Catálogo
de Produtos

KaVo AQIA
Paciente e dentista perfeitamente integrados

Cor Cinza Vulcano
Exclusivo KaVo AQIA
Braço extensor
180°

curto
Indicado para
dentistas que
trabalham com
assistente

O KaVo AQIA é desenvolvido com foco em
ergonomia e praticidade. Tudo pensado para
você trabalhar de forma rápida e eficiente.

(item de série).
Mesa S
Haste Suspensa

180°
Braço extensor
longo

O equipo oferece três opções de mesa: S, T e Cart - todas com

Indicado para

Equipamento disponível

até 5 terminais. Os destaques são as funções: Spray On/Off,

dentistas que

nas versões destro e

Chip Blower, Micromotor Elétrico e ULTRAscaler.

trabalham sozinhos.

canhoto.

Teclado touch
Item de série na mesa
principal e auxiliar. Inclui todas
as funções da cadeira.
Um leve toque e pronto!

Mesa T
Modelo Tradicional
Seu paciente mais confortável

Cabeceira mais anatômica

Pedal progressivo

O novo formato do encosto mais

Ajusta-se à altura do paciente,

Ajuste fácil da velocidade dos instrumentos. Basta pressionar o acionador

Mesa Cart

amplo proporciona conforto a

garantindo o apoio na região

central e mover para os lados: para a esquerda diminui a rotação e para a direita

Com rodízios

pacientes de diferentes biotipos

cervical, proporcionando melhor

aumenta.

e, para dentistas, melhora o

acomodação e segurança

Ergonomia

acesso ao paciente.

durante o tratamento.

Graças ao exclusivo formato, o pé é mantido paralelo ao chão, evitando assim
tensões musculares.

Refletor KaVo LED

Cor Azul Fiji
Exclusivo
KaVo AQIA

Seguindo a tendência de tecnologia mundial de iluminação, a KaVo apresenta a nova linha de refletores a LED: KaVo LED e KaVo LED + .
Acessórios sugeridos:
• Mangueira com Conexão MULTIflex
• 2º Sugador Venturi 6,3mm ou 9,5mm
• Kit Sucção Central
• Micromotor Elétrico
• Kit Suporte Monitor
• Kit Spray On/Off e Chip Blower

Além da economia de energia e maior vida útil, a iluminação LED proporciona conforto ao paciente e ao dentista, uma vez que não
aquece o campo de trabalho.
Além de excelente iluminação, os novos refletores apresentam acabamento refinado, resistência e praticidade.

Iluminação
Os LEDs foram projetados para criar
uma potência de iluminação mínima
de 6.800 LUX (+/-17%), podendo ser
ajustada de acordo com a necessidade
do procedimento, chegando na

Estável e de fácil acesso
O novo formato da base, mais curta e larga no
centro, proporciona maior estabilidade ao conjunto
e não necessita de fixação ao chão, além de
melhorar a aproximação do dentista ao paciente.
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Sistema antiesmagamento
A tecnologia antiesmagamento evita acidentes
por meio de microchaves de segurança
localizadas sob o encosto, assento e alça do
pedal.

Quer saber mais? Acesse: www.kavoaqia.com

intensidade máxima de 30.000 LUX
(+20%). Além disso, o refletor oferece
um foco único e preciso sobre a boca
do paciente.

Função +
Esse é o principal diferencial do
refletor KaVo LED + , que foi projetado
de maneira que a luz azul não seja
emitida pelos leds centrais. Essa
característica evita a polimerização
precoce das resinas, oferecendo maior
tempo de preparação ao dentista. O
acionamento da luz amarela se dá pelo
sensor de movimento, ou seja, é só
passar a mão próximo ao refletor, sem
a necessidade de tocar.

Quer saber mais? Acesse: www.kavoaqia.com
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KaVo UniK
O conjunto mais versátil da categoria

Acessórios
KaVo

O Equipamento KaVo UniK alia a versatilidade à já tradicional qualidade
KaVo. De fácil adaptação às múltiplas necessidades do dentista, pode
ser adquirido desde o modelo mais básico até o mais completo.

