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KaVo MASTERmatic  
LUX M07 L  2,7:1
Lichtregeling door glasvezel tot  
25.000 lux, voor caries-excavaties en 
profylaxetoepassingen, vervangbare 
waterfilter, maximale behandelflexibiliteit 
dankzij de 14 verwisselbare koppen 
Ref. 1.009.3610

KaVo MASTERmatic  
LUX M10 L 1:1
Voor eenvoudige extraorale procedures,
geschikt voor boren of handstukken
voor hoekstukken, niet-vervangbare
waterfilter
Ref. 1.009.3570

KaVo MASTERtorque  
LUX M9000 L/LS*
Maximaal vermogen tot 31 watt,
57 dB(A), kophoogte van 13,1 mm,
spray met 4 uitgangen
Ref. 1.008.7900 L
Ref. 1.008.5400 LS

* LS = Sirona Koppeling

• Drievoudige versnellingstechnologie
• Vervangbaar waterfilter
• Flexibiliteit dankzij verwisselbare koppen
• 24 maanden garantie

KaVo MASTERtorque  
Mini LUX M8700 L /LS *
Kleine kop: 12,1 mm kophoogte, 59 dB(A),
voor standaard- en miniatuurboren,
vermogen van 30 watt, spray met
3 uitgangen
Ref. 3.001.0000 L
Ref. 3.001.0600 LS

* LS = Sirona Koppeling

KaVo MASTERmatic LUX M25 L 1:5
Onze referentie op het gebied van het rode
hoekstuk dankzij een verkleining van de kop
(H: 13,5 mm; diameter 10,3 mm), gepatenteerde 
kop/handgreepcombinatie, hardmetalen 
geleidstuk, drievoudige tandwieltechnologie en 
vervangbare waterfilter, spray met 3 uitgangen, 
klemsysteem met drukknop, keramische 
kogellagers, laag geluidsvolume (55 dB (A))
Ref. 1.009.3630

KaVo MASTERmatic LUX M05 L Mini 1:5
Minikop (H: 12,6 mm, diameter 9 mm) voor 
boren met korte schacht, drievoudige 
tandwieltechnologie, spray met 1 uitgang 
met klemsysteem met drukknop, keramische 
kogellagers, kop 43% kleiner dan die van de 
GENTLEpower 25 LP, perfect voor moeilijk
bereikbare zones en ideaal voor de behandeling 
van kinderen en ouderen, laag geluidsvolume 
(55 dB(A))
Ref. 1.009.3640

Kopje INTRA L68 1:1
Met klemsysteem met drukknop voor 
hoekstukboren met een diameter  
van 2,35 mm, versterkt klemsysteem, 
maximale rotatiesnelheid tijdens werking : 
40.000 rpm
Ref. 1.008.1833

Kopje INTRA L67 2:1
Met klemsysteem met drukknop voor
hoekstukboren met een diameter  
van 2,35 mm, maximale rotatiesnelheid  
tijdens werking : 20.000 rpm
Ref. 1.008.1832

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
Voor de preparatie van caviteiten en kronen,
de afwerking, de excavatie van caries en de
endodontische behandelingen, lichtregeling 
door glasvezel tot 25.000 lux, vervangbare 
waterfilter, maximale behandelflexibiliteit 
dankzij de 14 verwisselbare koppen
Ref. 1.009.3620

KaVo MASTERmatic LUX M20 L 1:1
+ Kopje INTRA L67 of L68

KaVo MASTERmatic LUX M07 L 2,7:1
+ Kopje INTRA L67 of L68

MASTER ASSORTIMENT

* goedkoopste instrument

3 instrumenten 
naar keuze

het vierde instrument* 
voor 1€ extra

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger. 

