
  Sommar och semester 2018! 
 

Planeringen för sommaren 2018!  
 

Vi är glada att kunna erbjuda våra tjänster och vår service under sommaren. 
I år har vi valt att koncentrera vår semesterperiod till vecka 29-32 och då är de flesta av 
våra medarbetare lediga. 
 

Vi tömmer postboxen varje dag och tar hand om avtryck och gör modeller.  
 

Under vecka 29-30-31 så sker ingen budservice i Göteborg via Dental Partner så då 
skickas allt med posten. Vid behov kan budning genomföras av oss. 
 

 Vi tar emot avtryck och arbeten varje vardag.  
 Vi löser avtagbar protetik hela sommaren. Dock inte CoCr-skelett vecka 28-30. 
 Vi löser singelkronor, e.max, zirconia och mindre mk-konstruktioner, dock begränsat 

under vecka 29 och 31. 
 Vi löser mjuka bettskenor hela sommaren.  
 Vanliga bettskenor har vi uppehåll vecka 28-31. Leverans startar i slutet av vecka 32. 
 Implantat under vecka 28-33, ring oss för planering och bokning. 
 
 
Vecka 29 (16 - 20 juli)    Öppet  
Avtagbar protetik (ej CoCr-skelett), mjuka bettskenor,  
  

Vecka 30 (23 - 27 juli)   Öppet  
Avtagbar protetik (ej CoCr-skelett), singelkronor e.max och zirconia, mindre mk-
konstruktioner, mjuka bettskenor,  
  

Vecka 31 (30 juli - 3 aug)  Öppet  
Avtagbar protetik, mjuka bettskenor 
   

Vecka 32 (6 - 10 aug)   Öppet 
Avtagbar protetik, singelkronor e.max och zirconia, mindre mk-konstruktioner, mjuka 
bettskenor, vanliga bettskenor slutet av veckan. 
 
  
Planera gärna in era arbeten innan, under och efter semestertiderna genom att höra av er 
till oss. Har ni frågor eller funderingar så är ni alltid välkomna slå oss en signal. 
Vi kommer regelbundet att informera er om sommar- och semesterplaneringen. 
Vi kommer att göra allt för att lösa arbeten innan er semester och även korta tiderna vid 
behov.  
 

Besök gärna vår hemsida, där finner du aktuell information. www.svensktandteknik.se 
  

Telefon 0322 - 66 87 50  
Telefon 070 - 668 22 88 (Fredrik) 
kontakt@atlab.se 
  
Med hopp om en skön sommar! 
Önskar alla vi på Arvidssons Tandtekniska i Alingsås!  
 


