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cadeiras dentárias



As cadeiras dentárias BADER® oferecem ao profissional de odontologia 
garantia e durabilidade. São cadeiras que graças à sua ergonomia, o pacien-
te pode descansar confortavelmente. A qualidade aliada ao seu design, 
fazem deste equipamento uma opção confortável, segura e confiável.

Todas as cadeiras odontológicas Bader® incluem:
 Cadeira ajustável em altura para o dentista.
 Pedal multifuncional, com joystick para controlo de movimento.
 Destartarizador com luz LED.
 Lâmpada fotopolimerizável.
 Sistema eletromecânico tipo Linak®.
 Mangueiras Italian Drive Air®.

Oferece um sistema modular de fácil montagem, manuseável através das 
suas teclas e menu para o dentista e auxiliar. Todos os instrumentos da 
cadeira podem ser manuseados com o pedal multifuncional e o controlo de 
movimentos.

Pode completar o design da cadeira com a variada gama de cores para 
adaptá-la à sua clínica odontológica. O estofamento é feito de microfibra 
com interior viscoelástico, à prova de fogo e de alta resistência, além disso, 
carece de costuras, o que facilita a limpeza do equipamento.

Por que escolher uma cadeira dentária Bader®?
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cadeira dentária

hilux

A cadeira odontológica Hilux apresenta um design renovado e melhoria da 
qualidade em todos os seus componentes. Um design sofisticado e 
moderno, carenagem na cor branca. Confortável para o dentista graças à 
cuspideira basculante, ao tabuleiro para colibri giratório a 220 ° e ao 
porta-copos e guardanapos. Além disso, a sua cabeça basculante é 
adaptável a pessoas com mobilidade reduzida.



equipamento de série:

Bandeja odontólogo:
- Sistema Colibrí com 5 alojamentos de série, retráteis:
         • Seringa tripla água-ar-spray.
         • 2 mangueiras Driver Air Midwest 6 com luz LED.
         • 1 mangueira Drive Air com 4 micromotores Midwest.
         • Destartarizador ultrassônico eletrônico com luz LED compatível com EMS®.
- Memórias programáveis: 3 posições.
- Botão de controlo de toque com diferentes posições de trabalho. Controle da lâmpada led, 
guia do vidro e varredura automática da cuspideira.
- Sistema de regulação da mangueira de água/ar.
- Visualizador de raios-X.

Bandeja assistente:
- Bandeja giratória com: controle de 
movimento, água no copo e descarga 
automática da cuspideira.
- Inclui 4 mangueiras:
        • 1 seringa tripla com spray de água e ar.
        • 1 fotopolimerizador LED.
        • 2 mangueiras de sucção tipo Cattani®, 
com 2 cânulas de sucção: cirúrgica e ejetor de 
saliva.

Grupo hídrico:
- Suportado pela cadeira, move-se em sintonia com a mesma.
- Incorpora um termoacumulador de temperatura constante 40ºC.
- Perfeitamente preparado para sucções de anel húmido, como Dürr® ou Cattani®, e facilmente 
adaptado para sucções de anel seco.
- Reguladores de pressão Tecnomed Itália, filtros de água, ar e sólidos.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Garrafa para água destilada 1 litro.
- Cuspideita giratória de porcelana.

Lâmpada:
- Intensidade 8000-28000Lx.
- Potência de 15W.
- Cor: 3000 - 4500K.

PORTA-COPOS E GUARDANAPOS:
Situado no braço da lâmpada LED.



A cadeira dentária Trekc destaca-se pelo seu design moderno, pela sua 
lâmpada 32000lux, pela sua seringa Luzzani® Minilight e pelo seu 
sistema de segurança de interrupção do trabalho em caso de 
emergência. Como novidades na sua composição, inclui uma válvula 
cuspidera e um teclado muito prático e renovado que facilita o seu uso.

CADEIRA DENTÁRIA

TREKC
HIGH EDITION



equipamento de série:

Bandeja odontólogo:
- Sistema Colibrí com 6 alojamentos de série, retrátil:
         • 1 seringa tripla Luzzani® Minilight água - ar - spray.
         • 2 mangueiras Driver Air Midwest 6 com luz LED.
         • 1 mangueira Drive Air com 4 micromotor Midwest.
         • Destartarizador ultrassônico eletrônico com luz LED compatível com EMS®.
- Memórias programáveis   (9 posições).
- Botão de controlo de toque com diferentes posições de trabalho. Controle da lâmpada 
led, guia do vidro e descarga automática da cuspideira.
- Travão pneumático com cabo de aço inoxidável. Restos de silicone para mangueiras.
- Sistema de regulação da mangueira de água/ar.
- Negatocópio.

