
TJ- og Hug Dental

Høj kvalitet, præcis levering og konkurrencedygtige priser



Velkommen til TJ- og Hug Dental

Velkommen til en verden af godt hånd-
værk. TJ- og Hug Dental leverer total-
løsninger indenfor fast protetik. 

Vi er et ungt team af tandteknikere, 
specialiceret i fast protetik. Vi stiller 
høje krav til æstetik og pasform og 
lægger vægt på personlig betjening.

Hvad kan vi tilbyde?
TJ- og Hug Dental leverer produkter 
af høj kvalitet til konkurrencedygtige 
priser. Vi tilstræber et tæt samarbejde 
med vore kunder, som vi til gengæld 
garanterer en ensartet høj kvalitet til 
prisen og til tiden.

Et samarbejde med TJ- og Hug Dental 
betyder i praksis, at i stort set alle til-

fælde bliver hver enkelt del fremstillet 
af samme person - lige fra den indle-
dende kontakt til tandklinikken, over 
fremstillingen og til kvalitetskontrol-
len på det endelige produkt. 

Livet er for kort til dårlig kvalitet.
Vi sætter en ære i at levere et godt 
håndværk og kan fuldt ud stå inde-
for de produkter, vi fremstiller. Vores 
høje kvalitet starter allerede i materi-
aleudvælgelsen – og hjælper i sidste 
ende vore kunder med at minimere 
behandlingstiden og sikre den bedste 
totaløkonomi.

Vi kan også udarbejde individuelle sam- 
arbejdsaftaler og opfylde langt de 
fleste specialønsker.

Totalløsninger indenfor fast protetik

Et flot smil har høj prioritet hos 

tandlægens patienter. Vi sørger for 

at give vore samarbejdspartnere  

de bedste forudsætninger for til-

fredse kunder, gennem høj kvalitet  

og konkurrencedygtige priser. 

Smilet er den 
korteste afstand



TJ- og Hug Dental leverer en lang 
række produkter indenfor fast protetik.
Desuden råder vi over et bredt udvalg 
af legeringer til både guld- og por-
celænskroner/broer.

Produkter

Krone/mellemled/indlæg
MK-kroner/broer
Finérkroner/indlæg
Keramiske kroner/broer/indlæg
Komposit kroner/broer/indlæg

Vi har selvfølgelig også mulighed for 
at fræse zirconiums hætter - og bro-
skelletter på eget laboratorium. Ved 
hjælp af MaD/Man-systemet giver det 
os mulighed for at levere en ensartet 
høj kvalitet med kort leveringstid og til 
en særdeles kundevenlig pris. 

Opbygninger/indvendig kappe til 
konus teleskobkrone
Støbte opbygninger/rod kapper
attachments

Implantater
Indfarvede zirconiumshætter

Andre produkter
Ætsbroer
Midlertidige kroner og broer
Optosilnøgler
Farveudtagning 
Indfarvning

Vi følger løbende de nye teknologier 
og deltager i konferencer og kurser in-
denfor branchen i både ind- og udland.

Kontakt os for at høre om dine mange 
muligheder med TJ - og Hug Dental.

TJ- og Hug Dental er tilbyder 

naturligvis også farveudtagning og 

indfarvning gennem det anerkendte 

VITaPan 3D master skala system.

Tænder i mange nuancer



TJ- og Hug Dental

Baldursgade 1
6700 Esbjerg
Tlf.: 7561 3333 eller 2420 0071

www.hugdental.dk


