Promocje
wrzesień – październik 2021

Styl

TERAZ
Unity stomatologiczne.
Mikroskopy. Instrumenty.

Bezpieczeństwo i komfort Twojej pracy.

KaVo Primus
1058 Life

Dostępne 2 opcje:
rękaw od góry lub od dołu
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zawiera:
• system wody destylowanej
• podstawa tacki z tackami
• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED
• turbina KaVo SMARTtorque S619 L
• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
• osadnik ciężkich odpadków

67 920 zł

KaVo MAIA
+ 5 450 zł

KaVo Primus 1058 Life

PAKIET START

KaVo 540 LED
+ 9 950 zł

Dodatkowe

4 lata
gwarancji.
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KaVo ESTETICA
E50 Life

Dostępne 2 opcje:
rękaw od góry lub od dołu
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zawiera:
• system wody destylowanej
• podstawa tacki z tackami
• lampa diodowa KaVo 540 LED
• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL
• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED
• turbina KaVo EXPERTtorque E680 L
• kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
• osadnik ciężkich odpadków

81 000 zł

KaVo ESTETICA E50 Life

PAKIET START

Dodatkowe

4 lata
gwarancji.
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KaVo ESTETICA
E70 Vision

Dostępne 2 opcje:
rękaw od góry lub od dołu
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zawiera:
• blok wody DVGW
• intensywna dezynfekcja
• podstawa tacki z tackami
• lampa diodowa KaVo 540 LED
• mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL
• złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED
• turbina KaVo MASTERtorque M9000L
• kątnica KaVo MASTERmatic M20L
• główka L68
• podgrzewacz wody do kubka i instrumentów
• zawór spluwaczkowy

116 360 zł

KaVo ESTETICA E70 Vision

PAKIET START

Dodatkowe

4 lata
gwarancji.
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• Znakomita widoczność i wierne kolory
• Płynna regulacja natężenia światła i szybka, 5-stopniowa korekta powiększenia
• Ergonomiczna konstrukcja do pracy w pozycji wyprostowanej
• Funkcja nagrywania i odtwarzania obrazu z zabiegu

Obejrzyj

Leica Pakiet Value
• ErgoWedge - umożliwia pochylenie binokularu w zakresie 5-25°
• Obiektyw f=250 mm z manualną regulacją ostrości obrazu
• Podwójna dioda LED zintegrowana w głowicy

55 800 zł
Leica Pakiet Advanced I
• ErgoWedge - umożliwia pochylenie
binokularu w zakresie 5-25°
• Bezprzewodowa, w pełni zintegrowana
kamera full HD z pilotem
• Podwójna dioda LED zintegrowana w głowicy
• Obiektyw MultiFoc ze zmienną

83 700 zł

ogniskową od 200 do 300 mm

Leica Pakiet Advanced II
• Binokular o zmiennym kącie 0-180°
• Podwójna dioda LED zintegrowana w głowicy
• Obiektyw MultiFoc ze zmienną
ogniskową od 200 do 300 mm

72 450 zł
Leica Pakiet High End
• Binokular o zmiennym kącie 0-180°
• Bezprzewodowa, w pełni zintegrowana
kamera full HD z pilotem
• Podwójna dioda LED zintegrowana w głowicy
• ErgonOptic Dent - umożliwia obrót binokularu
• Obiektyw MultiFoc ze zmienną
ogniskową od 200 do 300 mm

98 100 zł
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Turbiny i kątnice
High
Quality

Gwarancja trwałości

Niski poziom hałasu

dzięki uchwytowi wierteł FG

(zaledwie 57 dB(A))

z prowadnicą ze spiekanego węglika

eliminuje nieprzyjemne dźwięki
z otoczenia pacjenta i personelu

Ceramiczne łożyska
zapewniają cichą pracę

Niezależny, wewnętrzny

bez wibracji

przewód spray’u
dla optymalnego chłodzenia

Mały rozmiar główki
ułatwia dostęp

Wymienny mikrofiltr

do pola zabiegowego

zapewnia skuteczne
i bezproblemowe chłodzenie

Powierzchnia EXPERTgrip™
gwarantuje pewny uchwyt

Złącze mikrosilnika

i doskonałą higienę

KaVo INTRAmatic
pasuje do wszystkich
unitów stomatologicznych

18-miesięczna
gwarancja
System mocowania
KaVo push-button
3-drożny spray

wytrzymujący siłę nacisku

ultradrobny spray zapewnia

do 30 N gwarantuje pewne

optymalne chłodzenie

mocowanie wiertła

Szklany światłowód

Termodezynfekcja

natężenie do 25 000 luksów

i sterylizacja w temperaturze

dla bezpiecznej identyfikacji

do 135°C

granicy preparacji
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Turbina
EXPERTtorque
E680 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska
• wymienny mikrofiltr wody
• system „anti-suck-back”

Kątnica
EXPERTmatic
E20 L
• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray
• szerokokątny światłowód

