Ett andra ultraljudshandstycke 
+ En Perio-enhet med handstycke 

+ En iCart Prophy      
72 230 kr 

10% rabatt på köp av 
2 förpackningar n.clean 
+ 2 förpackningar n.cid.
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VarioSurg 3  Kraftfullare än någonsin
Piezokirurgi är skonsamt för patienten. Nya VarioSurg3 har 50% högre prestanda än 
föregående modell för att effektivisera ingreppen. VarioSurg3 är användarvänlig med 
lätt och smidigt handstycke och enkel konsol.  
LED-lampor ger optimal belysning 
i behandlingsfältet.

VarioSurg3  Standardset 
• Kontrollenhet   • Piezohandstycke med LED-ljus 
• Fotkontroll  • Spetskit med 6 st spetsar  • Sterilisationskassett

iCart Duo

Surgic Pro2
Kraftfull och pålitlig med flera nya features:

• Lättare och mindre motordel

• Enkel inställning och överblick av värden via den stora skärmen

• Ny teknik med färgLED ger naturligare färgåtergivning än vit LED

• Trådlösa kopplingar via bluetooth till fotkontroll, implantat-    
   stabilitetsmätare och iPads.

• Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas. 

• Enheten kan också kopplas trådlöst till VarioSurg3.

Surgic Pro+ D
+ Ett andra kirurgiskt handstycke X-DSG20L

+ Kirurgiskt handstycke (optiskt) X-SG65L

             

VarioSurg3
+ 1 extra VS3-handstycke med LED

66 300 kr

Värde-
paket! 

Surgic Pro 
Precision, säkerhet, styrka 
Surgic Pro är en pålitlig enhet med kompromisslös precision, 
hållbarhet, styrka och snabbhet. Enkel att manövrera med ett enkelt 
och välutvecklat programmeringssystem. Totalt kan 36 program 
ställas in (8 program med 8 programsteg i varje) vilket är en stor 
fördel när olika implantatsystem används.  
NSK Surgic Pro har ett integrerat system för NSK:s unika 
handstyckskalibrering, en garanti för säker inställning av varje 
vinkelstycke.

Surgic Pro
+ 1  andra vinkelstycke X-SG20L
+ 1 Kirurgiskt handstycke X-SG65L

55 110 krr

Värde-
paket! 

Värde-
paket! 

Surgic Pro Standardset med vinkelstycke
•  Kontrollenhet med vridmomentskalibrering  •  SGL70M mikromotor med LED-ljus  •  Fotkontroll 
•  X-SG20L vinkelstycke med optik (nedväxlat 20:1)  •  Kylslang (5 st.) & andra tillbehör

118 990 kr

+ VarioSurg 3 non-foot
+ 1 extra handstycke med LED

+ iCart Duo inkl. Link-kabel 

47 700 kr
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SGX-E20R
Nedväxlad 20:1.
Vridchuck för låsning av borr. 

SGA-ES Vinklat  
handstycke 45 grader 1:1.
Finns i uppväxlad version 1:2.

SGS-ES  
Rakt direktväxlat 1:1.
Finns i uppväxlad version 1:2.

S-Max-serien  
för implantat 
I rostfritt stål, utan ljus

S-Max SG20  
nedväxlad 20:1.  
Tryckknapp.

Z-SG45L med ljus,  
uppväxlad 1:3. I titan.
Finns i version utan ljus.

Kirurgivinkelstycke
För implantat i zygomatiska 
och pterygoida ben

Kirurgivinkelstycken
X-serien för implantat   Hand- och vinkelstycken i titan

X-SG93L med ljus,  
uppväxlad 1:3.  
Finns i version utan ljus.

X-SG20L med ljus, 
nedväxlad 20:1.

X-DSG20L med ljus,  
nedväxlad 20:1.  
Enkelt montera isär vid rengöring.

X-SG25L med ljus, 
direktväxlad 1:1.

X-SG65L med ljus, 
direktväxlad 1:1.  
Finns i version utan ljus.

Kirurgihandstycken     

Minimal vibration för optimal precision
Z-serien 
för implantat
Med 45° vinkel

Köp 6 spetsar, betala för 5!

Scalerspetsar Kompatibla med Varios och EMS scalerhandstycken

G1 / G1-E  610 kr   G2 / G2-E   610 kr  G3 / G3-E   610 kr  G6 / G6-E  610 kr

P21R / P21R-E  870 kr    P21L / P21L-E  870 kr P25R / P25R-E  870 kr P25RL / P25L-E  870 kr 
Högerböjd Vänsterböjd Högerböjd Vänsterböjd

P20 / P20-E  870 kr Se tsdental.se för hela spetssortimentet.