Geniet van een maximaal vermogen 
gecombineerd met het meest  

innoverende comfortniveau van KaVo

PROMOTIEPAKKETTEN

Nieuw!!! Verhoogd vermogen

Promotiecode : 88001505

++

Extra instrumenten

en koppen op : www.kavo.com
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EXPERT ASSORTIMENT

KaVo EXPERTmatic E25 L 1:5
Hardmetalen hoekstuk, lichtgeleiding

door glasvezel tot 25.000 lux, snel en 

nauwkeurig werken dankzij een kleine kop, 

drukknop en keramische kogellagers,  

interne water- en luchtleidingen en spray  

met 3 uitgangen met vervangbare

waterfilter

Ref. 1.007.5550

KaVo EXPERTmatic 
E15 L 5,4:1
Lichtgeleiding door 
glasvezel tot 25. 000 lux, 
gemakkelijke toegang
dankzij een nog kleinere 
kop, spray met 1 uitgang, 
interne water- en
luchtleidingen, gemakkelijk 
te hanteren dankzij de 
drukknop 
Ref. 1.007.5530

KaVo EXPERTmatic 
E20 L 1:1
Lichtgeleiding door 
glasvezel tot 25.000 lux, 
gemakkelijke toegang 
dankzij een nog kleinere 
kop, spray met 1 uitgang, 
interne water- en
luchtleidingen, gemakkelijk 
te hanteren dankzij de 
drukknop
Ref. 1.007.5540

KaVo EXPERTmatic 
E10 C 1:1
Spray met 1 uitgang, 
met interne water- en 
luchtleiding uitwisselbaar 
met boren voor 
handstukken en
hoekstukken
Ref. 1.007.5560

Hoog vermogen kleine kop

Nieuw!!! Verhoogd vermogen

KaVo EXPERTtorque
LUX E680 L
Vermogen tot 29 watt, 
lichtgeleiding door glasvezel, 
spray met 4 uitgangen,
kophoogte 13,6 mm, 62 dB(A)
Ref. 1.006.8700

KaVo EXPERTtorque
Mini LUX E677 L
Kleine kop : kophoogte 12,2 mm,
voor standaard- en 
miniatuurboren, spray met  
3 uitgangen, lichtgeleiding
door glasvezel, vermogen  
van 27 watt, 65 dB(A)
Ref. 1.007.3600

• Klemsysteem met hardmetalen geleidestuk
• Vervangbaar waterfilter
• Afzonderlijke interne lucht-/waterleidingen
• 18 maanden garantie

Vertrouw op prestaties
hightech van KaVo

*goedkoopste instrument

4 instrumenten 
naar keuze

het vijfde instrument* 
voor 1€ extra

Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger.

PROMOTIEPAKKETTEN

Promotiecode : 88002410

++

Extra instrumenten

en koppen op : www.kavo.com
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Onderhoudskoppelingen

Turbine-onderhoudskoppeling SIRONA T1 Turbine-onderhoudskoppeling MORITA

Turbine-onderhoudskoppeling NSK Turbine-onderhoudskoppeling MIDWEST Low Speed

Turbine-onderhoudskoppeling W&H Turbine-onderhoudskoppeling BORDEN 2 grachten

Turbine-onderhoudskoppeling Bien-Air

Ref. 1.000.7156 Ref. 1.000.6063

Ref. 1.000.8786 Ref. 1.000.8459

Ref. 1.001.7888 Ref. 1.002.1217

Ref. 1.001.7860

KaVo-assortiment sprays voor handmatige reiniging
van uw tandheelkundige instrumenten

Spray KaVo 

Universele smeerspray voor 
handmatige smering KaVo 
instrumenten, aerosol drijfgas

milieuvriendelijk, 500 ml elk.

Pack. 2112 A (6 sprays) :

Ref. 0.411.9640

KaVo CLEANspray/DRYspray 

Reinigings- en droogspray voor intensieve 
inwendige reiniging van de instrumenten. 
Bewezen efficientie om resterende proteinen 
te verwijderen, volgens experts.

