
KaVo RELAXline, mjuk klädsel för 
KaVo-behandlingsenheter. 
Mjuk och stilfull.

Exklusiv design – inkluderande komfort.
Nya KaVo RELAXline, mjuk klädsel för 
KaVo-behandlingsenheter.







KaVo RELAXline mjuk klädsel 
Graphite.



Mjukare än någonsin,  
lika ergonomisk som alltid.

Du kommer att se den fascinerande, eleganta färgen — Graphite eller Cashmere — 

och den utmärkta designen. Du kommer att känna det osannolikt bekväma 

minnesskummet, klädd i ett mjukt och lent material. Dina patienter kommer 

att säga: ”Jag tror aldrig jag har haft det så bekvämt hos tandläkaren, ens under 

längre behandlingar”.

Avslappning du kan se.

Också tillgänglig med Comfort-ryggstöd 

i Graphite och Cashmere.



• Mjuk stoppning av minnesskum med en läderliknande klädsel

• Attraktiv, mjuk klädsel som ser ut och känns som läder 

• Klädseln är anti-mikrobiellt behandlad och certifierad i enlighet med 

EPA-regleringar (USA:s Environmental Protection Agency)

• Handsydda designerstygn av yppersta kvalitet 

• Exklusivt gjord för hand i Tyskland

• Tillgänglig i två nya färger — Graphite och Cashmere — exklusivt för den 

mjuka klädseln KaVo RELAXline 

• För sittdynor, Progress— och Comfort-ryggstöd, duolink — nackstöd 

med mekanisk/pneumatisk låsning samt motordrivet nackstöd

Mjukhet i sin mest attraktiva form.

 

KaVo PHYSIO finns också i Graphite 

och Cashmere, utan minnesskum och 

designerstygn



KaVo RELAXline mjuk klädsel 
Cashmere.



www.kavo.se

Ledande dentala produkter 
inom alla områden.

Produkter, utrustning och tjänster som visas och beskrivs i denna katalog är inte tillgängliga i alla länder. Alla uppgifter 

som ges överensstämmer med den information som var tillgänglig vid trycktillfället. KaVo Dental GmbH tar inte 

ansvar för eventuella avvikelser från illustrationerna vad gäller färg eller form eller för misstag eller utskriftsfel, och 

förbehåller sig rätten att när som helst modifiera broschyrer. Nytryck av hela eller delar av denna broschyr är endast 

tillåtet med tillstånd av KaVo Dental GmbH.

KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Tyskland 
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Upptäck mer och testa den  
nya mjuka klädseln KaVo RELAXline 

Kontakta oss nu och boka tid för att testa den: 

www.kavo.com/se/relaxline

Utrustning för praktiken 
KaVo:s behandlingsenheter, operationsbelysning, operatörs-

stolar, patientkommunikationssystem, dentalmikroskop och 

ytterligare tillbehör till praktiken.

Instrument
Hand- och vinkelstycken, turbiner och instrument för blästring. 

Därtill små instrument, allt från diagnostik, profylax och hela 

vägen till restaurerande arbeten, kirurgi, endodonti och instru-

mentvård och underhåll.

Röntgen
Intraoral röntgen, sensorer och bildplattor, panoramaröntgen 

inklusive 3D-röntgen och mjukvara för bildbehandling för alla 

indikationer inom tandvård.

CAD/CAM  
Dentala CAD/CAM-lösningar för estetiska, naturliga 

och hållbara restaureringar lämpliga för tandläkare och 

tandtekniker.

http://www.kavo.com/se/relaxline

