
DESIGN 
EDITION
Geïnspireerd door Japan





Japan: de eilandstaat in de Stille Oceaan, 

met dichtbevolkte steden, pulserende 

popcultuur, diepgewortelde tradities, 

bergachtige nationale parken en 

subtropische stranden... vol contrasten en 

diversiteit! 

Daarom diende dit land als inspiratiebron 

voor het ontwikkelen van een designserie 

die even kleurrijk als divers is. 

Of ze nu vrouwelijk, klassiek of urban zijn, 

de ontwerpen combineren harmonieus 

met een variatie aan inrichtingsstijlen 

en geven uw tandartspraktijk nog meer 

persoonlijkheid. 

DESIGN 
EDITION



CHERRY BLOSSOM
ESTETICA E70/E80 VISION

Kersenbloesem is de belichaming van schoonheid en wordt gezien als het teken van een 

nieuw begin. Het motief en de weelderige kleuren zijn fascinerend door zachte kracht en 

elegante speelsheid. Afhankelijk van de combinatie van kleuren en materialen, wordt het ene 

aspect of het andere benadrukt. Een betoverend, klassiek of krachtig karakter. 



Bijpassende kleuren van de stoffering 

Pearl Grey 45Anthracite 46 Berry 60RELAXline Graphite

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life



Warme tonen en gouden details maken deze look glamoureus en toch 

heel comfortabel. Net als de blaadjes van de kersenbloesem, maken 

de ronde vormen dit meubilair betoverend. 

COZY 
GLAMOUR

Nr. 24Nr. 01 Nr. 23 Nr. 19



Heldere kleuren, delicate vormen, waardevolle materialen zoals 

fluweel en marmer onderscheiden deze stijl en smelten samen met 

het kersenbloesemmotief om een harmonieus en genuanceerd 

totaalplaatje te vormen. 

FEMININE 
LIGHTNESS

Nr. 08



BAMBOO

Subtiele elegantie is het kenmerk van het Bamboo-ontwerp. Van de kleur groen wordt gezegd 

dat het een balancerende, rustgevende en ook verfrissende kwaliteit heeft. De zacht vloeiende 

bladvormen doen denken aan het ontwaken van de natuur in de lente. Het is dus niet verrassend 

dat bamboe in Japan ook een symbool van puurheid is. Delicaat en tegelijk ook sterk en opvallend. 

ESTETICA E70/E80 VISION



Bijpassende kleuren van de stoffering 

RELAXline Agave RELAXline Graphite

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

Anthracite 46 Pearl Grey 45



Door verwijzing naar de natuur ontstaat de zuiverste sfeer van 

welzijn. Veel licht, organische vormen en natuurlijke materialen 

veranderen uw tandartspraktijk in een oase van welzijn. 

PURE 
NATURE

Nr. 04

Nr. 07



Helder, maar geenszins kil. Gedempte groene tinten en eenvoudige lijnen 

werken kalmerend en bieden een gevoel van veiligheid. 

COZY 
CLEARNESS

Nr. 08

Nr. 06

Nr. 12



FUJISAN

Krachtig en stralend rijst de hoogste berg van Japan boven de wolken uit in 

zijn perfect symmetrische vorm. Gedompeld in zonnig geel, voelt het motief 

onbekommerd en vrolijk. Geel staat voor geluk en welzijn; in combinatie met 

grijstinten en beton heeft deze kleur een nog sterkere uitstraling.

ESTETICA E70/E80 VISION



Bijpassende kleuren van de stoffering 

RELAXline Graphite

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

Pearl Grey 45Anthracite 46 Smoky Blue 66 



Urban self-image! Beton, ongepleisterde 

muren, de combinatie van metaal en hout 

creëert een moderne, koele uitstraling 

waar het grafisch ontwerp "Fujisan" 

perfect bij past. 

INDUSTRIAL 
COOLNESS

Nr. 04



Blank hout, textiel en delicate vormen in 

gedempte kleuren. Een stijl waarin alles 

samenwerkt in elegante, ontspannen 

terughoudendheid waardoor het erg 

uitnodigend is. 

SCANDI 
RETRO

Nr. 08 Nr. 29



GA 
ERVOOR 

M25 L

Zelfs de beste behandelingseenheid is niets zonder de juiste 

instrumenten. En wanneer alles samen een perfecte eenheid 

vormt, niet alleen technisch maar ook visueel, is het nog mooier. 

Voor het perfecte totaalplaatje is de  MASTERmatic LUX M25 L 

opgenomen in de designfamilie en is het met laser gedecoreerd 

met de symbolen van de drie ontwerpen.* 

* Niet in alle landen verkrijgbaar.