•  Pack. KaVo CLEANspray 2110 P (4 sprays) : 
Ref. 1.007.0579

•  Startset KaVo CLEAN / DRYspray 2116 P : 
Ref. 1.007.0573

•  Pack. KaVo DRYspray 2117 P (4 sprays) : 
Ref. 1.007.0580

153 €

78 € 173,50 €

121 €

97 € PROMOTIEPAKKETTEN

160 €

158 €

1 990 €

173,50 €

131 €

167€ 124 €

185 €

165 €

19,50 € per fles 240 €

30,25 € per fles

172 €

170 €

2 338 €

240 €

141 €

180 € 134 €

199 €

Ref. 1.008.3805

QUATTROcare PLUS 2124 A

3 korte INTRAmatic koppelingen en 1 MULTIFlex koppeling, met 1 fles QUATTROcare 
Plus spray, koppelingen voor diverse instrumenten van andere merken verkrijgbaar als 
accessoires, 12 maanden garantie

•  Smeercyclus voor 4 instrumenten gedurende slechts 1 min.

• Geautomatiseerd, programmagestuurd onderhoudsproces

• Optimale smering dankzij automatische dosering

• Gemakkelijke bediening die onjuist gebruik vermijdt

• Persluchtreiniging van lucht en water kanalen dankzij de ontluchtingsfunctie

• Geen olielekkage na smering

• Geintegreerd spantangonderhoudsprogramma

•  Compleet apparaat geleverd met vier koppelingen  
1 MULTIflex/3 INTRAmatic short)

• Modern en ergonomisch ontwerp

QUATTROcare plus Spray 2140P
(doos met 6 sprays)

Onderhoudsspray voor KaVo
QUATTROcare PLUS, milieuvriendelijk
drijfgas, elk 500 ml.
Pack. 2140 P (6 sprays) : 
Ref. 1.005.4525

2 578  € 1 990 €
Promotiecode : 88002342

1 QUATTROcare PLUS
+

6 QUATTROcare Sprays

28,90 € per fles

28,90 € per fles

Dankzij het onderhoud van de QUATTROcare PLUS blijven uw instrumenten er als  
nieuw uitzien.

Het goedgekeurde reinigingproces en de juiste hoeveelheid olie zorgen voor het  
juiste onderhoud van uw instrumenten. Ze zijn perfect gesmeerd en klaar om opnieuw 
gebruikt te worden.

QUATTROcare PLUS
Goed onderhoud loont altijd
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PROMOTIEPAKKETTEN

De nieuwe PROPHYflex 4: met dit alles-in-een apparaat kunt u haast toveren.  
Of u nu in het supragingivale of het subgingivale gebied werkt, het apparaat kan voor 
alle elementen, alle patiënten en bij bijna alle indicaties worden gebruikt.

Twee handstukken in één : ideaal voor 
supragingivale en subgingivale toepassingen

Ligt fijn in de hand.
Voor uitgebalanceerde, stressloze en ergonomisch  
verantwoorde behandelingen kiest u de handstukgrootte  
die het beste bij u past.

Tevredenheid : daar draait het om.
Met de homogene, geconcentreerde poederstraal vermijdt 
u poedernevel en behoudt u de tandstructuur.

Geen biofilm meer.
Dankzij de geconcentreerde straal kunt u met zeer grote 
precisie werken en dankzij de markering die gelijk is met uw 
pocketsonde, heeft u altijd goed overzicht over de pocket. 

Oog voor pockets.
Individueel aanpasbare lengtes van handstukken : zo kunt u 
nog beter sturen wanneer u pockets reinigt en al helemaal 
bij subgingivale toepassingen.

Aanpasbaar vermogen.
Dankzij de drie opties kunt u zelf de mate van reiniging 
kiezen : van poedervrij tot maximale reinigingskracht.

