Miękka tapicerka KaVo RELAXline.
Połączenie stylu i komfortu.

Ekskluzywne wzornictwo – komfort dla każdego.
Nowa, miękka tapicerka KaVo RELAXline.

Miękka tapicerka
KaVo RELAXline w kolorze
Graphite

Jeszcze bardziej miękka
i ergonomiczna.

Komfort, który poczujesz
od samego początku.
Fascynujący, elegancki kolor – Graphite lub Cashmere – oraz wyszukane
wzornictwo. Niezwykle wygodna pianka z pamięcią kształtu, pokryta miękkim
i gładkim materiałem. Twoi pacjenci powiedzą: „Podczas długich wizyt rzadko
czuję się tak komfortowo, jak w fotelu z miękką tapicerką KaVo RELAXline.”

Dostępne również z oparciem Comfort
w kolorach Graphite lub Cashmere.

Miękka tapicerka
KaVo RELAXline w kolorze
Cashmere

Komfort w
atrakcyjnej formie.
• Miękka tapicerka wykonana z pianki z pamięcią kształtu,
pokrytej skóropodobnym materiałem.
• Wysokiej jakości tapicerka wygląda jak skóra i przypomina ją w dotyku.
• Pokrycie zapewnia certyfikowaną ochronę przeciwdrobnoustrojową
zgodną z wymaganiami amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska
(United States Environmental Protection Agency, EPA).
• Wykonany w Niemczech precyzyjny, estetyczny szew wysokiej jakości świadczy
o tym, że nowa, miękka tapicerka KaVo RELAXline jest wykonywana wyłącznie ręcznie.
• Produkowana w Niemczech.
• Dostępna w dwóch nowych kolorach – Graphite i Cashmere – dedykowanych
dla miękkiej tapicerki KaVo RELAXline.
• Obicie siedziska: oparcie Progress i Comfort, dwuprzegubowy zagłówek
z blokadą mechaniczno-pneumatyczną i zagłówek z elektryczną regulacją.

KaVo PHYSIO dostępny również w kolorze
Graphite i Cashmere, bez pianki z pamięcią
kształtu i ręcznie wykonanych szwów.

Wyposażenie gabinetu
Unity stomatologiczne, lampy zabiegowe, foteliki dentysty,
systemy komunikacji z pacjentem, mikroskopy stomatologiczne
oraz dodatkowe wyposażenie gabinetu stomatologicznego.

Narzędzia
Kątnice i prostnice dentystyczne, turbiny, piaskarki i drobne
urządzenia do każdego zastosowania – od diagnostyki, przez
profilaktykę po odbudowę, chirurgię stomatologiczną,
endodoncję oraz czyszczenie i pielęgnację instrumentów.

Obrazowanie
Rentgen wewnątrzustny, czujniki i płytki obrazowe, panoramiczne i zewnątrzustne zdjęcia RTG, w tym z wykorzystaniem
technologii DVT, jak również wyspecjalizowany sprzęt DVT do
każdego wskazania stomatologicznego.

Dowiedz się więcej i wypróbuj fotel
stomatologiczny z miękką tapicerką
KaVo RELAXline.
Skontaktuj się z nami już teraz i umów się na wypróbowanie naszych produktów:
www.kavo.com/pl/relaxline

Produkty, urządzenia i usługi przedstawione i opisane w tym katalogu mogą być dostępne tylko w wybranych krajach.
Zamieszczone specyfikacje są zgodne z aktualną wiedzą obowiązującą w czasie ich publikacji. Firma KaVo Dental GmbH
nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność koloru na ilustracjach, pomyłki lub błędy w druku oraz zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w broszurach w dowolnym momencie. Powielanie materiałów, w tym ich fragmentów,
jest dozwolone wyłącznie za zgodą firmy KaVo Dental GmbH.
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Dentystyczna doskonałość
pod każdym względem.