2 450 zł
E20 C
• przełożenie 1:1
• wewnętrzny dwukanałowy spray

1 990 zł
Kątnica
przyspieszająca
EXPERTmatic E25 L

Seria EXPERT

2 960 zł

• kątnica na wiertła turbinowe
• przełożenie 1:5
• trójdrożny spray
• ceramiczne łożyska
• szerokokątny światłowód
• wymienny mikrofiltr wody

3 430 zł
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Turbiny i kątnice
W 100% wyprodukowane

Wygodna praca

w Niemczech

dzięki lekkiej konstrukcji

wszystkie instrumenty
są projektowane i produkowane
wyłącznie w Niemczech

Doskonałe wyważenie
pozwala zachować
precyzję leczenia

Ceramiczne łożyska
zapewniają cichą pracę
bez wibracji

Najlepszej jakości materiały
stal nierdzewna gwarantuje
trwałość i niskie koszty eksploatacji

Mały rozmiar główki
ułatwia dostęp
do pola zabiegowego

Odpowiednie do wszystkich
typów wskazań
od profilaktyki, poprzez

Wewnętrzny uchwyt

stomatologię zachowawczą,

dla sprayu

po endodoncję

zapewnia optymalne chłodzenie
oraz możliwość szybkiego podpięcia
do wszystkich typów mikrosilników

Złącze mikrosilnika
KaVo INTRAmatic
pasuje do wszystkich

Ceramiczny uchwyt narzędzia

unitów stomatologicznych

zapewnia bezpieczne
mocowanie wiertła
Termodezynfekcja
i sterylizacja w temperaturze
Wysokiej jakości,

do 135°C

gładkie powierzchnie
ułatwiają czyszczenie
i utrzymanie higieny

12-miesięczna
gwarancja
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Turbina
SMARTtorque
S609 C
• czterodrożny spray
• ceramiczne łożyska
• podłączenie bezpośrednio
na rękaw „Midwest”

Turbina
SMARTtorque
S619 L
• czterodrożny spray
• szerokokątny światłowód
• ceramiczne łożyska

1 550 zł
Złączki

Seria SMART

970 zł

MULTIflex 460 E
• szybkozłączka bez światła
• zawór antyretrakcyjny

410 zł
MULTIflex 460 LE
• szybkozłączka ze światłem
• zawór antyretrakcyjny

500 zł
MULTIflex 460 LED
• szybkozłączka ze światłem LED
• zawór antyretrakcyjny

720 zł
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Mikrosilnik chirurgiczny
EXPERTsurg

Turbina MASTERtorque
M9000 L/LS/COLOR
• technologia Direct Stop –

• duża wydajność i moc (moment obrotowy do 80 Ncm)

zatrzymanie wiertła w 1 sek.

• pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

• zawór zwrotny – nieczystości

• intuicyjne, łatwe w obsłudze menu

nie przenikają do główki

• kątnica SURGmatic S201 L/XL PRO

• mała główka – optymalna

ze światłem w zestawie!

widoczność
• niski poziom hałasu

4 030 zł

13 900 zł
Piaskarka PROPHYflex 4

Zestaw startowy PERIO

• niewielkie pylenie

do piaskarki PROPHYflex 3 lub 4 do zabiegów

• 3 poziomy regulacji mocy

poddziąsłowych.

• 2 uchwyty do mniejszych
i większych dłoni
• niezwykle lekka, idealnie
wyważona rękojeść
• dysza POWER gratis!

945 zł

4 075 zł
Laserowa kamera
DIAGNOcam

• wykrywanie próchnicy technologią DIFOTI
• doskonałe narzędzie do komunikacji
z pacjentem
• bezpieczna diagnostyka dla kobiet
w ciąży i dzieci
• jakość obrazowania rentgenowskiego
bez promieniowania
• komfort pracy i pewność diagnostyki

10 900 zł
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Kup 3 instrumenty KaVo,
a najtańszy otrzymasz gratis!
W promocji biorą udział: kątnice, turbiny, prostnice, skalery SONICflex,
piaskarki PROPHYflex i RONDOflex, zbijak CORONAflex.
Tylko w październiku.
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Kontakt
KaVo Polska Sp. z o.o. | Sala pokazowa | Biuro | Serwis
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
+48 22 395 54 60

Instrumenty

Unity | Mikroskopy

Magdalena Januszkiewicz
+48 601 484 881
magdalena.januszkiewicz@kavo.com

Zbigniew Kantyka
+48 601 212 965
zbigniew.kantyka@kavo.com

Zasady promocji

KV_EE_012

Promocje obowiązują w terminie wrzesień-październik 2021 r.
Przedstawione ceny zostały przeliczone według orientacyjnego kursu EUR równego 4.50 zł. Ceny na fakturze zostaną
przeliczone na zł według kursu celnego NBP obowiązującego w dniu sprzedaży.
Wszystkie podane ceny są w złotówkach i zawierają podatek VAT.

KaVo Polska Sp. z o.o. | al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | +48 22 395 54 60
www.kavo.pl