Ideal para aumentar sua produtividade.

Acessórios gerais:
Possibilidade de braços com movimentação horizontal e

Mesa com bandeja em aço inoxidável com ou sem bordas. E

vertical, com ajuste de altura manual ou freio pneumático,

Negatoscópio para até 6 radiografias.

• Seringa tríplice auxiliar
• Fotopolimerizador Poly 600
• Kit água no copo
• Kit filtro de água e ar
• Assento Odontopediátrico

além de sistema Cart (mesa com rodízios).
Assento

Acessório KaVo UniK
Negatoscópio
Até 6 radiografias periapicais.

Odontopediátrico
Refletor
Estofamento

Halógeno

SonicFill

Slim

Negatoscópio

Permite realizar restaurações

periapical

posteriores de até 5mm em um único

para até 6

passo (necessário conexão MULTIflex).

radiografias

Mesa T

ULTRAscaler

Modelo tradicional
Comfort

máxima de 30.000 Hz.

Micromotor Elétrico KaVo INTRA LUX® KL 701

Acompanha 4 ponteiras.

• Motor sem escovas (Brushless) garante desgaste
• Sistema antirrefluxo KaVo Stop. Garantia no

Slim, cabeceira standard e pedal de

Micromotor contra o retorno de água do spray

Acessórios sugeridos:
• Sugador de Bomba a vácuo
• Kit Capô Auxiliar

Kit conexão mangueira
Borden, MULTIflex e MULTIflex LED.

• Muito silencioso e pesa menos de 100 gramas.
• Rolamentos intercambiáveis. Podem ser
substituídos em caso de manutenção.
• Rotações de: 100 rpm a 40.000 rpm, com torque
máximo de 2,7 Ncm.

Negatoscópio
Até 4 radiografias periapicais.

Fisiomocho L

Com rodízios

contaminada.

Fisiomocho L (base cromada)

Mesa Cart

Produto beneficiado pela legislação da informática.

mínimo.

braço com trava manual, estofamento

Celeste

com braço extensor. Estofamento Comfort, cabeceira biarticulada e pedal de comando Joystick.

Chip Blower
Saída de ar seco pelo canal do spray do instrumento permite secar a
cavidade do dente sem a necessidade de utilizar a seringa tríplice.

Mesa do equipo para até 4 terminais,

comando Multifuncional.

Mesa do equipo para até 4 terminais, braço com ajuste de altura com freio pneumático e suctora

Spray on/off
Permite ligar e desligar a irrigação dos instrumentos pelo pedal.

Piezo elétrico com frequência

Estofamento

Cor Azul

Kit de acessórios KaVo AQIA

Kit Suporte Multimídia
Composto por braço, sistema de fixação da tela
e cabo HDMI. Recomenda-se a utilização de

Braço extensor

Pedal de comando

Sugador de sistema Venturi de alta potência, com a melhor

Para até 4 terminais.

Disponível nas versões: Multifuncional ou Joystick.

Fisiomocho Klinic

Suctora

Fisiomocho SN

monitores com fonte externa.

Cor Verde
Acqua

performance da categoria. Tubulação de esgoto totalmente
embutida na cadeira evita o acúmulo de sujeira e facilita a
limpeza do piso.
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Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br

Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br
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Cartela de cores
Personalize seu equipamento

Complete seu consultório
com Periféricos KaVo

A cartela de cores dos nossos equipamentos foi criada levando em
consideração a diferenciação de materiais, ambientes e o estilo
próprio de cada consultório. Assim, permite que o profissional possa
expressar sua personalidade através da cor que mais o defina.

KaVo Poly Wireless
Abrange maior número das faixas de polimerização
recomendadas nas resinas. Programações utilizadas em colagem
de bracket e polimerização final (homogeneização das camadas)
Produto beneficiado pela legislação da informática.

quando se utiliza o processo de restauração incremental.
Potência efetiva
luminosa:

Versatilidade
Ponteiras de polímero para
clareamento de 1 a 3 dentes

Bege Canyon

Vermelho Arizona

Rosa Atacama

Verde Acqua

Azul Celeste

Azul Sideral

(acessório).