Een fijn alles-in-een-instrument dankzij de 
geconcentreerde straal.
De periotip is bedoeld voor subgingivale toepassingen, maar kan ook 
worden gebruikt om implantaten, kronen en bruggen te reinigen en  
verkleuringen op blootliggende tandhalzen te verwijderen.

Supragingivaal Subgingivaal

Mijn tip om de betrouwbaarheid 
van het apparaat nog verder te 
vergroten. « Laat de PROPHYflex 4, aangesloten op een turbinekoppeling, na gebruik en voor  

hergebruik een minuut draaien met water en daarna zonder water. Zo zorgt u ervoor 

dat er geen poederresidu achterblijft in de PROPHYflex 4, waardoor deze zou kunnen 

verstoppen. U kunt ook achtergebleven poederresidu uit het PROPHYflex 4-handstuk 

blazen door de eerste van de drie standen te gebruiken. Nadat u het apparaat heeft 

gereinigd en heeft herverwerkt, kunt u het voor de volgende behandeling gebruiken.»

Annett Preuß  
Salesspecialist 
Instrumenten 

Duitsland
bij KaVo Kerr

PROPHYflex 4
Een air polishing-apparaat ontworpen  
voor comfortabel reinigen. Twee instrumenten  
in één : ideaal voor supragingivale en  
subgingivale toepassingen.

• PROPHYPEARLS KAVO neutraal (80 sticks de 15g)

•  PROPHYPEARLS KAVO(80 sticks de 15g) 
(munt, orange, kersen, perzik selectie)

• Poeder PROPHYflex orange

• Poeder PROPHYflex munt

• Poeder PROPHYflex berry

• Poeder PROPHYflex cherry

PROPHYflex 4 BLEU
Ref. 3.002.8000

PROPHYflex 4 ROSE
Ref. 3.002.8800 

PROPHYflex 4 CITRON
Ref. 3.002.8200

• PROPHYflex 4 Perio Kit•  Poeder PROPHYflex Perio  
(4x100g)

Ref. 1.010.1826
137 €

151 €

Ref. 1.007.0014
122 €

Ref. 1.007.0017
146 €

Ref. 1.007.0015
146 €

Ref. 1.007.0016
146 €

126,50 €

139,50 €

112,60 €

124 €

89 €

124 €

124 €

1 224 € 1 049 €

Ref. 1.011.9403
322 €Ref. 1.009.3732 294 €

1  PROPHYflex 4  
+ « Power Cannula » inbegrepen 

+ 1 Poeder PROPHYflex munt

1  PROPHYflex 4 Perio kit 
+ 1 PROPHYflex Perio poeder

1 049 €

294 €

De nieuwe PROPHYflex4, een alles-in-een tool, is een Technologisch  
hoogstaand apparaat. Of u nu een supragingivaal of subgingivaal  
gebied behandelt, PROPHYflex 4 is geschikt voor bijna alle klinische situaties.

Promotiecode : 88002055

Promotiecode : 88002386

60°

10°

Supragingivaal

60°

30°

Subgingivaal

AANBIEDING 1

AANBIEDING 2

1 346 €

411 €

Supragingivaal

90°

60°

probeer gratis de PROPHYflex 4 
gedurende 10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur
uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

Ontdek
Probeer nu 

KaVo

8 9



5 56 67 7

PROFYLAXE

PROMOTIEPAKKETTEN

*L = KaVo Koppeling
*LS = Sirona Koppeling

SONICflex
De veelzijdige scaler

1 SONICflex quick Set 2008 L/LS*
+ 3 profylaxe tips inbegrepen

+ 1 kit met 3 profylaxe tips 

+ 1 sterilisatiecassette 

SONICflex quick Set 2003
+ 3 profylaxe tips inbegrepen

+ 1 kit met 3 profylaxe tips 

+ 1 sterilisatiecassette 

SONICflex

De veelzijdige scaler is geschikt voor vrijwel elke indicatie. Dankzij zijn veelzijdigheid zal de SONICflex KaVo
een van de instrumenten die u het meest zult gebruiken. Met meer dan 50 eenvoudig en snel te vervangen wisselbare 
tips, is het apparaat geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Een zachte oscillatie, perfect voor patiënten zijn 
die gevoelig zijn voor pijn.

