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Plandent Group wkracza do Belgii 

Najwi kszy dystrybutor materia ów i sprz tu stomatologicznego w pó nocnej Europie Plandent Oy rozszerza swój 
zakres dzia ania o rynek belgijski. Nowo powsta a firma Plandent Belgium Holding S.A. stworzona przez Plandent 
Oy oraz rodziny Humblet i Demarbaix zostanie dystrybutorem materia ów i sprz tu stomatologicznego w Belgii. 
Nowa firma zakupi a 100% akcji Eki'P Dental SA i ca  operacji Depot Dentaire Humblet S.A.. 

Nowa firma wzmacnia pozycj  Grupy Plandent na rynku. "Porozumienie czy bogate w tradycje firmy rodzinne 
Humblet Demarbaix  – Dental Depot Humblet S.A. i EKI'P Dental S.A. –  daj c dost p do szerszej gamy  us ug i 
nowoczesnych koncepcji, dzi ki wykorzystaniu nowoczesnych rozwi za  logistycznych Grupy Plandent” wyja nia 
Tuomas Lokki  v-ce Prezydent firmy Planmeca.   

Plandent posiada lokalne firmy dystrybucyjne we wszystkich krajach nordyckich I ba tyckich, a tak e w Holandii, 
Niemczech, Austrii i w Wielkiej Brytanii. Grupa Plandent zapewnia zaopatrzenie rynku we wszystkie niezb dne 
produkty wytwarzane przez wiod cych wiatowych producentów materia ów  i sprz tu dentystycznego oraz 
oferuje szeroki zakres us ug serwisowych do dostarczanego sprz tu i oprogramowania.  

 

Dodatkowe informacje 

Tuomas Lokki, Planmeca Oy 
Tel. +358 20 7795 5 
tuomas.lokki@planmeca.com 

 

Plandent Oy  i Grupa Planmeca 

Plandent Oy to firma dystrybucyjna materia ów i sprz tu stomatologicznego do gabinetów stomatologicznych i pracowni protetycznych, 
dostarczaj ca ponadto swoim partnerom pe en zakres us ug serwisowych.  Centrala Grupy Plandent, znajduje si  w Helsinkach, w 
Finlandii. 

Grupa Plandent nale y do fi skiego konglomeratu Planmeca, którego firma matka Planmeca Oy projektuje i produkuje pe  gam  
sprz tu dentystycznego w tym unity dentystyczne, panoramiczne i punktowe aparaty rentgenowskie, oprogramowanie. Produkty 
Planmeca s  postrzegane, jako najbardziej innowacyjne na rynku. Planmeca jest najwi ksz  prywatn  firm  na rynku stomatologicznym 
i trzecim, co do wielko ci producentem sprz tu dentystycznego w Europie. 98% produkcji Planmeca jest eksportowane do ponad 120 
krajów. Obrót grupy Planmeca  we w nie zako czonym roku finansowym wzrós  do 700 milionów EUR. Planowany na 2013 obrót ma 
wynie   oko o 760 milionów EUR, zatrudnienie wynosi prawie 2,500 osób, w tym ponad 900 osób zatrudnionych w centrali firmy w 
Helsinkach. 

www.planmeca.com   www.plandent.com    

 