Ponteira de fibra ótica (de série).

Acabamento
Sólido

Ponteiras de polímero (opcional).

1100mW/cm²

Peça de mão sem fio, em alumínio.

Acabamento
Metálico
Laranja Boreal

Verde Báltico

Azul Aquila

Cinza Nevado

KaVo Vacuum

KaVo Kompressor

O uso de Bombas de vácuo melhora o desempenho dos

Com 2HP de potência, o KaVo Kompressor garante a

compressores e facilita o dimensionamento das linhas de ar

performance da sua unidade de tratamento e evita possíveis

em consultórios com múltiplas unidades de tratamento.

danos às peças de mão (por ser isento de óleo). Possui dreno do

A KaVo Vacuum é a solução ideal para proporcionar maior

reservatório com fácil acesso e baixo índice de manutenção.

visibilidade do campo operatório.
Ao reduzir a névoa de spray ao redor do paciente também
minimiza o risco de contaminação.

Acabamento
Holográfico
Azul Alba

Cinza Polaris
Acompanha

Cores
exclusivas
KaVo AQIA

Potência de 2HP e
isento de óleo

Rosa Flamingo

Azul Fiji

Cinza Vulcano

Bomba a vácuo KaVo Vacuum

Bomba a vácuo KaVo Vacuum

VP1 para 1 consultório.

VP4 para 4 consultórios.

220 V/110 V.

filtro de ar

As cores podem variar de acordo com a impressão, monitor e a iluminação do ambiente, entre outros fatores.
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Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br
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KaVo Century
Precisão é tudo

KaVo
Expert Series

Alta durabilidade

EXPERTmatic

LUX E25L

LUX E20L

LUX E15L

LUX E10C

1:5

1:1

5,4:1

1:1

(multiplicador)

(direto)

(redutor)

(direto)

3 sprays

Spray único

Spray único

Spray único

• Rolamentos de esferas cerâmicas.
• Cabeça em aço inoxidável e bucha guia em metal duro.

Transmissão

Exclusivo acabamento EXPERTgrip, que permite

Irrigação

o manuseio firme e preciso, além de não possuir

Rotação de

cantos vivos, facilitando a limpeza.

acionamento
Rotação
máxima*

5,4:1

EXPERTmatic LUX E25 L

EXPERTmatic LUX E20 L

EXPERTmatic LUX E15 L

EXPERTmatic E10 C
1:1

1:1

40.000 rpm*

quadrantes da broca.

7.400 rpm

40.000 rpm*

Esferas cerâmicas

Seu trabalho feito por um ângulo perfeito
Melhor acesso e excelente visão em qualquer
face, em qualquer dente. Menor esforço
durante o trabalho.

25.000 LUX através de Bastão de Vidro, a fonte luminosa fica no
Micromotor Elétrico, garantindo a longa vida do sistema de luz
Intramatic

Fixação da broca

Turbinas convencionais

Press Button (PB)
Compara-se a

Turbina KaVo Century

Compatível

uma alta rotação

com brocas de

elétrica quando
utilizado junto ao
Micromotor Elétrico

1:5

Proporciona excelente
refrigeração em todos os

Compare e sinta a diferença:
200.000 rpm*

Conexão

Outros

Spray Quádruplo:

Até 40.000 rpm

Rolamento
Iluminação

A turbina KaVo Century foi projetada para ser precisa em todos
os detalhes.
Cada uma de suas características traz a qualidade e a tecnologia
que só uma marca como a KaVo pode oferecer a você.

Contra-Ângulo

Funcionamento mais suave

e Peça Reta

Rotores balanceados individualmente,
dentro de limites de qualidade

*Utilizando Micromotor Elétrico a 40.000 RPM.

altamente rígidos.
O baixo nível de vibração garante menor
fadiga ao profissional e maior precisão
no procedimento.