Een zeer breed scala aan indicaties en toepassingen voor zachte behandelingsstrategien. Geen extra apparaat 
aansluiting nodig, sluit deze eenvoudig aan op de MULTIflex KaVo-koppeling of op de Sirona-koppeling.

Promotiecode : 88002039

Promotiecode : 88000791

2 417 €

2 417 €

1 490 €

1 490 €

+

AANBIEDING 1

AANBIEDING 2
probeer gratis de SONICflex gedurende 
10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur
uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

Ontdek
Probeer nu 

KaVo
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PROMOTIEPAKKETTEN

We hebben voor u getest

Uittreksel uit de klinische casus van Dr. CAIRE :

Uittreksel van de klinische casus van Dr. N. Mandikos :

Uittreksel uit de getuigenis van Dr. Lukyanenko :

Samenvattend : schuring door vochtige lucht is een noodzakelijk proces om een
perfecte hechting te verkrijgen, dankzij reinigende kracht. Dit microzandstralen verhoogt 
de adhesiewaarden door de oppervlaktestructuur van de materialen en het tandweefsel 
te veranderen.

Met de veralgemening van adhesieve tandheelkunde op basis van weefseleconomie,
en productiesystemen voor prothetische componenten geproduceerd door CFAO,  
wordt micro zandstralen een essentiële stap in het eindmontageproces.

Zo worden de aluminiumdeeltjes onder druk gevangen in de waterstraal en worden niet 
in de mond of op de klinische werkruimte geprojecteerd.
Met de RONDOflex 360 kan de tandarts het oppervlak van het tandweefsel of prothese 
netjes voorbehandelen.

RONDOflex PLUS 360 is het alternatief voor conventionele luchtschuurapparaten

De poederdeeltjes worden met hoge snelheid in een luchtstroom uitgestoten.  
Wanneer deze deeltjes naar het bewuste tand oppervlak worden gericht, wordt het 
tandweefsel verwijderd door middel van kinetische energie. De poederstraal aan het 
distale uiteinde van de canule is omcirkeld door een watermantel. Dit betekent dat alle 
poederdeeltjes worden opgevangen door water, wat vervuiling en belasting van de 
directe omgeving vermindert, terwijl het dezelfde efficiëntie biedt. Geen uitgedroogde 
mond en geen stof gevoeld door de patiënt na de behandeling.

«

«

»

»

Vind alle getuigenissen en
klinische gevallen op www.kavo.com

RONDOflex™ plus 360

1 RONDOflex plus 360 

+ 1 Poeder 27μm 1000g 
+ 1 Poeder 50μm 1000g

1 RONDOflex plus 360 

+ 1 MULTIflex Koppeling 465 RN

Luchtschuursysteem met sproeinevel om de hoeveelheid dispersie te verminderen. Verwijdert moeiteloos 
voorzichtig en pijnloos materiaal van het tandoppervlak.

De onder druk staande aluminiumoxidedeeltjes worden gevangen in de waterstraal waardoor verspreiding 
wordt voorkomen. De RONDOflex plus 360 verspreidt een waterstraal en geconcentreerd en homogeen 
aluminiumoxidepoeder.

De RONDOflex plus 360 wordt aangesloten op dezelfde MULTIflex-aansluiting als een luchtturbine, waardoor 
het apparaat nog praktischer wordt. 

