
Unit KaVo 
ESTETICA E30

Unit KaVo
PRIMUS 1058 S

WYPOSAŻENIE
�system wody destylowanej 
�lampa diodowa „MAIA LED”
�strzykawka 3-F 
�mikromotor KaVo INTRAmatic 

LUX 701 K
�skaler PIEZOsoft Skaler 

piezoelektryczny
�złączka KaVo MULTIflex LUX 

460LE
�turbina KaVo SMARTtorque 619L
�kątnica KaVo EXPERTmatic E20L
�fotelik dla lekarza
�KaVo PHYSIO One

�dwuprzegubowy zagłówek 
„Scandinawian”

�pulpit asysty „Comfort” z regulacją 
wysokości

�rękaw ssaka i ślinociągu powietrznego
�tapicerka miękka
�system wody destylowanej
�lampa diodowa „KaVoLux 540 LED”
�strzykawka 3-F OD STRONY LEKARZA
�złączka KaVo MULTIflex LUX 465 LED*
�turbina KaVo EXPERTtorque E680 L
�mikromotor KaVo INTRAmatic LUX 703 KL
�kątnica KaVo EXPERTmatic E20 L
�skaler KaVo PiezoLED
�lampa polimeryzacyjna Mini L.E.D. Satelec
�fotelik dla lekarza lub asysty KaVo PHYSIO 

Evo

CERTYFIKOWANY 
DYSTRYBUTOR

51 500
cena

PLN

73 500
CENA

oszczędzasz 
18 500

1GRATIS service box! przy zamówieniach do 30.11.2014

Zestaw promocyjny przy zakupie razem z unitem: pompa Durr VS300S 
i kompresor Ekom DK50-10ZM z osuszaczem za jedyne 8300zł!
Promocje ważne od 1.11.2014 - 10.12.2014

E30 Evolution:  68 800 zł oszczędzasz
E50: 105 000 zł oszczędzasz
E70: 136 000 zł  oszczędzasz

7 600 zł
11 800 zł
24 000 zł



Pantomograf  Gendex 
GXDP-700 2 Ceph

Pantomograf
Gendex GXDP-300

�najnowszej generacji aparat do 
wykonywania zdjęć 
pantomograficznych w technologii 
wiązki stożkowej

�znaczna redukcja dawki 
�dostępne 33 projekcje 

pantomograficzne dla właściwej 
diagnozy

�z komputerem MSI 
(oprogramowanie VixWin Platinum, 
pozycjonery do zagryzania i 
podbródkowe)

�łatwa rozbudowa do cefalo i 3D 
�szeroki zakres wykonywanych zdjęć

�Doskonały stosunek ceny do jakości.
�Nieskomplikowana obsługa z 

przejrzystym ekranem dotykowym.
�Duża niezawodność 
�Natychmiastowa gotowość do pracy 

dzięki wyjątkowej funkcji „Always 
Ready”.

�System EasyPositioning 
umożliwiający szybkie i wydajne 
ustawienie pozycji pacjenta.

�bardzo mały rozmiar ogniska 0,5 mm
�mikroprocesorowe sterowanie

Radiowizjografia 
GXS-700 
GRATIS
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139 000
cena

PLN

82 000
cena

PLN

Promocje ważne do 10.12.2014



3 300
cena

PLN

Turbina KaVo 
SMARTtorque S609 C

Turbina KaVo 
SMARTtorque LUX S619L

3Promocje na radiologię obowiązują w okresie od 1.11.2014 do 15.12.2014

 Zestaw radiologiczny Expert DC 
+ radiowizjografia GXS-700 
+ komputer MSI  za 27 000 zł
przy zakupie z dowolnym unitem

Piaskarka KaVo 
PROPHYflex

Zestaw profilaktyczny 
piaskarka + skaler + hak

6 900
cena

PLN

790
cena

PLN

1 490
cena

PLN

Turbina KaVo E680 L 2600 zł
Kątnica KaVo E20 L 1:1 2100 zł
Kątnica przyspieszająca E25 L 1:5 2850 zł
Turbina KaVo MASTERtorque M9000 L 4500 zł
Złączka ze światłem 460 LE 490 zł 
do każdej turbiny na złączkę

Złączka bez światła do piaskarki 460 E 390 zł

Do wyboru dwa kolory 
piaskarek: czarny lub 
fioletowy.