Alta rotação com máxima eficiência de trabalho
• Sistema antirrefluxo.

EXPERTtorque

EXPERTtorque

Mini E677 L

E680 L

15W @ 2.8bar

18W @ 2.8bar

Peso ideal

• Elevada potência de até 18 W @ 2.8 bar.

Potência

• Alta rotação com luz por meio de conexão MULTIflex LUX.
• Possui microfiltro de água do spray e evita que impurezas cheguem aos

EXPERTgrip em corpo único com
Design

angulação perfeita que acompanha

canais de água.

curva de spee
Irrigação

3 sprays

Iluminação

correto equilíbrio entre
instrumento e mangueira.
Melhorando a ergonomia
do instrumento.

4 sprays

Conexão

MULTIflex

Rolamento

Com peso reduzido, oferece

Esferas cerâmicas
25.000 LUX através de bastão de vidro

Mais silenciosa

Century 105C

Century 103C LUX

62 decibéis.

• Acoplamento Borden

• Condução de luz por bastão de vidro

Menos estresse para

• Spray Quádruplo

proporcionando 25.000 LUX

você e seu paciente.

• Rotação Máxima: 380.000 rpm

• Acoplamento MULTIflex

• Fixação da broca: Press Button (PB)

• Spray Quádruplo

(Mangueira MULTIflex)

• Rotação Máxima 380.000 rpm
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EXPERTtorque LUX E680 L

EXPERTtorque LUX E677 L

Cabeça
Fixação da
broca
Use conexão
MULTIflex com Lux

Rotação
máxima

Mini

• Fixação da broca: Press Button (PB)

Padrão
Press Button (PB)

Durabilidade
Com rolamentos de

400.000 rpm

380.000 rpm

cerâmica, que garantem até
25% a mais de durabilidade.

Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br

Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br

Garantia KaVo:
25.000 LUX.
Excelente visibilidade da área de tratamento.

KaVo | 9

KaVo Burs, você precisa experimentar.

KaVo
MULTIflex

KaVo Linha 500 e 600
Tradição tem inovação

Não
contém
CFC e
solventes.

CARBIDE

Contra-Ângulo 500

Peça Reta 500

Micromotor 500

• Acoplamento INTRAmatic
• Giro livre de 360º
• Spray externo
• Utiliza brocas PM de

• Acoplamento INTRAmatic
• Giro livre de 360º
• Spray externo, troca de

• Acoplamento

brocas no anel e utiliza

rotação de 5.000

2,35mm e brocas de

brocas PM de 2,35mm

a 20.000 rpm e sistema

Novo

KaVo UNIspray

O sistema KaVo MULTIflex assegura que durante seu trabalho a
troca de instrumento será fácil, rápida e sem interrupções.

Menor e
mais leve

Apenas com um rápido pressionamento e um “clique“ é suficiente para conectar o seu instrumento
no acoplamento MULTIflex. Isso significa uma sequência operacional regular por meio das trocas

separadamente)

elevada eficiência devido a ampla possibilidade de combinações de instrumentos.

acoplamento

MAGNO 504

503 C

ULTRAjet Flex

Alta Rotação Linha 500
EXTRAtorque

505C

605

605 C

EXPERTtorque LUX E677 L

rápidas dos instrumentos. Além disso, a excelente adaptabilidade do Sistema MULTIflex garante a você