Mogelijke toepassingen :

•  Minimaal invasieve caviteitspreparatie
• Voorbereiding van de hechtoppervlakken voor de etstechnieken
• Voorbereiding van de hechtoppervlakken voor de orthodontische toepassingen
• Preparatie van fissuursealingen
• Openmaken van fissuren
• Verwijdering van cementresten in bruggen, kronen, enz. (extra-oraal)

Productinformatie :

Geleverd met 2 canules (diameter 0,46 mm of 0,6 mm) alsook 2 poederreservoirs  
en 2 poederflacons (75 g elk), eenvoudig aan te sluiten op het KaVo MULTIflex-systeem,

12 maanden garantie

Ref. 1.002.2179

Bijbehorende producten :
•  RONDOflex-poeder 27 μ, gemiddeld 

abrasievermogen, 1000g : 
Ref. 1.000.5957

•  RONDOflex-poeder 50 μm, sterk 
abrasievermogen, 10000g : 
Ref. 1.000.5956

Promotiecode : 88002323

Promotiecode :  88002388

1 490 €

43,20 €

43,20 €

1 850 €

48 €

48 €

2 093 €

1 946 €

1 490 €

1 490 €AANBIEDING 1

AANBIEDING 2

probeer gratis de RONDOflex gedurende 
10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur
uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

Ontdek
Probeer nu 

KaVo
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Chirurgieprogramma
MASTERsurg LUX draadloos
Met de draadloze chirurgiemotor KaVo MASTERsurg LUX kunt u 
procedures op een ongeevenaard niveau uitvoeren. Onze filosofie 
bestaat uit u in staat te stellen elke dag uitzonderlijke prestaties 
te leveren, dankzij praktische functies die een groot verschil zullen 
maken.

EXPERTsurg LUX
De chirurgische motor die meer precisie en kracht biedt, voor nog 
meer veiligheid en betrouwbaarheid. Werk veilig en met hoge precisie 
dankzij een van de lichtste en kleinste micromotoren ter wereld 
met de unieke automatische kalibratiefunctie. Vertrouw op de hoge 
vermogensniveaus van het 80 Ncm-koppel van het instrument, en 
bespaar tijd dankzij de intuitieve programmering van uw werkstappen 
en parameters.

Ref. 0.524.5610

1 190 €

990 €

Ref. 1.013.7540

1 537 €

1 300 €

Ref. 0.524.5620

1 190 €

990 €

Ref. 1.013.7541

1 537 €

1 300 €

Ref. 1.009.1010

1 332 €

1 090 €

Ref. 0.524.5600

1 190 €

990 €

Ref. 1.008.3500

3 645 €
3 490€Ref. 1.009.1200

4 847 €
4 590 €

SU
R
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atic S201 L Pro/S20
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NIEUW
Wereldpremière : SURGmatic™ S201 L Pro en SURGmatic™ S201 XL Pro

Chirurgische handstukken INTRA

of

Dankzij het verbeterde klemsysteem van  
de S201 L Pro- en XL Pro-modellen,

biedt KaVo echte vooruitgang op het gebied van gebruik.
Het zeshoekige klemsysteem maakt een koppel verdeling mogelijk

over een groter gebied tijdens het implantaatschroeven.
SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)SURGmatic S201 L Pro (met kopje)

INTRA chirurgisch 

handstuk 3610N3

INTRA chirurgisch 

handstuk 3610N2

INTRA chirurgisch 

handstuk 3610N1

INTRA chirurgisch  

handstuk S11L (met licht)

Dankzij het nieuwe zeshoekige klemsysteem worden de op de instrumenten uitgeoefende druk sterk verminderd.  
Het aantal behandelingscycli stijgt tot meer dan 2.000, wat aanzienlijk hoger is dan het marktgemiddelde.