27 000
cena zestawu

PLN

Promocja ważna
do 10.12.2014

RTG cena katalogowa

13 600 zł

RVG + komputer MSI

19 900 zł



Master FLUX PLUS

Urządzenie Master Flux dozuje 
podtlenek azotu, który ma za zadanie 
uspokoić i rozluźnić pacjenta przed 
i w trakcie dowolnego zabiegu 
stomatologicznego. Dzięki 
automatycznej kontroli przepływu 
urządzenie jest absolutnie 
bezpieczne, do obsługi nie potrzeba 
lekarza anestezjologa.
Aparat ułatwia leczenie pacjentów 
z dentofobią, zwłaszcza dzieci!
Dzięki zgrabnej, przyjaznej obudowie 
urządzenie nie odstrasza pacjentów.

Master Flux włoskiej firmy 
Tecno-Gaz – bestseller na 
zachodnich rynkach Europy!

18 000
cena

PLN

Promocja! 
Pokrywamy roczne 
koszty dzierżawy 
butli!
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Sprawdź ofertę pantomografów z cefalo i 3D 
na www.dentomax.pl lub zadzwoń: 602315944

PAKIET REKLAMOWO-INFORMACYJNY GRATIS!
Pakiet zawiera 100 szt ulotek informacyjnych 
oraz 1 plakat na ścianę. W razie potrzeby udostępniamy 
pliki ulotki do indywidualnego wykorzystania.

Zapraszamy 
na warsztaty praktyczne 

z zastosowania podtlenku azotu 
w praktyce stomatologicznej  
z dr n.med. Barbarą Szafrańską
Terminy: sprawdź na 
www.szkolenia.dentomax.pl

Liczba uczestników: 10
Miejsce:  RODENTIS  
ul. Limanowskiego 11, Warszawa
Zadzwoń: 604 171 017



Autoklaw Europa B EVO
z wbudowaną drukarką 18

Mikroskop Leica M320

Autoklaw Europa B Pro
z zapisem danych na karcie SD 18 

Autoklaw Europa B został stworzony by skutecznie 
sterylizować wszystkie materiały. Suszy próżniowo, 
posiada frakcyjną próżnię wstępną. Gwarancją 
prawidłowego przebiegu procesu sterylizacji jest 
całkowicie skomputeryzowany system monitorowania 
i sterowania każdym procesem i funkcją autoklawu. 

Posiada certyfikowaną komorę ze stali nierdzewnej i filtr 
bakteriologiczny.

Obiektyw umożliwia ustawienie ostrości w zakresie 
ogniskowej od 200 do 300 mm. Nowy wymiar 
wygody i ergonomii dla pracującego lekarza. 
Kompatybilny z każdą wersją mikroskopu Leica M 
320. 
�Zaprojektowany z myślą o stomatologii
�Łatwa obsługa! większa wydajność!
�Optyka Leica: Twój nowy kąt widzenia
�Oświetlenie LED: rewolucja w oświetleniu pola 

zabiegowego
�Technologia zdjęć w wysokiej rozdzielczości: 

możliwość stworzenia profesjonalnej 
dokumentacji i przekazywania danych z gabinetu 
do gabinetu

�Ergonomia: lekarz może dopasować mikroskop 
do pracy jaką chce aktualnie wykonać

�Łatwa obsługa – przyciśnięcie jednego przycisku do 
wyboru cyklu, drugiego – do rozpoczęcia procesu