devido ao comprimento do

EXTRAtorque 503 C

• Produto 10,25 mm menor

acessório mandril vendido

SONICflex

(com utilização do

SonicFill

universal INTRAmatic

Century 103C LUX

Alta Rotação de 1,6mm

Confira abaixo o comparativo entre linhas de Alta Rotação:
KaVo Expert Series

E677 L

Potência

E680 L

15W @

KaVo Century

105C

103C LUX

18W@ 2.8bar

2.8bar

15W @2.2bar

Lisa com EXPERTgrip com

Corpo liso, com angulação

angulação perfeita que

perfeita que acompanha

acompanha curva de spee*

curva de spee*

Design

Spray

3

Conexão

4
MULTIflex

Rolamento

Esferas cerâmicas

Iluminação
Cabeça

Mini

Fixação Broca

PB

505C

503C

11W

13W

13W

13W

@2.2bar

@2.2bar

@2.2bar

@2.2bar

-

Padrão
PB

605C

13W @2.2bar

Vantagens
Multiplica as possibilidades de uso de sua unidade de

MULTIflex 454 NB

Recartilhado

Adaptador de instrumentos para qualquer equipamento com mangueira
Borden. Para uso em instrumentos com encaixe MULTIflex. Giro livre de 360º

1
MULTIflex

3
Borden

LUX**

MULTIflex

Mini
FG

Esferas de aço

Padrão

PB

Diminui o risco de queda dos instrumentos.

Borden

-

LUX**

tratamento: maior agilidade na troca de instrumentos.

do instrumento.

3

Esferas cerâmicas

MULTIflex

Padrão

605

Corpo liso sem arestas

Esferas cerâmicas

MULTIflex LUX**

EXTRAtorque

505

504

4
Borden

Linha 600

Linha 500 EXTRAtorque
MAGNO

EXPERTtorque LUX E680 L

Borden

• Spray interno,

Alta Rotação Linha 600
EXTRAtorque

Baixa Rotação Linha 500

DIAMANTADA

505

Use KaVo UNIspray e
garanta a vida útil dos
seus instrumentos.

Padrão
FG

PB

KaVo ULTRAjet Flex

SonicFill

Instrumento a jato de bicarbonato admirado e utilizado pelos profissionais

A resina composta Bulk Fill do sistema SonicFill permite o preenchimento em

mais exigentes devido sua alta performance e confiabilidade. A área de pega

massa verdadeiramente em um passo, através da mudança de viscosidade

possui giro livre, o que significa acesso a qualquer quadrante da boca. Sua

proporcionada pela ativação sônica da peça de mão. Completa adaptação,

ponteira exclusiva concentra o jato de pó para polimento ideal e com menos

baixa contração, incomparável força, sem necessidade de camada de

sujeira.

cobertura.

O KaVo ULTRAjet Flex possui fácil manutenção graças à transmissão linear do
pó entre reservatório e ponteira.

*Ângulo da Cabeça: Linha Expert Series e 103C LUX = 95°| 105C = 100° | ** 25.000 LUX | FG = Friction Grip | PB = Press Button
Todos os rolamentos são importados da ALEMANHA
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Kits &
Profilaxia

NOVO
MICROMOTOR
Menor e
mais leve

Fácil instalação
em qualquer
equipamento

ELECTROmatic
Consulte
pag.10

Kit Acadêmico 500
Reúne o melhor dos nossos instrumentos para
acompanhar a sua trajetória profissional desde a

A precisão de um preparo com Micromotor Elétrico alemão,
agora no seu consultório.
Disponível em duas versões: ELECTROmatic M-S e
ELECTROmatic PM-S.
Com ele podem ser utilizado quaisquer tipo de Contra-Ângulo
para alta e baixa rotação.

sala de aula.
Disponível em diferentes versões à sua escolha,
NOVA
MOCHILA

atendendo às suas necessidades.
Brindes

• 1 lubrificante
• Mochila
• Acessório mandril
• Saca brocas para Contra-ângulo 1:1
Kit Acadêmico
Micromotor 500
Contra-Ângulo 500
Peça Reta 500
Turbina EXTRAtorque 505
Turbina EXTRAtorque 505C
Turbina MAGNO 504

NS

2NS

3NS

4NS

•
•
•
•
-

•
•
•
-

•
•
•
•
-

•
•
•
•

ELECTROmatic M-S
Simples como um Micromotor a ar, com a força de um
Micromotor elétrico. O ajuste da velocidade entre 100
a 40.000 rpm é feito com o pedal da cadeira, da mesma
forma que você faz com as suas demais peças de mão.

