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Oferta targowa  
i promocyjna



Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 

Szkolenia
i warsztaty 

Montaż i serwis

Projekt gabinetu
i konsultacje 
techniczne

Dobór sprzętu
i wyposażenia

Opieka
posprzedażowa

Od projektu po Twój sukces
Zaufaj doświadczeniu naszych ekspertów  
i powierz kwestie inwestycji w dobre ręce

www.kavo.pl

Sesje wykładowe 
Piątek, 30 maja 2014 r., Hotel Andel’s, ul. Ogrodowa 17, Łódź

• Innowacyjne rozwiązania w edukacji stomatologicznej 

• Od zdjęć pantomograficznych do tomografii wolumetrycznej - wykorzystanie technik  
  obrazowania w stomatologii

• Aksjomaty współczesnej chirurgii śluzówkowo - dziąsłowej przy zębach i implantach  
  zębowych

• Nowoczesne podejście do implantologii - od planowania do chirurgii estetycznej

• Zastosowanie systemów CAD/CAM do wykonywania koron cyrkonowych

• Estetyka pod kontrolą

• Innowacyjne metody preparacji pod licówki i korony

• Współczesna endodoncja - mikroskopowy kurs praktyczny

• Ocena i interpretacja przykładowych danych oraz przypadków klinicznych  
   z  tomografii CBCT w oparciu o program InVivo Dental

Sesje warsztatowe
Sobota, 31 maja 2014 r., Uniwersytet Medyczny, ul. Pomorska 251, Łódź 

W warsztatach może wziąć udział wyłącznie uczestnik III Międzynarodowego Kongresu KaVo.

Udział w warsztatach jest płatny. Szczegółowe informacje na stronie www.kavo.pl.

W celu zapewnienia najwyższej jakości i komfortu, ilość miejsc na warsztaty  
jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

Koszt uczestnictwa w kongresie: 
400 zł/os. (wpłaty do 15 marca), 600 zł/os. (wpłaty po 15 marca) ceny brutto

Informacje i zapisy:
KaVo Polska Sp. z o.o.  |  www.kavo.pl  |  biuro@kavo.com  
tel. 22 395 54 60, 22 395 54 71

30 - 31 maja 2014 r.
Hotel Andel’s Łódź

III Międzynarodowy Kongres KaVo 

Excellence in Dentistry



KaVo Estetica E50 S rękawy od góry TM rękawy od dołu

SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
Zasilanie instrumentów i kubka w wodę destylowaną z 1,5 l. butelki
LAMPA DIODOWA „KaVoLux 540 LED”
Regulacja jasności od 8.000 do 40.000 Lux
MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 703 KL ENDO
Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem,  
zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min
SKALER KaVo PiezoLED
Skaler piezoelektryczny ze światłem, sterylizowalna obudowa,  
w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203)
ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 465 LED
Złączka do turbin ze światłem wraz z rękawem
TURBINA KaVo EXPERTtorque E680 L
Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód,  
KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L
Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:1
LAMPA POLIMERYZACYJNA Mini L.E.D. Satelec
Diodowa, trzy programy pracy, światłowód 5,5mm, moc 1300mW/cm2

FOTELIK DLA LEKARZA LUB ASYSTY KaVo PHYSIO Evo
Ergonomiczny kształt, regulacja w 3 płaszczyznach, bezszwowa tapicerka, krzyżak z polerowanego aluminium
CHROME EDITION
Czekoladowy lub ciemnoniebieski

W zestawie najtaniejWyposażenie praktyki

KaVo  
Estetica E50

KaVo  
Primus 1058

KaVo Estetica E30  
unit gotowy do pracy Zestaw RTG

+
84 300PLN 79 900  

PLN

cena  
promocyjna

Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 
Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 

Ceny zawierają podatek VAT

110 000 PLN
brutto

+
122 000PLN

KaVo Estetica E30 - unit gotowy do pracy
SYSTEM WODY DESTYLOWANEJ
Zasilanie instrumentów i kubka w wodę destylowaną.
PODSTAWA TACKI Z TACKAMI „Normal” - tylko do wersji S
Uchwyt na 2 tacki mocowany do stolika lekarza + 2 tacki „Normal”
LAMPA DIODOWA „MAIA”
Regulacja jasności od 3.000 do 35.000 Lux
maszt lampy
STRZYKAWKA 3-F OD STRONY LEKARZA typu ONE
Strzykawka trzyfunkcyjna
ZŁĄCZKA KaVo MULTIflex LUX 460 LE 
Złączka do turbin ze światłem
TURBINA KaVo SMARTtorque S619L
Czterodrożny spray, ceramiczne łożyska, szerokokątny światłowód
KĄTNICA KaVo EXPERTmatic E20 L
Wewnętrzny, dwukanałowy spray, szerokokątny światłowód, przełożenie 1:1
MIKROMOTOR KaVo INTRAmatic LUX 701 KL
Bezszczotkowy mikrosilnik elektryczny ze światłem, zakres obrotów od 100 do 40.000 obr/min
SKALER PIEZOsoft
Skaler piezoelektryczny bez światła, sterylizowalna obudowa, w komplecie 3 końcówki (201, 202, 203)
Manualna intensywna dezynfekcja
FOTELIK DLA LEKARZA KaVo PHYSIO One