�Tylko cykle klasy B – nawet przy wyborze 
nieodpowiedniego cyklu przeprowadzona zostanie 
poprawna sterylizacja wszystkich materiałów

�Zbieranie i przechowywanie danych na karcie SD
�Aktualizacja oprogramowania w autoklawie odbywa się 

poprzez włożenie specjalnej karty SD
�Potrójne zabezpieczenie drzwi
�Nowy system chłodzenia z podwójną chłodnicą
�Izolacja komory materiałem ceramicznym
�Automatyczne wypoziomowanie baryczne  przy 

pierwszym uruchomieniu

13 900
cena

PLN

15 900
cena

PLN

48 000
cena od

PLN

GRATIS do wyboru:  B Test, 

kątnica Kavo S 609 C 
lub metkownica Traccia

GRATIS do wyboru:  B Test, 

kątnica Kavo S 609 C 
lub metkownica Traccia

5

NOWOŚĆ! 
Obiektyw Leica 
M320 MultiFoc

UWAGA: 
przy zakupie 

dowolnego unitu 
autoklaw 

20% taniej!

Pakiet Advanced I  67 000 zł
Pakiet Advanced II 52 000zł
HighEnd: MultiFoc GRATIS 
+ rabat na szkolenie 
u dr Kuźmińskiego 
w DENCO 2000 zł

Promocja na mikroskopy 
od 1-20.11.2014



MultiSteril

Wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji, 
mycia, płukania, suszenia MULTISTERIL 
Włoska firma TECNO GAZ - lider w świecie 
sterylizacji, zaprojektował nowe, rewolucyjne, 
automatyczne i unikatowe na świecie urządzenie 
realizujące wstępne etapy cyklu sterylizacyjnego 
(jak dezynfekcja, mycie, płukanie, suszenie) 
w całkowitej zgodzie z procedurami, bez 
interwencji człowieka - bez ryzyka błędu 
personelu oraz znacznie skracając czas 
potrzebny do przygotowania narzędzi do 
sterylizacji. 
Niezbędne urządzenie, które eliminuje ryzyko 
błędu użytkownika, zmniejsza czas sterylizacji 
i obniża koszty ogólne.

14 000
cena

PLN

4 999
cena

PLN

ORMA Foliarka obuwia 

�to wyjątkowo eleganckie urządzenie, którego 
technologia sterowana jest za pomocą karty 
mikroprocesorowej, z programowalnych konsoli.

�automatycznie nakłada folię na but dopasowując się 
do jego kształtu i tworzy absolutną barierę 
izolacyjną, która nie utrudnia poruszania się.

�nie wymaga specjalnych ochraniaczy lecz 
wykorzystuje rolkę folii termokurczliwej.

�tworzy pozytywny wizerunek dla pacjentów i 
zwiększa higieniczność gabinetów.
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3 300
cena

PLN

Umów się 
na prezentację

LUXATOR LX 
Instrumenty Luxator szwedzkiej firmy Directa 
AB są obecnie najbardziej funkcjonalnym 
rozwiązaniem dla przeprowadzenia ekstrakcji 
z zachowaniem integralnej części kości przy 
minimalizacji ilości uszkodzonych tkanek.



KaVo EXPERTsurg LUX
Mikrosilnik chirurgiczny z fizjodyspenserem 
wraz z kątnicą KaVo SURGmatic S201 L 
ze światłem, przełożenie 20:1

�Najwyższa precyzja pracy dzięki jednemu 
z najlżejszych i najmniejszych mikrosilników i 
wyjątkowej funkcji automatycznej kalibracji

�Wysoka wydajność pracy  dzięki wysokiemu 
momentowi obrotowemu o wartości 80 Ncm na 
instrumencie

�Oszczędność czasu dzięki inyuicyjnemu 
programowaniu czynności i parametrów

Wyposażenie standardowe: 
�mikrosilnik INTRA LUX S600 LED ze światłem, 
�wielofunkcyjny sterownik nożny (dł. przewodu 