Bandeja assistente:
- Bandeja giratória com controlos de movimento, copo de água e descarga automática da 
cuspideira.
- Inclui 4 mangueiras:
        • 1 seringa tripla com spray de água e ar.
        • 1 fotopolimerizador LED.
        • 2 mangueiras de sucção tipo Cattani®, com 2 cânulas de sucção: cirúrgica e ejetor de 
saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Suportado pela cadeira, move-se em sintonia com a mesma.
- Incorpora um termoacumulador de temperatura constante 40ºC.
- Perfeitamente preparado para sucções de anel húmido, como Dürr® ou Cattani®, e 
facilmente adaptado para sucções de anel seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula cuspideira.
- Reguladores de pressão Tecnomed Itália, filtros de água, ar e sólidos.
- Duplo depósito de água destilada (1 litro + 1 litro).
- Possui sistemas de segurança, ativa ou passiva, no grupo hídrico e nos movimentos 
da cadeira.
- Cuspideira giratória de porcelana.

Lâmpada:
- Intensidade 8000-45000Lx.
- Potência de 23W.
- Cor: 5000 - 5700K.
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A cadeira odontológica Flex Up High é a versão atualizada de uma de 
nossas cadeiras mais vendidas. Mais moderna, mais prática e mais atuali-
zada. Destaca-se pelo micromotor de indução de alta qualidade, o acaba-
mento do seu design e uma série de novidades que o tornam uma opção de 
qualidade / preço difícil de superar.

COMPACTFLEXUP



equipamento de série:

Bandeja odontólogo:
- Sistema Colibrí com 6 compartimentos padrão, retrátil:
        • 1 seringa tripla Luzzani® Minilight água - ar - spray.
        • 2 mangueiras Drive Air midwest com 6 luzes LED.
        • 1 mangueira Drive Air com micromotor de indução.
- Escalador ultrassônico eletrônico com luz LED compatível com EMS®.
- Memórias programáveis   (9 posições).
- Botão de controle de toque com diferentes posições de trabalho. Controlo da lâmpada led, 
guia do copo e descarga automática da cuspideira.
- Travão pneumático com cabo de aço inoxidável. Repousa magueira de silicone.
- Sistema de regulação água / ar de mangueiras.
- Visualizador de raios-X.

Bandeja assistente:
- Bandeja rotatória para fácil acesso com controles de movimento, copo de água e descarga 
automática de cuspideira.
- Inclui 4 mangueiras:
         • 1 seringa tripla com spray de água e ar.
         • 1 fotopolimerizador LED.
         • 2 mangueiras de sucção tipo Cattani®, com 2 cânulas de sucção: cirúrgica e ejetor de 
saliva.
- Botão de controle de toque.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Incorpora um aquecedor de água com uma temperatura constante de 40ºC.
- Perfeitamente preparado para aspiração de anéis húmidos, tipo Dürr® ou 
Cattani®, e facilmente adaptável para aspiração de anéis secos.
- Válvula de fecho do tipo Mignon.
- Válvula Spittoon.
- Reguladores de pressão, filtros de água, ar e sólidos da Tecnomed Itália.
- Duplo depósito de água destilada (1 litro + 1 litro).
- Cuspideira giratória de porcelana.

Lâmpada:
- Intensidade 8000-45000Lx.
- Potência de 23W.
- Cor: 5000 - 5700K.



A cadeira dentária Trekc SPACE UP conta com as mesmas comodidades 
que o modelo Trekc, mas com sistema de mangueiras pendentes. 
Destaca-se pela sua lâmpada de 45 000lux, pela sua seringa Luzzani® e 
pelo seu sistema de segurança para interromper o trabalho em caso de 
emergência. Inclui válvula cuspideira e um teclado muito prático que facilita 
o seu uso.