KaVo Primus 1058 S rękawy od góry TM rękawy od dołu

DODATKOWE LAKIEROWANIE OBUDÓW UNITU
Według kolornika KaVo - „metalik kolor”
oraz
TIMER – „MEMOSPEED” - programowanie pracy instrumentów
Montowany po środku stolika lekarza

 

OSZCZĘDZ
ASZ

3 600 PLN

  
PRIMUS W DOWOLNEJ   

KONFIGURACJI - LAKIEROWANIE   

I MEMOSPEED GRATIS

52 900 PLN
brutto

51 000 
PLN

42 000  
PLN

cena  
promocyjna

Możliwość  łączenia promocji

Zestaw RTG + Diagnocam w specjalnej cenie 
przy zakupie z unitem

LAKIEROWANIE OBUDÓW

LUB PAKIET CHROME EDITION

W STANDARDZIE



186 000 PLN
brutto

Pantomograf 
GXDP - 700 2D  
z cefalometrią

139 000 PLN
brutto

Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 

Radiologia

Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 

Tra
de

-in na sensor

G X S - 7 0 0

Skorzystaj z programu wymiany radiowizjografii  
na nową Gendex GXS-700 

Odkupimy Twoją starą radiowizjografię za:
4 000 zł - jeśli używasz radiowizjografii innej  niż Gendex
5 000 zł - jeśli używasz radiowizjografii Gendex
Oferta ważna w terminie od 03.03.2014 r. do 15.06.2014 r. 

82 000 PLN
brutto

Cena promocyjna:
Pantomograf GXDP - 300  
+ radiowizjografia GXS - 700

Pantomograf
GXDP - 700 3D  
pole obrazowania 4x6cm 



Jak mogą powstawać obrazy tej jakości bez promieniowania rentgenowskiego?

Dzięki nowemu laserowi diodowemu 
KaVo, zarówno drobne cięcia jak i po- 
ważniejsze zabiegi stają się prostsze 
do przeprowadzenia i bardziej pre-
cyzyjne. Wysoka jakość końcówki świa-
tłowodu oraz końcówka szafirowa (dos- 
tępna opcjonalnie, wyłącznie w Kavo) 
zapewnia idealne wyniki. Laser KaVo 
MASTER lase EXPERT lase umożliwia 
przeprowadzenie różnych zabiegów sto- 
matologicznych bez krwawienia i ge-
nerowania nadmiernego ciepła.

Wydajna praca z dużą precyzją

• Lekki i krótki mikrosilnik z dużą mocą

• Szeroki zakres prędkości: 300 do 40000 obr/min

• Wysoki moment obrotowy (do 80 Ncm)

• Jednodotykowa autokalibracja

Zapewniona higiena i bezpieczeństwo

•  Mikrosilnik wraz z rękawem i podstawką  
   nadaje się do sterylizacji i termodezynfekcji  
•  Doskonałe oświetlenie KaVo mini LED

•  Rozbieralny sterownik nożny

•  Pełna nawigacja z poziomu sterownika nożnego

Doskonała funkcjonalność  
i oszczędność czasu pracy

•  Duży, kolorowy wyświetlacz

•  Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu urządzenia

•  Możliwość indywidulanego zaprogramowania  
   etapów zabiegu

•  Wizualna identyfikacja wszystkich etapów pracy 

Precyzja i delikatność:  
laser diodowy KaVo!

Obrazy, które zmienią Twój świat: 
laserowa kamera diagnostyczna KaVo DIAGNOcam

Promocja ważna w terminie od 03 03.2014 r. do 30.04.2014 r. Promocja ważna w terminie od 03 03.2014 r. do 30.04.2014 r. 