7 690 kr  11 450 kr 4 650 kr 6 310 kr 

12 100 kr  11 050 kr 7 600 kr 10 900 kr 9 240 kr  

NSK dubbeltätning eller 
NSK Clean Head System 

förhindrar återsug av 
kontaminerande aerosoler 
och andra smutspartiklar.
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Tokuyama komposit & bonding

Förenkla dina bondingprocedurer  
med Tokuyama Universal Bond! 

Tokuyama Universal Bond 
Ett bondingsystem för alla material 
Vi väljer att kalla den True Universal då den är den första 
bondingen som binder alla material till alla andra dentala 
material, utan användande av primers eller activators.  
Därmed kan du förenkla dina bondingprocedurer då du får 
ett bondingssytem som täcker alla indikationer.  
Ger utmärkt adhesion oavsett etsteknik (total etch, selective 
etch, self-etch). Tokuyama Universal Bond fungerar ihop med 
alla typer av cement.

Magic colour kit 
Tokuyama Universal Bond A 5 ml
Tokuyama Universal Bond B 4 ml
Omnichroma komposit 20 kapslar à 0,2 gr
Omnichroma Flow 3 gr
Omnichroma Blocker Flow 3 gr

Paketpris:

1 990 kr 
Ord.pris 3 376 kr  Ett köp/kund.

Tokuyama 
Super-
deal!
Magic Colour 

Kit

1 536 kr

Ett kit med innovation från Tokuyama
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Omnichroma Flow 
En lågviskös, ljushärdande, radiopakt komposit som erbjuder 
obegränsad färgmatching. En enda flow för att matcha alla 
tandfärger, från A1-D4, med ett högestetiskt slutresultat.

INDIKATIONER:
• Anteriora och posteriora restorationer
• Kavitetsbas/liner
• Reparation av komposit och keramik.

Top Award Winner 
i Dental Advisor

Omnichroma
7 miljarder leenden 
– en enda kompositfärg
Omnichroma är ett revolutionerande kompositsystem som 
drastiskt förenklar arbetssättet vid restaurationer både anteriort 
och posteriort. Omnichroma innehåller endast en färg som 
täcker in vita-skalans hela omfång! Kompositet tar upp tandens 
färgnyans och gör färgmatchning överflödig.

ESTETIK Lättskulpterat, poleras enkelt till högglans, optimal 
färgmatchning.

EKONOMI En enda färg! Inga utgångna specialfärger, minimerat 
lager och enkelt beställningsförfarande.

FYSISKA EGENSKAPER  Låg krympning, hög nötningsresistens, 
låg abrasion.

A1  A2  A3  A3.5  A4  B1  B2  B3  B4  C1  C2  C3  C4  D2  D3  D4

Efter ljushärdning

Omnichroma fungerar  
med hela vita-skalan

Omnichroma Blocker
Används för att blockera missfärgningar eller där omgivande 
tandsubstans saknas för färgmatchning i kombination med 
kompositet Omnichroma.

Omnichroma 
Blocker Flow
Blockerra missfärgningar eller där 
omgivande tandsubstans saknas 
för färgmatchning i kombination 
med Omnichroma Flow.

Tokuyama komposit & bonding Tokuyama komposit & bonding

726 kr 

591 kr

726 kr 591 kr
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FÄRGNYANSER
A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B1, B2, B3, B4, 

C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OPA2, 

BW (Bleach White), WE (White Enamel) 

och CE (Clear Enamel/Incisal).

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Anteriora och posteriora lagningar.

• Kompositfasader.

• Förslutning av diastema.

• Reparation av komposit- och porslinslagningar.

Estelite ∑ Quick
Snabbhärdande, högestetisk komposit med kameleonteffekt

Estelite ∑ Quick är en resinbaserad nano-komposit 
med överlägsna estetiska och fysiska egenskaper. 
Partiklarnas sfäriska form ger en exceptionellt hög 
glans och suverän kameleonteffekt. Materialet har en 
konsistens som är lätt att forma och fastnar inte på 
instrumenten.  
Den patenterade RAP-teknologin ger en förkortad 
härdningstid – endast 10 sek. Dessutom uppnås en 
förlängd arbetstid – hela 90 sekunders arbetstid under 
vanlig arbetsbelysning.

Suverän
 kameleonteffekt!

Lättpolerat!
Tåligt mot 

slitage!

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Direkta anteriora och posteriora lagningar (speciellt vid små/grunda/tunnelformade         
   kaviteter).
• Som första lager i direkta restaurationer.

• Vid utfyllnad av underskär vid indirekta restaurationer.

• Reparation av porslins-och kompositlagningar. 

