
KaVo PHYSIO Evo / Evo F

Krzesełko PHYSIO Evo- 
ergonomia i styl w jednym.



KaVo ESTETICA E70 / E80
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

KaVo PHYSIO Evo / Evo F

Komfort w pięknym kształcie. Nowoczesny design i jakość KaVo.

Plecy w roli głównej.
Dla stomatologów wyjątkowo duże znaczenie ma ergonomiczna, 
zdrowa i wygodna pozycja ciała w czasie wykonywania zabiegów. 
Nic nie wpływa na pozycję ciała w takim stopniu, jak krzesełko, na 
którym codziennie spędzamy wiele godzin. 

KaVo od zawsze oferuje produkty charakteryzujące się maksymalną 
ergonomią i najwyższym komfortem.  
Także krzesełka KaVo PHYSIO Evo i Evo F są idealnie dostosowane do 
potrzeb lekarzy stomatologów i asysty. 

Wszystko dla Państwa wygody.
Inteligentna koncepcja krzesełka KaVo PHYSIO Evo spełnia naj-
wyższe wymagania dotyczące ergonomicznej pozycji podczas 
pracy. Dzięki osobnym funkcjom regulacji, powierzchnię siedziska 
i oparcie można indywidualnie dostosować do własnych wymagań 
anatomicznych i  stylu leczenia. Dzięki temu praca odbywa się w 
wyjątkowo komfortowych warunkach.

Ergonomia tkwi w szczegółach.
Oparcie i siedzisko krzesełka KaVo PHYSIO Evo mają ergonomiczny 
kształt. Wyśrodkowane podwyższenie we wkładce siedziska zapew-
nia stabilną pozycję siedzenia i zapobiega ześlizgiwaniu się nawet 
przy szybkich i krótkich ruchach na kółkach. Zaokrąglona nakładka 
udowa zapewnia dużą swobodę ruchu. 

Dzięki temu, że oparcie jest wspomagane siłą sprężyny, zapewnione 
jest stałe, aktywne podparcie, a tym samym stała ochrona muskula-
tury mięśni, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym.

Decenione przez ekspertów.
 Krzesełko KaVo PHYSIO Evo zostało wyróżnione 
znakiem jakości stowarzyszenia „Aktion gesunder 
Rücken” (AGR, Akcja Zdrowe Plecy). Niezależna 
komisja ekspertów ocenia surowe kryteria 
kontrolne w zakresie ergonomii i zdrowia.

Ergonomia i komfort dopracowane do perfekcji: dzięki krzesełkom KaVo 
PHYSIO Evo zawsze siedzi się w zdrowej, naturalnej pozycji.

Zdrowe siedzenie nie musi być nudne.
Krzesełko KaVo PHYSIO Evo ma smukłą, nowoczesną konstrukcję 
i jest dostępne w bogatej gamie kolorystycznej. Kompaktowa  
budowa i mała średnica podstawy, zapewniają dużą swobodę 
ruchów, nawet w małych przestrzeniach. Kolory krzesełek łatwo 
można dopasować do kolorów tapicerek foteli dentystycznych  
KaVo ESTETICA E80, E70 i E50. 

Poczuj jakość „made by KaVo”. 
Wysokiej jakości materiały i testy pod obciążeniem są gwarancją 
wieloletniej trwałości. Co więcej, KaVo PHYSIO Evo to łatwa 
i skuteczna higiena: wszystkie elementy są ze sobą połączone przy 
zachowaniu minimalnych rozmiarów szczelin, a powierzchnie są 
łatwe w czyszczeniu.

Dodatkowo model KaVo PHYSIO Evo F posiada regulację wysokości 
obsługiwaną stopą, co zwiększa higieniczne zalety krzesełka.  
Dzięki wyeliminowaniu ręcznej regulacji obniżona zostaje możliwość 
wystąpienia zakażenia krzyżowego podczas zabiegów.

Dental Excellence to się opłaca.
Ergonomiczna i zdrowa pozycja siedzenia może mieć ogromny wpływ 
na rentowność gabinetu. Zmniejszenie prawdopodobieństwa pojawie-
nia się dolegliwości bólowych i schorzeń kręgosłupa dzięki zachowa-
niu zdrowej pozycji pracy, jest bowiem niepoliczalny dla lekarza i jego 
pracowników.

Wyjątkowo smukła podstawa, zapewniająca dużą swobodę 
ruchu i miękkie, kółka, gwarantujące kontrolę nad 
przesuwaniem. 

•	Perfekcyjna ergonomia przy najwyższym komforcie siedzenia, umożliwiająca „zdrową” pracę.

•	Jakość KaVo i perfekcyjne wykończenie, zapewniające niezawodność w codziennym użytkowniu.

•	Atrakcyjne kolory i nowoczesne wzornictwo zostały wyróżnione nagrodą GOOD DESIGN AWARD

•	Najwyższy poziom higieny dzięki precyzyjnie dopasowanym komponentom, niewielkim wymiarom szczelin i łatwym 
w czyszczeniu powierzchniom

Ruby red Night blue Royal blue BlackOcean blue AnthracitePurple red OrangeBerry Mint Reed green Chocolate 
brown

Pearl grey

Krzesełko PHYSIO Evo:

pink orchid
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KaVo PHYSIO Evo / Evo F

Dane techniczne

PHYSIO Evo PHYSIO Evo F

Najniższa wysokość siedziska 465 mm 475 mm

Najwyższa wysokość siedziska 660 mm 660 mm

Zakres regulacji  
wysokości siedziska

195 mm 185 mm

Szerokość siedziska max. 400 mm max. 400 mm

Głębokość siedziska 380 mm 380 mm

Zakres regulacji  
pochylenia oparcia

30° 30°

Pochylenie siedziska 15° 15°

Średnica podstawy 535 mm 535 mm

Masa 12,5 kg 13 kg

15°

30°

195 mm (PHYSIO Evo) 
185 mm (PHYSIO Evo F)

http://www.facebook.com/KaVoGlobal
http://www.youtube.com/user/KaVoDentalGmbH

