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Lancering Respire in Europa via Elysee Dental. 

 

Whole You™ en Elysee Dental lanceren een nieuw MRA-apparaat. 

Elysee Dental levert duizenden werkstukken per week op Europese basis. Dankzij de 

exclusieve samenwerking met Whole You voor de levering van de Respire, voegt Elysee 

Dental een reeds bewezen en succesvol product toe aan hun productportfolio.  

Whole You  

Elysee Dental is één van de grootste leveranciers van tandtechniek in Europa en 

heeft een wereldwijd bereik, dankzij het partnerschap met Modern Dental Group. Met 

gerenommeerde kwaliteitsnormen en betrouwbaarheid, biedt hun go to market-

strategie tandartsen de optimale producten voor hun patiënten. ‘Wij zijn zeer 

verheugd om Whole You Sleep Appliance uit te breiden naar verschillende Europese 

landen, om de miljoenen patiënten te helpen die lijden aan snurkende en 

obstructieve slaapapneu (OSA)’ aldus David Walton, oprichter en CEO van Respire 

Medical, het lab van Whole You Sleep Appliance. 

Naast een aantrekkelijke prijs, is één van de grootste voordelen van het Respire-

productportfolio de verscheidenheid aan opties die het biedt. Snurken en slaapapneu 

is een aandoening waar veel patiënten last van hebben, maar de meeste MRA-

oplossingen bieden slechts 1 of 2 typen MRA-apparaat. Het Respire-productportfolio 

bestaat uit 6 verschillende varianten waardoor elke patiënt en elke indicatie met het 

juiste apparaat behandeld kan worden. 

Elysee Dental is van mening dat met het productportfolie van Respire, tandartsen 

nog beter maatwerk kunnen leveren voor snurk- en apneupatiënten. Hierdoor maken 

samen een optimale behandeling mogelijk. 

Elysee Dental 

De exclusieve samenwerking met Whole you is een voorbeeld van de missie van 

Elysee Dental, om het beste product in de beste kwaliteit te leveren tegen een zéér 

concurrerende prijs. Elysee Dental combineert dit productaanbod met zijn bekende 

ondersteuning op de lokale markten: het organiseren van lokale evenementen, 

campusavonden, webinars evenals ondersteuning van hun tandtechnici en 

accountmanagers.  

Niet alleen tijdens de introductie, maar tijdens de hele workflow, streeft het Elysee 

Dental-team ernaar zijn klanten op de best mogelijke manier te begeleiden. 

Elysee Dental 

http://www.elysee-dental.nl/


Elysee Dental maakt deel uit van de Modern Dental Group, het grootste 

tandtechnische laboratorium ter wereld. Met de wereldwijde kennis en samenwerking 

met verschillende universiteiten in Europa, is het brengen van nieuwe oplossingen en 

producten een belangrijke missie binnen onze organisatie. Met de samenwerking met 

Whole You, bundelen we de krachten van onze kennis naar de tandarts, met een 

uniek product dat tandartsen de mogelijkheid biedt voor verdere groei binnen hun 

praktijk. 

Voor meer informatie over de Respire stuur een bericht naar: marketing@elysee-

dental.nl of bezoek de website: www.elysee-dental.nl 
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