• Contém 01 unidade - Não contém
Soluções MULTIflex
Profilaxia profissional: você e seus

ELECTROmatic PM-S

MULTIflex 3 com Sonicfill

Com ele, você tem o controle perfeito da velocidade

pacientes mais satisfeitos.
SONICflex
+ Jato de Bicarbonato
ULTRAjet Flex

+

Alta
Rotação

Contém:

do Micromotor. A função de pré-seleção de velocidade

• 1 ULTRAjet Flex

máxima permite programar seu protocolo em até três

• 1 SONICflex 2000N
• 1 EXTRAtorque 503C

etapas ou personalizar a velocidade máxima de cada

• 1 SonicFill

peça de mão a ser utilizada.

• 1 caixa de resina
SonicFill (20 unidoses)
• 1 Acoplamento

Escolha:
Acoplamento MULTIflex

MULTIflex
ELECTROmatic

ELECTROmatic Plus

Display

Não possui

Display LCD colorido

Dimensão (mm)

143 x 118 x 36

145 x 132 x 44

Configurações de Velocidade Máxima

Não possui

03 velocidade pré-selecionadas

Mobilidade do Display

Não possui

800mm

454 NB ou Mangueira
MULTIflex sem luz

SONIC

SONICborden e SONICflex
Confortável para
seus pacientes.

Acionamento

Pneumático

Frequência de vibração

6.000 Hz

Acoplamento

Autoclavável
a 135ºC

Micromotor Elétrico
Interface com a Cadeira
Filtro de Água

Acoplado diretamente na mangueira do equipo
(Borden ou MULTIflex)
• Universal

Modelos de ponteira disponíveis

• Perio
• Falciforme

Movimento da ponteira

SONICflex

Elíptico

KL703 LED
Mangueira Borden
Pressão do Sistema: 2.2 bar | Pressão do ar do spray: 0 bar | Pressão da água do spray: 1 bar
Possui

Cabo de Alimentação

4.5mm de comprimento

Torque do Micromotor

Máximo 3.0 Ncm

Iluminação
Rotação do Micromotor

25.000 LUX
100 - 40.000 rpm

SONICborden
12 | KaVo
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KaVo EXPERTsurg LUX
KaVo SURGmatic S201 L

Características Técnica

A excelência também evolui.

Muito leve!

O KaVo EXPERTsurg LUX é a solução completa para os profissionais da
Implantodontia. A unidade cirúrgica é composta por: motor de cirurgia
EXPERTsurg LUX, Micromotor Elétrico INTRA LUX S600 LED, pedal
multifuncional, mangueira de soro autoclavável e bomba peristáltica.

2,4kg

Apenas

Valor de torque
máximo atingido

Voltagem

100 - 240 V ~ (Bivolt automático)

Frequência de Entrada

50/60 Hz

Dimensões do Console

265 x 255 x 100 mm ( L x P x H)

Dimensões do Micromotor

62,3 x 2,3 mm ( C x )

Vazão de Irrigação da Bomba

30 a 110ml/min

Pedal com Classe de Proteção

IPX8

Comprimento do Cabo do Pedal

2,5m

Micromotor Brushless

(Sem Escovas)

Rotações

300 a 40.000 rpm

Torque Máximo do Micromotor

5,5 Ncm

Comprimento do Cabo do Micromotor

2m

Valor utilizado no
limitador de torque

Representação do
procedimento em curso

Display de indicação da
rotação da peça de mão

Etapa do programa
selecionada

Teclas para seleção e ajuste
dos parâmetros do programa

INTRA LUX S600 LED

Contra-Ângulo SURGmatic S201 LUX

Duas opções

Um dos menores e mais curtos

• Transmissão 20:1 com luz

de maletas de

Micromotores do mundo: 28%

• Cabeça removível e fácil de limpar

transportes.

mais leve e 20% mais curto.

