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Funktionalitet.
Driftsikkerhed.
Arbejdsglæde.

KaVo SMARTmatic S31 og S33

SMART 
nyhed 
Køb online på vores 
webshop, dentsupport.dk

Dent Support er din stærke 
partner inden for dentaludstyr, 
service og reparation

Vi holder dig opdateret med de  
seneste nyheder i branchen

Lej din 
nye unit
Vidste du, at du nu kan 
leje units hos Dent Support? 
Kontakt os for mere 
information.
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision 
KaVos mesterværk i Master-serien
En virkelig gennemført unit med bl.a. et nyt display i særklasse, indbygget hygiejnesystem 
og trådløs fodkontrol. Derudover mulighed for tilvalg af både endo- og kirurgimodul. 
Du vil med garanti nyde både designet, den intuitive betjening, den høje kvalitet i alle 
komponenter og det faktum, at denne unit er helt og aldeles lydløs.

Nyt touch-display

Den mest intuitive løsning 
til dato. Brugerfladen er  
opbygget, så du let får adgang 
til samtlige informationer 
og funktioner – før, under 
og efter behandlingen.

Følg din intuition.
KaVo viser vejen.
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KaVo Primus® 
1058S Life
Funktionelt design med 
fokus på pålidelighed

KaVo Primus® 1058S Life er designet 
til maksimal belastning og holdbarhed 
ned til den mindste skrue. Og det er ikke 
svært at mærke i dagligdagen. 

Her får du en enhed, du kan regne 
med, som er skabt til at holde. Så kan 
du koncentrere dig om dine patienter 
og din forretning.

Enheden er naturligvis veludstyret 
og byder bl.a. på et nyt tandlægebord 
i et lækkert design samt et nyt og 
forbedret elektronisk system.

Vores stærke serviceteam  
holder din klinik kørende
Hos Dent Support handler service om tryghed.  
Vi kender dentalbranchen og ved, at dit udstyr 
skal fungere optimalt – hver dag, året rundt.  
Kontakt vores servicecenter, så klarer vi resten.

Opgradering af 
KaVos mest solgte 
unit nogensinde

– Mere intelligent design
– Forbedret elektronik
– Maksimal holdbarhed

Dent Support 
Servicetelefon 
+45 70 233 121

Sikker. Hver dag.
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Telefonisk 
support

Reparation 
på stedet

Akut 
service

Indretning 
og montage

Fleksibel 
låneordning

LUX M05 L Mini
Udveksling 1:5

12.760,-

LUX M25 L
Udveksling 1:5

12.760,-

KaVo MASTERmatic LUX instrumentserie
MASTERmatic LUX er KaVos nye vinkelstykker, som giver  
maksimal præcision i alle tænkelige behandlingssituationer.

Små hoveder.
Stor præcision.

Vi dækker hele Danmark ...  
Og vi er aldrig længere end et opkald væk. 
Ring på 70 233 121
Uanset om du har brug for akut service, skal booke et serviceeftersyn 
eller har brug for nyt udstyr, er vi klar til at hjælpe dig hurtigt og effektiv.

KaVo ESTETICA® E50 Life 
Plads, komfort og intuitiv betjening
Godt design virker indlysende. På KaVo E50 finder du alle funktioner lige 
der, hvor du forventer det. Så kan du udføre dit arbejde sikkert og effektivt. 
Armdesignet giver maksimal bevægelsesradius, så du adgang til 
instrumen ter og udstyr, og fodkontrollen kan leveres som trådløs. 
Med muligheden for at få eftermonteret flere instrumenter på bordet er du 
fremtidssikret og fri til at vælge dine instrumenter. KaVo E50 er høj kvalitet 
til dig, der stiller høje krav.
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Besøg vores  
showrooms  
i Randers  
og Middelfart

Vi holder åbent, når det 
passer dig – også om  
aftenen. Kontakt os for  
en aftale.

I den moderne dentalklinik 
går udseende, funktion 
og arbejdsmiljø hånd i hånd. 
Vi hjælper dig med at finde 
den helt rigtige løsning.

Makeover eller nyetablering 
Vi elsker udfordringer
Når en dentalklinik skal indrettes, kan det være en udfordring at få æstetik, funktionalitet 
og ergonomi til at gå op i en højere enhed. Hos Dent Support elsker vi udfordringer – 
og vi har massiv erfaring med klinikindretning.

Vi hjælper dig hele vejen
Hos Dent Support kan vi hjælpe dig gennem hele processen – fra den første afdækning og 
rådgivning ift. valg af udstyr over planlægning og indretningsforslag til den endelige montage. 
Kontakt os for en uforpligtende snak eller aftale om et besøg i et af vores showrooms.

Trivsel.
Effektivitet.
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Sensor str. 1
25 x 37 mm

30.000,-
Sensor str. 2
31 x 42 mm

35.000,- 58.000,-

Gendex GXS-700 Sensorer
8. generation med endnu bedre billedkvalitet
Nemmere og billigere bliver digitale røntgenbilleder ikke.  
Højkvalitetssensor med fiberoptik, resulterer i en overlegen  
billedkvalitet. Innovativt design og enkel betjening.  
Skyd og billederne er klar med det samme.