CADEIRA DENTÁRIA

TREKC SPACE UP



equipamento de série:

Bandeja odontólogo:
- Sistema de mangueiras pendentes de 6 alojamentos em série:
         • 1 Seringa tripla Luzzani® Minilight água - ar - spray.
         • 2 Mangueiras Driver Air midwest 6 com luz LED.
         • 1 Mangueira Drive Air com micromotor Midwest 4.
         • Destartarizador ultrasons eletrónico com luz LED compatível com EMS®.
- Memórias programáveis (9 posições).
- Teclado de controlo tátil com distintas posições de trabalho. Controlo da lâmpara led, 
guia do copo e descarga automática da cuspideira.
- Sistema de regulação água/ar de mangueiras.
- Negatoscóspio.

Bandeja assistente:
- Bandeja rotatória com controlos de movimento, água do vaso e descarga automática da 
cuspideira.
- Inclui 4 mangueiras.
        • 1 Seringa tripla água-ar-spray.
        • 1 Lâmpada de polimerizar LED.
        • 2 mangueiras de aspiração tipo Cattani®, com 2 cânulas de aspiração: cirúgica e 
ejetor de saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Suportado pela cadeira, move-se em sintonia com este.
- Incorpora aquecedor de água a temperatura constante de 40ºC.
- Perfeitamente preparado para aspirações de anel húmido, tipo Dürr® ou Cattani®, e 
de fácil adaptação para aspirações de anel seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula cuspideira.
- Reguladores de pressão Tecnomed Italy, água, ar e filtros de sólidos.
- Duplo depósito de água destilada (1litro + 1 litro).
- Dispõe de sistemas de segurança, ativos ou pasivos, no grupo hídrico e nos 
movimientos da cadeira.
- Cuspideira de porcelana giratória.

Lâmpada:
- Intensidade 8000 - 45000Lx.
- Potência de 23W.
- Cor: 5000 - 5700K.

UP



A cadeira odontopediátrica Dino é uma unidade original e divertida que 
integra tudo o necessário para chamar a atenção dos pacientes mais 
pequenos. Destaca-se pelo seu desenho e funcionalidade. Inclui um 
banco e um tablet para distrair os pacientes durante a intervenção.

CADEIERA
DENTÁRIADINO



DINO

equipamento de série:

Cart:
- Sistema de mangueiras pendentes de 5 alojamentos em série:
         • 1 Seringa tripla água - ar - spray.
         • 2 Mangueiras Driver Air midwest 6 com luz LED.
         • 1 Mangueira Drive Air com micromotor Midwest 4.
         • Destartarizador ultrasons eletrónico com luz LED compatível com EMS®.
- Memórias programáveis.
- Teclado de controlo tátil com distintas posições de trabalho. Controlo da lâmpada led, 
guia do copo e descarga automática da cuspideira.
- Sistema de regulação água/ar de mangueiras.
- Negatoscópio.

Bandeja assistente:
- Bandeja com controlo de movimento, água do copo e descarga automática da cuspideira.
- Inclui 4 mangueiras.
        • 1 Seringa tripla água-ar-spray.
        • 1 Lâmpada de polimerizar LED.
        • 2 mangueiras de aspiração tipo Cattani®, com 2 cânulas de aspiração: cirúgica e ejetor de 
saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

Grupo hídrico:
- Suportado pela cadeira, move-se em sintonia com este.
- Incorpora aquecedor de água a temperatura constante de 40ºC.
- Perfeitamente preparado para aspirações de anel húmido, tipo Dürr® ou Cattani®, e 
de fácil adaptação para aspirações de anel seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula cuspideira.
- Reguladores de pressão Tecnomed Italy, água, ar e filtros de sólidos.
- Duplo depósito de água destilada (1litro + 1 litro).
- Dispõe de sistemas de segurança, ativos ou pasivos, no grupo hídrico e nos 
movimientos da cadeira.
- Cuspideira de porcelana giratória.

Lâmpada:
- Intensidade 15000Lx.
- Potência de 23W.
- Cor: 5000 - 5700K.



Para más información visite

www.bader.es

BADER EUROPE GROUP, S.L Parque empresarial Porto do Molle. C/Madanela, nave 3D. 36350 Nigrán - Pontevedra - Spain. 
Web: www.bader.es · info@bader.es · +34 986 190 307 · +351 211 156 082 (Portugal).

Consulta los precios a través de tu depósito dental o distribuidor habitual.