2.5 m), 
�rękaw do mikrosilnika S600 L, 
�zestaw startowy jednorazowych wężyków do 

zewnętrznego chłodzenia (5 sztuk), 
�podstawka na silnik i instrument, 
�uchwyt na butelkę, 
�zintegrowana pompa perystaltyczna, 
�zasilacz

19 700
cena

PLN

15 000
cena

PLN

KaVo DIAGNOcam 

Laser KaVo 
MASTER/EXPERT lase

Bezbolesne i komfortowe leczenie dzięki nowym 
laserom didodowym KaVo! Laser wyposażony jest 
w wysokiej jakości końcówkę światłowodową lub 
dostępną opcjonalnie jedynie w KaVo, końcówkę 
szafirową. Obie końcówki zapewniają idealny 
rezultat zabiegu. Nie znajdą Państwo lepszego 
urządzenia, które umożliwia przeprowadzenie 
różnych zabiegów stomatologicznych, a jednocze-
śnie pracuje w sposób minimalnie inwazyjny, bez 
krwawienia i generowania nadmiernego ciepła. 

Postaw na 
precyzję i 
bezpieczeństwo
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Umów się na pokaz! 
Wypróbuj zanim kupisz! ! Zadzwoń: 602315944

Umożliwia wykrycie próchnicy na powierzchniach 
zgryzowych i stycznych oraz wokół wypełnień, jak 
również patologicznych pęknięć szkliwa. Pozwala 
na zapis komputerowy.
�Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą
�Szeroki zakres prędkości: 300 do 40000 obr/min
�Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)
�Jednodotykowa autokalibracja
�Sterylizowalny i termodezynfekowalny  

mikrosilnik wraz z rękawem i podstawką 
�Doskonałe oświetlenie KaVo mini LED
�Rozbieralny sterownik nożny
�Pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego
�Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu urządzenia

19 900
cena

PLN



�ergonomiczny panel lekarza: 5 
rękawów od góry, trójdrożna 
dmuchawka, negatoskop, wygodna 
tacka narzędziowa,

�komfortowy i nowoczesny fotel 
z bezszwową tapicerką,

�pamięć 5 ustawień, 
�obrotowy panel asysty ze 

ślinociągiem, ssakiem i trójdrożną 
dmuchawką

�blok spluwaczki z obrotową miską 
ceramiczną

�lampa diodowa na ramieniu 
pantograficznym, 

�pedał sterujący z funkcjami 
przedmuchiwania i przepłukiwania 
oraz wyłącznikiem wody 

�dostosowany do pracy z wózkiem 
inwalidzkim

Unit stomatologiczny HB 2201
Panda Ergonomic Premium

Idealna 
w każdych
warunkach

Klimczuk i Wspólnicy Sp. k.
ul. Nowowarszawska 32/2; 15-206 Białystok
tel. +48 85 740 36 90, fax: + 48 85 743 79 98
www.dentomax.pl

Marzanna Milkamanowicz 692 887 387
Hanna Domagała 600 096 966
Anna Bagińska 660 716 050
Katarzyna Olszewska 668 849 944
Magdalena Leończuk 602 470 800 
Eliza Horodeńska 535 000 246
Andrzej Bartnik 668 355 406

22 000
cena

PLN

Oferta ważna do 31.12.2014 lub do wyczerpania zapasów
Oferta zawiera ceny brutto8

K-5: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5600 zł

K-POWERgrip: . . . . . . . . . 6600 zł

K-ERGOgrip: . . . . . . . . . . 7600 zł

Moc na frezie 160 W, moment obrotowy 7,0 Ncm, 
zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

Moc na frezie 150 W, moment obrotowy 7,0 Ncm, 
zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

Moc na frezie 100 W, moment obrotowy 4,5 Ncm, 
zakres obrotów 1.000-35.000 obr/min

Oferta ważna do 31.12.2014

Mikrosilniki protetyczne 
KAVO