Próchnica jeszcze nigdy nie była tak widoczna

KaVo DIAGNOcam umożliwia wykrycie 
próchnicy na powierzchniach zgryzowych  
i stycznych oraz wokół wypełnień, jak 
również patologicznych pęknięć szkliwa.

próchnica na powierzchni 
stycznej

próchnica wtórna pęknięcia szkliwa

próchnica na powierzchni  
zgryzowej

19 900 PLN
brutto 15 000 PLN

brutto

19 700 PLN
brutto

Mikrosilnik chirurgiczny  
EXPERTsurg z kątnicą KaVo 
SURGmatic S201 L, 20:1  
ze światłem

Nowości 2014Bestsellery

nowy mikrosilnik chirurgiczny KaVo EXPERTsurg

Postaw na precyzję i bezpieczeństwo



Dostępne materiały to:
•	 Cyrkonia	miękka
•	 Tytan
•	 C-Temp	–	materiał	na	uzupełnienia	 
    tymczasowe
•	 C-Cast	–	materiał	do	wykonywania	 
    form do odlewów
•	 Vita	CAD-Temp	monoColor
•	 Vita	CAD-Temp	multiColor
•	 VitaBlocs	Trilux
•	 VitaBlocs	Mark	II
•	 VitaBlocs	RealLife
•	 Ivoclar	e-MAX
•	 Ivoclar	ENAMIC	

Materiały KaVo ARCTICA – szerokie możliwości
System	KaVo	ARCTICA	pozwala	na	wykorzystanie	
bardzo	szerokiej	palety	materiałów.	KaVo	specjalnie	
dla	użytkowników	swoich	systemów	CAD/CAM	
współpracuje	z	liderami	w	produkcji	materiałów	 
na	światowym	rynku.

Zintegrowana kamera full HD i aparat fotograficzny w jednym
Możliwość wyboru różnych rozdzielczości rejestrowanego obrazu:
• Film: 1080p, 720p, (także w trybie 4x3) w formacie MPEG4, funkcja „replay”
• Zdjęcia: 10MP, 5MP, 2.5MP w formacie JPG

Funkcja powiększenia zdjęcia na ekranie
Lepsza komunikacja z pacjentem dzięki wizualizacji najdrobniejszych szczegółów

Trzy różne tryby zapisu zdjęcia w celu optymalizacji jego jakości 
• Normalny
• Wysokiej czułości (np. przy robieniu zdjęć podczas pracy z lusterkiem)
• Seryjny (pozwala na zrobienie trzech zdjęć za jednym naciśnięciem spustu migawki  
   i późniejsze wybranie najlepszego)

Kontrola ekspozycji – zapobiega nadmiernej jasności zdjęć
Możliwość wyboru pomiaru światła trzech różnych wielkościowo obszarów w zależności  
od pola pracy (np. leczenie kanału korzeniowego – pomiar światła na małym obszarze) 

Odwracanie obrazu na monitorze
Pozwala zawsze dopasować orientację obrazu na monitorze niezależnie od pozycji podczas pracy 
• Odwracanie obrazu, widok lustrzany

Bezpośrednie przesyłanie danych poprzez złącze USB
Dzięki niemu możemy przesyłać obrazy i filmy rejestrowane poprzez kamerę mikroskopu prosto  
do systemu informatycznego praktyki dentystycznej

Edycja nazw plików
Możliwość organizowania zdjęć i filmów dzięki ustawieniu nazwy pliku dla każdego pacjenta.  
Wszystkie zdjęcia i filmy podczas danej sesji będą wtedy miały ustawioną wcześniej nazwę. 

Łatwa zamiana na nową kamerę
Poprzednia kamera może być w prosty sposób zastąpiona nową kamerą Full HD, która jest w pełni  
kompatybilna ze wszystkimi wersjami mikroskopu Leica M320

Nowy KaVo CAD/CAM System
KaVo ARCTICA CAD/CAM System:  oczekuj więcej od swojego system CAD/CAM

NOWA KAMERA FULL HD  
DLA MIKROSKOPU LEICA M320 

Nowy	 system	 KaVo ARCTICA przeznaczony jest do optymalnej pracy zarówno  
w	 pracowni	 protetycznej	 jak	 i	 gabinecie	 stomatologicznym.	 System	 ten	 zapewnia	 
zarówno	technikowi	jak	i	lekarzowi	wykonanie	uzupełnień	protetycznych	o	bardzo	wy-
sokiej	 jakość	 i	precyzji.	Dużą	elastyczność	systemu	możemy	uzyskać	dzięki	otwartemu	
interfejsowi,	który	pozwala	na	eksportowanie	i	 importowanie	plików	STL	z	dowolnego	
urządzenia.	Dzięki	 temu	rozwiązaniu	możemy	spokojnie	patrzeć	w	przyszłość	 jak	 rów-
nież	być	spokojni	o	swoją	inwestycję	w	ten	system.	Dodatkowo	system	może	być	rów-
nież	otwarty	na	materiały	innych	producentów	–	co	pozwala	jeszcze	bardziej	poszerzyć	
wachlarz	wykonywanych	prac.