• EXPERTgrip para pega com melhor
aderência
• Superfície lisa facilita a higiene
• Refrigeração externa. Compatível

Interface
Intuitiva

• Press Button

Tecla voltar

Indicação do correto funcionamento
do pedal/conexão
Autocalibração

com brocas de refrigeração interna

Transmissão
programada para etapa
Sentido de rotação do motor

Ajuste de vazão de líquido
de refrigeração

Marking

Rinsing Function

Free Use

Finished

Pilot Drilling

Template Drilling

Thread Cutting

Placing Implant

Setting Closure Cap

Características
• Display gráfico colorido.
• Fácil programação dos parâmetros e etapas do
procedimento cirúrgico.
• Visualização clara dos valores de torque e velocidade do
instrumento.

* Koncept 1:5 para uso exclusivo com Micromotor Elétrico com refrigeração
interna;
** Koncept 1:5 E, Koncept 20:1, Koncept 1:2 podem ser usados com o EXPERTsurg
LUX em cirurgias ou preparo cavitário, respeitando as necessidades de
refrigeração do campo operatório e do tipo de broca, com uso da bomba
peristáltica do Motor Cirúrgico.

14 | KaVo

Koncept 1:2

Koncept 20:1

Koncept 1:5

Koncept 1:5E

Quer saber mais? Acesse: kavo.com.br

Passo a Passo
A programação fácil e uso de ícones garantem que o profissional possa se
concentrar no procedimento em si.
• A programação das etapas da cirurgia é rápida e pode ser feita de modo
customizado, considerando as necessidades individuais de cada procedimento e
paciente.
• Orientação rápida e visual de todas as etapas do trabalho.
• Possibilidade de programar cirurgias de 4 a 10 etapas.
• Navegação entre as etapas do procedimento executada pelo pedal.

KaVo | 15

UMA NOVA MARCA COM A FORÇA QUE VOCÊ JÁ CONHECE
Temos agora um novo conceito que melhor expressa a
nossa identidade e o comprometimento com os nossos
clientes e com toda a sociedade, além da qualidade dos
nossos produtos. Consistência, modernidade, tecnologia,
foco no cliente e inteligência dos processos – ele representa
características que você já conhece.

Líder mundial no segmento de Odontologia, somos uma
empresa reconhecida pela excelência, inovação e tecnologia
dos nossos produtos. Em um século, nos reinventamos
diversas vezes para antecipar o futuro e oferecer as melhores
soluções ao mercado odontológico.
Nossa marca está mudando e se torna ainda mais forte.

ANTES UM GRUPO, AGORA UMA ÚNICA CORPORAÇÃO
Oficialmente, somos KaVo Kerr em todos os países do
mundo a partir de agora. Unimos nossas forças para inspirar
e ser inspirados, oferecendo um portfólio de Odontologia
completo para os nossos clientes, melhorando o suporte local
e garantindo a simplicidade de vendas, serviços e processos.
Parte fundamental da estratégia organizacional, a união

garantirá o crescimento sustentável e a consolidação de uma
empresa líder inovadora em tecnologias dentárias. Iremos
além de antecipar as suas necessidades: ofereceremos
produtos cada vez mais inteligentes e eficazes – reflexo da
paixão pelo que fazemos todos os dias. Queremos que vocês
vivam a melhor experiência junto conosco.

www.kavo.com.br

Presente onde você estiver

Fábrica KaVo do Brasil Ind. Com. Ltda

Para assistência técnica entre em contato com:

Rua Chapecó 86, Saguaçu - CEP 89221-040 Joinville/SC - Fone: (47) 3451 0100

falecom@kavo.com

Filial KaVo no Brasil - São Paulo

(47) 3451 0100 (opção 1, 2, 1).

Rua Alameda dos Aicás 527, Moema - CEP 04086-001 São Paulo/SP - Fone: (11) 3323 0500

facebook.com/kavokerrla

ident.com.br/kavokerr

instagram.com/kavokerr

Imagens meramente ilustrativas. As informações constantes neste catálogo podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns ítens mostrados ou
mencionados são opcionais ou acessórios. Consulte seu revendedor. Janeiro, 2018.
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