SONICflex  
quick 2008 L  
Ny udgave af den luftdrevne 
tandrenser med lys. Spidserne 
monteres med et klik, og 
scaleren monteres på KaVos 
multiflexkobling. 
Frekvens på 6.000 Hz, 
3 forskelllige indstillinger af styrke 
og et lavt lydniveau. 

Anvendes til profylakse, endodonti, 
parodontologi, minimal invasiv 
karriesterapi m.v.

Særtilbudinklusiv6spidser: 
5A, 6A, 7A, 60A, 61A, 62A.

Godt
køb

KaVo Pan eXam 
+ Scan eXam 
Digital duo i særklasse
KaVo Pan eXam byder på avancerede  
diagnostikmuligheder og mange programmer. 
Sammen med Scan eXam sikres du en  
fantastisk billedkvalitet hver gang. 179.000,-

174.000,-

15.500,-

KaVo Pan eXam  
+ Scan eXam One  
Den digitale duo
KaVo Pan eXam er en entry-level-model med  
avancerede diagnostikmuligheder som sammen  
med Scan eXam One giver dig kvalitetsbilleder.

Høj billedkvalitet.
Knivskarp pris.

PAKKETILBUD

PAKKETILBUD PAKKETILBUD

SÆRTILBUD

Combisæt med  
sensor str. 1 + 2



+ Implanttipsæt
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EXPERTmatic E25 L
Vinkelstykke

7.155,-

EXPERTmatic E20 L
Vinkelstykke

5.695,-

EXPERTtourque E680 L
Turbine

6.475,-

15% rabat på alle KaVo PiezoLED-spidser 
Utrolig stort udvalg – se shop.dentsupport.dk

KaVoLUX® 540 LED
Lysår foran konkurrerende produkter
KaVos helt nyudviklede operationslampe med 
LED-teknologi. Naturligt hvidt lys i den bedste  
kvalitet. KaVoLUX 540 LED kan eftermonteres  
på din eksisterende unit.

KaVo PiezoLED håndstykke
Præcis, kontrolleret og effektiv
Med KaVo PiezoLED bliver den professionelle 
tandrensning ikke kun meget præcis, men du 
vil også spare værdifuld tid. 
Let og ergonomisk design.

Godt
køb

Godt
køb

Godt
køb

KaVo MASTER kirurgimodul, bordversion 
Tager dentalkirurgi til et helt nyt niveau
Med KaVo MASTER kirurgimodul får du maksimal ydelse på alle funktioner.
Programmérbar med op til 10 programmer, hver med op til 10 individuelle steps.
– Touchskærm
– Intuitiv og individuel programmering
– Trådløs fodpedal
– Rene dataoptagelser

Inklusiv håndstykke  
eller vinkelstykke
Vælg mellem:  
Kirurgi vinkelstykke S 201 XL, 20:1 med lys eller 
Kirurgi håndstykke S 11 L, 1:1 med lys.

KaVo EXPERT 
– banebrydende 
effektivitet

Instrumenterne fra KaVo er 
ekstremt stærke, lydsvage 
og afgiver et minimum af 
vibration. Her får du høj- 
præcisionsudstyr skabt 
til daglig brug.

54.500,-

6.400,-

32.500,-

SÆRTILBUD

TILBUD

TILBUD
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SONICflex-spidser
Nr. 5, 6, 7 & 8.
Pr. stk. kr. 784,-

KaVo, INTRA hoved L 68
K10081833
Udveksling 1:1
Kr. 2.880,-

PROPHYflex 
Til KaVo kobling. Sort eller lilla.  
Inkl. PROPHYpearls, værdi 1.235,-
Kr. 13.000,-

KaVo stor sugehane
K2111761
Kr. 210,-

KaVo Mushroom
K2026062
Kr. 190,-

Luzzani kappe
445-03291
Kr. 1.138,-

KaVo sugeslange, stor - 1,6 m
K2111561
Kr. 590,-

Luzzani spids, grå
445-00995
Pr. stk. fra kr. 149,-

KaVo Oxygenal
K4893451
Fra kr. 199,50

Luzzani spids, sort
445-02152
Pr. stk. fra kr. 149,-

KaVo Flap stor sugehane
K7645603
Kr. 28,50

KaVo LEDpære/KL 703 motor
K10078474
Kr. 625,-

KaVo plade for glas E70/E80
K10047320
Kr. 120,-

Alt i tilbehør til KaVo-units – skarpe priser og hurtig levering

www.dentsupport.dk

Polster til 
KaVo patientstol
OMBYTNINGSPRIS 

6.760,-

Nye friske farver  
– ombyt polstret på 
din KaVo patientstol

Er polstret slidt, eller trænger 
klinikken til en ny og smart 
farve? Vi forhandler KaVos 
originale ombytningspolstrer 
 i mange farver.

Køb online på
shop.dentsupport.dk
– let, hurtigt og lige til klinikdøren

Levering, montering og afhentning af 
byttepolster kun 1.500,- (Sjælland, Fyn, 
Jylland). Rekvirér bestillingsskema,  
som passer til din unit.

Alle priser er inkl. moms og ekskl. levering og montering. Produktfotos kan være vist med ekstraudstyr. 
Der tages forbehold for prisfejl, trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til 31.05.2017.


