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TENTO MATERIÁL A INFORMACE V NĚM JSOU URČENY
POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ

PODZIMNÍ ÚRODA DÁRKŮ

2 + 1 
Kupte 3 KaVo nástroje

a ZÍSKEJTE nejlevnější 
ZDARMA!



1:1

Pro přípravu dutin a korunky,
dokončování, odstraňování
kazů a endodontická ošetření
ošetřovacími jednotkami značky
KaVo, skleněný světlovod s až 25
000 luxy, vyměnitelný vodní filtr,
maximální flexibilita ošetření se
14 výměnnými hlavičkami. 
 Záruka 24 měsíců.
K1.009.3620

Pro jednodušší extraorální práce,
vhodné pro násadcové a
kolénkové vrtáčky, bez
vyměnitelného vodního filtru. 
 Záruka 24 měsíců.
K1.009.3570

Skleněný světlovod s až 25 000
luxy pro odstraňování a profylaxi
zubního kazu, vyměnitelný vodní
filtr, maximální flexibilita ošetření
se 14 výměnnými hlavičkami. 
 Záruka 24 měsíců.
K1.009.3610

MASTERmatic M20 L MASTERmatic M10 L MASTERmatic M07 L

1:1 1:1 2,7:1

14.682,- 24.475,- 16.896,-

Naše nejlepší vysokorychlostní
kolénko díky zmenšené hlavičce
(V: 13,5 mm; průměr 10,3 mm),
patentovaná kombinace úhlu
hlavičky/kolénka, karbidové vodicí
pouzdro, technologie trojitého
převodu a vyměnitelný vodní filtr,
3děrový sprej, tlačítková kleština,
keramická kuličková ložiska, nízká
hlučnost (55 dB(A)), záruka: 24
měsíců.
K1.009.3630

MASTERmatic M25 L

31.072,-

1:5

MASTER řada

S tlačítkovou kleštinou
pro kolénkové vrtáčky o
průměru 2,35 mm, s
ochranným kotoučem
proti úlomkům a
zesílenou kleštinou, max.
provozní otáčky: 40 000
ot./min
K1.008.1833

INTRA L68

7.631,-

2:1
S tlačítkovou kleštinou
pro kolénkové vrtáčky
o průměru 2,35 mm, s
ochranným kotoučem
proti úlomkům a
zesílenou kleštinou, max.
provozní otáčky: 20 000
ot./min
č. mat. 1.008.1832

INTRA L67

7.631,-

Endo 
Prophy

S tlačítkovou kleštinou,
pro lešticí nástavce
s kolénkovým hřídelem o
průměru 2,35 mm,
vratná rotace v úhlu 60°,
max. otáčky motoru: 3
000 ot./min č. mat.
1.008.1826

INTRA L53

8.303,-



2+12+1

EXPERT řada

Skleněný světlovod s až 25 000
luxy, efektivní přístup díky ještě
menší hlavičce, 1děrový sprej,
vnitřně vedená chladicí voda a
vzduch, snadná manipulace díky
pružné západce. Záruka 18
měsíců.
K1.007.5540

1děrový sprej, vnitřně vedená
chladicí voda a vzduch, vhodné
pro násadcové i kolénkové
vrtáčky. Záruka 18 měsíců.
K1.007.5560

Skleněný světlovod s až 25 000
luxy, efektivní přístup díky ještě
menší hlavičce, 1děrový sprej a
vnitřně vedená chladicí voda a
vzduch, snadná manipulace díky
pružné západce. Záruka 18
měsíců.
K1.007.5530

EXPERTmatic E20 L EXPERTmatic E10 EXPERTmatic E15 L

1:1 1:1 5,4:1

16.611,- 12.372,- 19.594,-

Vysokorychlostní kolénko,
karbidové vodicí pouzdro,
skleněný světlovod s až 25 000
luxy, rychlá a přesná práce díky
malé hlavě, pružná západka a
keramická kuličková ložiska,
vnitřně vedená chladicí voda a
vzduch, 3děrový sprej a
vyměnitelný vodní filtr. Záruka 18
měsíců.
K1.007.5550

EXPERTmatic E25 L

24.215,-

1:5

Univerzální mazací sprej pro ruční mazání instrumentů
značky KaVo, ekologický hnací plyn, každý obsahuje 500 ml.

Rozprašovací hlava INTRA: č. mat. 0.411.9911 - 214,- 
Rozprašovací hlava MULTIflex: č. mat. 0.411.9921 - 214,-
Rozprašovací hlava COMFORTdrive (1 ks): č. mat. 1.005.3154 - 236,-
Rozprašovací hlava pro turbínky NSK (1 ks): č. mat. 1.005.8436 - 692,-
Rozprašovací hlava pro turbínky Sirona (1 ks): č. mat. 1.005.8365 - 818,-
Balení Cleanpac (10 ks): č. mat. 0.411.9691 - 1290,-

KaVo sprayQUATTROcare plus
spray
Ošetřovací sprej pro použití
v mazacích přístrojích KaVo
QUATTROcare PLUS,
ekologický hnací plyn,
každý obsahuje 500 ml. 
K1.011.5720

2.924,- 2.924,-



EXPERTtorque E680 L

TURBÍNKY a SONICflex

Malá hlavička: výška hlavičky 12,1
mm, až 59 dB(A), pro standardní
a miniaturní vrtáčky, výkon 19
wattů*, 3děrový sprej. Záruka 24
měsíců.
K3.001.0000

Až 29 wattů výkonu*, skleněný
světlovod, 4děrový sprej, výška
hlavičky 13,6 mm, až 62 dB(A),
povrch EXTRAgrip pro rychlé
čištění a jistý úchop, vyměnitelný
vodní filtr pro účinné a
bezproblémové chlazení. Záruka
18 měsíců.
K1.006.8700

Malá hlavička: výška hlavičky 12,2
mm, pro standardní a miniaturní
vrtáčky, 3děrový sprej, skleněný
světlovod, 15 wattů výkonu*, až 65
dB(A). Záruka 18 měsíců.
č. mat. 1.007.3600

EMASTERtorque Mini
M8700 L

EXPERTtorque Mini 
 E677 L

29.247,- 20.947,- 20.947,-

Optimální přístup díky patentované
kombinaci 100°/19° úhlů
hlavičky/kolénka, výměnný vodní
mikrofiltr, systém tlačítkové kleštiny s
upínací silou až 30 N, maximální výkon
až 31 wattů*, až 57 dB(A), výška hlavičky
13,1 mm, 4děrový sprej s ultra jemným
vlhčením pro optimální chlazení,
funkce bez zpětného chodu - účinně
zabraňuje průniku kontaminovaných
úlomků a aerosolů do pouzdra okolo
hlavičky. Záruka 24 měsíců.
K1.008.7900

MASTERtorque M9000 L

29.247,-

Díky své univerzálnosti se KaVo SONICflex
brzy stane jedním z Vašich nejčastěji
používaných nástrojů. 
S více než 50 hroty, které lze rychle a
jednoduše vyměnit pouhým otočením, se
přizpůsobí Vašim požadavkům v celé řadě
aplikací.

Varianty: 
1.007.1604 SONICflex Set 2008 L  (krátký - quick - závit)
1.000.8333 SONICflex Set 2003L (delší závit)
1.007.1605 SONICflex quick 2008 LS Set (na RSP Sirona)

34.197,-