SURGmatic S201 XL Pro : 
ontworpen om lang mee te gaan dankzij de zeshoek

NEW

Glasvezel
Voor een betrouwbaar zicht op het operatieveld

EXPERTgrip
Voor een betere grip, meer comfort en hygiëne 

Demonteerbaar
De kop kan worden gescheiden van  
het boorschacht om het schoonmaken  
te vergemakkelijken

Koeling
Externe en interne koeling
Kirschner / Meyer-type 

Nieuw zeshoekig klemsysteem
Uniforme verdeling van krachten uitgeoefend op
meerdere steunvlakken om vastlopen te voorkomen

Vergelijkende test van het product uitge-
voerd bij maximaal koppel van 80 Ncm:

•   Test uitgevoerd tot falen op drie batches van 
industriële producties

•  Het gemiddelde aantal koppellaadcycli 
totdat het falen  wordt gepresenteerd

• Test onderbroken na 2000 cycli

•  De geteste instrumenten worden onderworpen aan 
een druk, door een testbank gesimuleerd, die het 
proces van disclocatie bij implantaten vergelijkt bij 
koppelbelasting.

KaVo 
SURGmatic 
S201 XL Pro

W&H 
Product

NSK 
Product

2,500 

2,000 

1,500 

1,000 

500 

0

Lo
ad

 c
yc

le
s S201 L and S201 XL  : 

Zware lasten aan de rand kunnen
aanzienlijke vervorming veroorzaken
en beperkingen op de aandrijving.

S201 L Pro and S201 XL Pro : 
De verdeling van het koppel over een 
groter oppervlak, maakt het mogelijk om 
de vervorming van de boorschacht te 
verminderen. De druk verschuift vanaf 
de rand van de boorschacht naar het 
midden. Vervorming wordt opdeze manier 
voorkomen.

NEW

PROMOTIEPAKKETTEN

1 MASTERsurg LUX Wireless  
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)

+ Steriele slangenset (10pcs)

1 EXPERTsurg LUX 
+ 1 SURGmatic S201 XL Pro (met kopje)

+ Steriele slangenset (10pcs)

Promotiecode : 88002229Promotiecode: 88002230

6 483 € 5 281 €4 590 € 3 490 €

Probeer nu gratis onze chirurgische 
motoren gedurende 10 dagen.

Neem contact op met de KaVo adviseur
uit uw regio.
Zie details op de laatste pagina.

Ontdek
Probeer nu 

KaVo
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Zorg ervoor dat uw Kavo Instrument een Kavo Instrument blijft.
Kies voor een reparatie uitgevoerd in onze fabrieken met de KaVo BOX™. 

Wanneer een KaVo instrument gerepareerd moet worden, kies dan voor Kavo Box Service Excellence. Kies 
de beste service : de “KaVo Original” fabrieksreparatie met de KaVo BOX™. Het gebruik van onderdelen die 
dat niet zijn KaVo origineel brengt de werking van uw instrumenten, uw behandelingen in gevaar en maakt 
de garantie ongeldig KaVo. Kiezen voor "KaVo Original" fabrieksreparatie betekent ervoor zorgen dat alleen 
KaVo-reserveonderdelen origineel worden gebruikt. Geef uw instrumenten een eersteklas behandeling of 
kwaliteit, een lange levensduur zijn er, en tegen vaste en aantrekkelijke prijzen.

KaVo BOXTM 

KaVo fabrieksreparaties

De beste service voor onze klanten :
• Fabrieksreparaties rechtstreeks bij KaVo

• Zeer ervaren en competente, gespecialiseerde professionals

• De beste kwaliteit van reparaties uitgevoerd door de technische 

teams van KaVo en gebruikmakend van de originele reserveonder-

delen, het gereedschap en de testapparatuur van KaVo

• Snelle terugzending per express koerier naar uw praktijk

Uw voordelen :
• Interessante vaste prijzen voor bijna alle reparaties

• Totale dekking van de reparatiekosten in het kader van  

de garantie

• Gratis ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™

• Een jaar garantie op gerepareerde functies en vervangen 

onderdelen

• Eenvoudig online regelen op  

www.kavobox.com

Heeft u een instrument om te repareren of te reviseren? GRATIS ophalen en  

retourneren-originele onderdelen-1 jaar garantie op reparatie.