Nowości 2014Nowości 2014
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Kątnica przyspieszająca  
EXPERTmatic E25 L 

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

•	system	zero-suck-back	 
•	powierzchnia	Plasmatec 
•	kolory:	standard,	antracyt,	czekoladowy

2 850 PLN

Gwarancja	18	miesięcy
brutto

490 PLN brutto

Turbina  
MASTERtorque M9000 L

•	czterodrożny	spray
•	szerokokątny	światłowód
•	ceramiczne	łożyska
•	system	DST	(Direct	Stop	Technology)	

Turbina   
EXPERTtorque LUX E680 L 

•	czterodrożny	spray
•	szerokokątny	światłowód	
•	ceramiczne	łożyska
•	wymienny	mikrofiltr	wody
•	system	„anti-suck-back” 
•	występuje	również	w	wersjach: 
		E680	LN	na	złączkę	NSK	oraz			 
		E680	LS	na	złączkę	SIRONA		

2 600 PLN

Gwarancja	18	miesięcy
brutto

Turbina  
SMARTtorque S609 C

•	czterodrożny	spray
•	ceramiczne	łożyska
•	podłączenie	bezpośrednio	 
		na	rękaw	„Midwest”

790 PLN

Gwarancja	12	miesięcy
brutto

Turbina  
SMARTtorque LUX S619 L 

•	czterodrożny	spray
•	szerokokątny	światłowód
•	ceramiczne	łożyska

1 490 PLN

Gwarancja	12	miesięcy
brutto

Kątnica  
EXPERTmatic E20 L

•	przełożenie	1:1
•	wewnętrzny	 
		dwukanałowy	spray	
•	szerokokątny	 
		światłowód

2 100 PLN

Gwarancja	18	miesięcy
brutto

4 500 PLN

Gwarancja	24	miesiące
brutto

Promocja ważna w terminie od 03 03.2014 r. do 30.04.2014 r. Promocja ważna w terminie od 03 03.2014 r. do 30.04.2014 r. 

6 900 PLN
brutto

3 300 PLN
brutto

Profilaktyka

Złączka MULTIflex 460 E
•	szybkozłączka	bez	światła
•	zawór	antyretrakcyjny

Złączka MULTIflex 460 LE
•	szybkozłączka	ze	światłem
•	zawór	antyretrakcyjny

Piaskarka profilaktyczna PROPHYflex 3
 Piaskarka profilaktyczna do usuwania osadów
• możliwość poddania sterylizacji
• zakres obrotu dyszy 360˚ ułatwia pracę  
  nawet w trudno dostępnych obszarach 

Do wyboru 2 kolory, czarny lub fioletowy
Dostępna na złączkę KaVo lub Sirona

Zestaw do profilaktyki:  
• Skaler powietrzny ze światłem  
  KaVo SONICflex quick 2008L
• Hak nr 5
• Piaskarka profilaktyczna  
  KaVo PROPHYflex

Do wyboru 2 kolory, czarny lub fioletowy

390 PLN brutto



KaVo K-POWERgrip ze sterownikiem K-Control TLC
• moc na frezie 150 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-ERGOgrip ze sterownikiem K-Control TLC  
• moc na frezie 160 W
• moment obrotowy 7,0 Ncm
• zakres obrotów 1.000-50.000 obr/min

KaVo K-5 plus ze sterownikiem K-Control TLC 
• moc na frezie 100 W
• moment obrotowy 4,5 Ncm
• zakres obrotów 1.000-35.000 obr/min

7 600 PLN
brutto

5 600 PLN
brutto

6 600 PLN
brutto

Promocja ważna w terminie od 03 03.2014 r. do 30.04.2014 r. 

Silniki protetyczne

Przy zakupie mikroskopu  
Leica M320  
pakiet Value  
moduł ErgoWedge GRATIS



www.kavo.pl

Biuro Warszawa / Sala pokazowa:
al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon + 48 22 395 54 60
 Fax + 48 22 395 54 61

KaVo Polska Sp. z o.o.

Serwis KaVo:
ul. Pomorska 251 lok. 405
92-213 Łódź
Telefon + 48 42 675 75 33
Fax + 48 42 675 75 35