Uw Design Edition richt niet alleen 

uw behandelkamer in maar kan het 

designconcept van uw praktijk worden.

Er zijn geen grenzen aan uw fantasie – werkkleding en ander textiel, posters en 

vloerbedekking, het logo van uw praktijk geïntegreerd in het design, wat uw 

ideeën ook zijn, ze kunnen werkelijkheid worden. 

Om deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren, staan de open data voor de 

motieven als een speciale dienst ter beschikking. 

Overzicht en download op: www.kavo.com/artwork

De data worden aangeleverd als eps- en pdf-bestanden en zijn dus verwerkbaar 

en aan te passen met behulp van alle populaire grafische programma's. 



Alle getoonde producten zijn voorbeelden en niet beschikbaar via KaVo. 



Muurkleuren 

Nr. 01 “Strength of the mountain” 

Nr. 19 “Melody of loveliness” 

Nr. 23 “Clouds in pink” 

Nr. 24 “Tender romance” 

Nr. 08 „Elegant Serenity“ 

OVERZICHT

KaVo ESTETICA E80 Vision. KaVo ESTETICA E70 Vision KaVo ESTETICA E50 Life KaVo Primus 1058 Life

Verkrijgbaar in de ontwerpen Cherry Blossom, Bamboo and Fujisan 

Arts- 

element
Tafelversie en kar Tafel- of zweeparmversie of kar Tafel- of zweeparmversie Tafel- of zweeparmversie of kar 

Stel uw behandelingseenheid online samen: www.mykavo.com/configurator

Configuratie van de behandelingseenheid

FEMININE 

LIGHTNESS

COZY 

GLAMOUR



Muurkleuren:

Alle getoonde muurkleuren zijn van de “Feine Farben” 

kleurenfamilie van Alpina. www.alpina-paints.com/en

Materialen / vormen 

Fluweel, metaal, gekleurd glas, maar ook ruwe materialen zoals hout en beton kunnen worden gecombineerd. 

De afgeronde vormen en vrij donkere tinten zijn belangrijk voor het totaalplaatje: ze geven deze stijl de vrouwelijke, 

indrukwekkende impressie.

Warme tonen en lichte tinten zijn de basis. Het samenspel van fluweel, glas, fijne metalen details, 

gladde oppervlakken en marmer geeft het een zachte elegantie. De designtaal is elegant en licht. 



Muurkleuren 

Nr. 04 „Frost Time“ 

Nr. 08 „Elegant Serenity“ 

Nr. 29 “Radiance of the Sun King” 

Muurkleuren 

Nr. 04 „Frost Time“ 

Nr. 07 “Desert Magic” 

Nr. 06 “Roofs of Paris” 

Nr. 08 „Elegant Serenity“ 

Nr. 12 “Gentle Morning Dew” 

SCANDI 

RETRO

COZY 

CLEARNESS

INDUSTRIAL 

COOLNESS

PURE 

NATURE



Materialen / vormen 

De stijl wordt gekenmerkt door ruwe materialen: beton, onbehandeld hout, donker metaal, leer en ruw keramiek. 

Bewust niet opzichtig. De designtaal is spartaans, ongecompliceerd en absoluut functioneel.

Licht hout, textiel in gedempte kleuren en delicate gouden accessoires zijn de belangrijkste spelers. 

De desgintaal is strak, maar niet scherp en hard. Het meubilair lijkt licht en elegant.

Materialen / vormen 

Natuurlijke materialen zijn essentieel. Bast, rotan, bamboe en hout maar ook steen kan zonder moeite gecombineerd 

worden. 

Veel witte en lichtgrijze tinten zorgen voor een gevoel van lichtheid. Fijn bewerkte, organische vormen onderstrepen de 

kenmerken van de natuur.

Helderheid staat op de voorgrond, beperkt tot geometrische basisvormen. 

Comfort wordt geboden door de stijl van textielelementen zoals van kussens voorzien meubilair. 

De fijne, donkere metalen details zijn belangrijk voor het behoud van lichtheid.



KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Duitsland
www.kavo.com

De producten, functies en diensten die in deze catalogus zijn weergegeven en beschreven, zijn niet in alle landen 

beschikbaar. Alle informatie weerspiegelt de beschikbare kennis ten tijde van het drukken. KaVo Dental GmbH 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor afwijkingen van de afbeeldingen in kleur of vorm, noch voor fouten of 

drukfouten en behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in haar brochures aan te brengen. Volledige of 

gedeeltelijke herdruk is enkel toegestaan met toestemming van KaVo Dental GmbH.
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