Röntgenkontrasterande, ljushärdande flow-komposit i tre viskositeter  
– Super Low Flow, Medium Flow och High Flow.
Nu med imponerande kameleonteffekt, bättre dispensering utan ”efterdropp” 
och starkt förhöjd färgmatchningseffekt. Kombinerar utmärkta estetiska och 
fysiska egenskaper. Behöver ej kombineras med vanligt komposit, utan kan 
användas som avslutande lager.  
Lätt att polera till högglans.  
Endast 10 sekunders härdningstid men ändå en arbetstid på 90 sekunder.

Estelite Universal Flow
Flytande, estetiskt komposit – nu ännu bättre

FÄRGNYANSER
Super Low Flow: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5. 

Medium Flow: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, B3, BW, CE, OPA2, OPA3, OPA4. 

High Flow:  
A1, A2, A3, A3.5, OPA2 ,OPA3, OPA4.

Super Low Flow              Medium Flow                 High Flow

Förbättrad 
konsistens.

456 kr

 673 kr

Tokuyama komposit & bonding
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Estelite Asteria är idag förstahandsval för många av Sveriges 
främsta tandläkare inom estetisk kompositteknik. Med Asteria 
jobbar du med ett förenklat skiktningssystem där en bodyfärg 
och en emaljfärg används. 

FÄRGNYANSER
Body: A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B, B3B, BL.

Emalj: NE, OcE, WE, YE, TE.

Estelite Asteria   
För dig som vill ha ett perfekt resultat

Shield Force Plus appliceras och ljushärdas på känsligt dentin. 
Shield Force Plus förseglar tandens dentinkanaler och ger ett 
långvarigt skydd mot ilningar och hypersensivitet.  
Shield Force Plus har visats ge lindring i tre år och med rätt 
skötsel upp till fem år. 
Använd förseglingen på bara tandhalsar eller under direkta 
eller indirekta restaurationer.

SNABB OCH ENKEL BEHANDLING  
1  Pensla på Shield Force Plus. Vänta 10+ sek.

2  Luftblästra 5 sek svagt, sedan 5+ sek medel/starkt.

3  Ljushärda (10+ sek).

Shield Force Plus 
Långvarig behandling mot ilningar

Lindring 
i upp till 

5 år!

Estecem ll 

ESTECEM LL FINNS I FÄRGERNA:  
Universal, Brun, Clear och Vit Opak.

INNEHÅLL ESTECEM II KIT:  
• Cement paste Universal A/B   •Tokuyama Universal Bond A/B  
•  Applicatorpenslar  • Blandningskoppar   
• Mini mixspetsar.

Estetiskt självetsande dualhärdande 
resincement för alla protetiska material
Estecem ll är ett universalt adhesivt resincement med enkel 
hantering och utmärkta estetiska egenskaper. Cementet i 
kombination med Tokuyama Universal Bond ger utmärkt 
adhesion till tandyta och samtliga protetiska material. Inga 
indikationer kräver separat primer.

2 899 kr

800 kr

765 kr

Tokuyama komposit & bonding Tokuyama komposit & bonding
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Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se

Purekeys 
Ett användarvänligt mekaniskt och vattensäkert tangent-
bord med slät silikonyta som  lätt torkas av med valfritt 
desinfektionsmedel. För enkel rengöring finns en knapp 
som tillfälligt stänger av tangentbordet.

Active Key 
Active Key är tangentbordet för dig som inte kommer överens med den 
släta ytan på andra hygieniska tangentbord. Knapparna är låga och gjorda 
i mjukt silikon så det går bra att torka av och desinficera – man kommer åt 
även mellan knapparna. 
Finns i både trådbunden och trådlös version.

Hygieniska tangentbord
Alla våra tangentbord kan rengöras och desinficeras på 10 sekunder mellan varje patient. 

Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. De gäller t.o.m. 27 november -22. Alla priser är exkl. moms.

Purekeys 400
Mekaniskt tangentbord med helt slät 
silikonyta som lätt torkas av. Med 
upphöjd bakkant som ger fast lutning 
på tangentbordet.
Finns i både trådbunden och trådlös version. 

Purekeys 400 svart
Med helt slät svart silikonyta som lätt torkas 
av och upphöjd bakkant.
Finns i både trådbunden och trådlös version. 

Se tsdental.se för våra övriga tangentbord och möss.

Purekeys hygienisk mus  
Desinficerbar mus täckt med en slät 
silikonyta som är enkel att rengöra.
Finns i både trådbunden och trådlös version. 

Active Key
med integrerad kortläsare
Den integrerade kortläsaren är den idealiska lösningen för säker 
inloggning. Silikonmembranet skyddar de mekaniska tangenterna.

Köp 2 Purekeys 
tangentbord –  
få en Purekeys  
mus på köpet!