1  Ga naar www.kavobox.com 
Registreer u op onze site. 
Uw KaVo BOX™ wordt op uw verzoek 
kosteloos opgestuurd.

2  Plaats uw KaVo-product in de  
KaVo BOX™. UPS haalt het pakket  
de volgende werkdag gratis op.

3   Ontvang uw gerepareerde en 
gecontroleerde KaVo-product snel 
retour. De verzendkosten zijn gratis.

Goedkoper
misschien.

Beter
zeker niet.
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Kies voor rust

Ga naar www.kavobox.com

De gezondheidscrisis heeft ongetwijfeld de voorraad van uw instrumenten vergroot, 
waardoor u in de gelegenheid bent om uw patiënten een onberispelijk niveau van hygiëne  
te garanderen.

Kies bij het uitvoeren van uw reparatie voor KaVo Box™ PLUS 2 en profiteer van volledige  
2 jaar garantie op uw gerepareerde instrumenten.

Met KaVo Box™ PLUS 2 optimaliseert u het beheer van uw beleggingen door het onderhouden 
van uw instrumenten. 

KaVo Original Factory repair

KaVo Box™ PLUS 2 - Repair cost protection

•  Volledige bescherming tegen reparatiekosten gedurende 
2 jaar na reparatie

• GRATIS ophaal- en retourzending van uw KaVo Box™

Kop

99 €

Hoekstuk blauw /
groen met kop

219 €

Techniek stuurkast

275 €

Koppeling

109 €

Turbine

285 €

Techniek turbine /
handstuk

319 €

Hoekstuk blauw /
groen zonder kop

109 €

Hoekstuk rood

319 €

Handstuk

159 €

Motor 

319 €

Scaler

209 €

MF-spuit

 359 €

PROPHYflex 
RONDOflex

209 €

3F-spuit

 155 €

Nieuw !  
KaVo BOX™ PLUS 2 : Repair cost protectionHoe het werkt ?

Uw reparatie in  
een paar klikken.

• Kies je reparatiepakket
• Bestel gratis afhaling van het te repareren 

instrument
• KaVo reparaties en retouren
• van het instrument naar uw praktijk 

KaVo BOX™
Onze vaste prijzen

Alle vermelde prijzen zijn KaVo-catalogusprijzen (excl. btw)

PLUS

PLUS
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Volg ons op

Om te profiteren van KaVo-promoties, kunt u contact opnemen met uw dentaldepot of uw 
KaVovertegenwoordiger. Deze aanbiedingen zijn enkel geldig in de door KaVo erkende en 
deelnemende dentaldepots. Alle getoonde prijzen, promoprijzen en voordelen zijn exclusief btw. 
De prijzen van het dentaldepot gelden en zijn van toepassing. Onder voorbehoud van drukfouten. Ga naar www.kavo.com

België en Groothertogdom Luxemburg

Nederland

Marino Sabbadini
Adviseur appararuur en instrumenten
Vlaanderen
+32 490 42 50 62
marino.sabbadini@kavo.com

Raphaël Vaneetveld
Adviseur apparatuur en instrumenten

Wallonie, Brussel en GHL

+32 495 46 10 17

raphael.vaneetveld@kavo.com

Pel Sterk
Service Manager
Belgie en GHL
+31 683 15 06 00
pel.sterk@kavo.com

Pel Sterk
Service Manager
Nederland
+31 683 15 06 00
pel.sterk@kavo.com

Marc Temmerman
Adviseur apparatuur
Nederland
+32 471 12 69 93
marc.temmerman@kavo.com

Sandra Kranenburg
Adviseur instrumenten
Nederland
+31 6 27 83 63 21
sandra.kranenburg@kavo.com

Marc Temmerman
Sales Manager

Benelux

+32 471 12 69 93

marc.temmerman@kavo.com


