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NOVINKA! Basic eco
Přístroj pro jemné pískování  
se dvěma nádržkami

Maximální zorné pole díky velkému ochrannému sklu a inovativní-

mu LED osvětlení n Spolehlivost procesu založená na mnoha le-

tech zkušeností s technologií dentálního pískování

Basic eco, 
Obj. č. 2949 2025
(1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm) 
Původní cena Kč 26.191,–  
Speciální nabídka

Kč 23.490,–

Opískováno, 
nevrstveno
Design okluzních ploch 2.0 s 
technikou Olivera Brixe a 
Basicem quattro IS

Čtěte více na 
blog.renfert.com

Krbec Dent s.r.o.
Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
tel: 377 22 33 80, mob: 777 22 33 80
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Basic classic
Jemná pískovací jednotka  
se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených 

nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert 

(princip Venturi) n Inovativní PerfectView Concept: denní 

světlo a 4800 LUX pro neunavující práci n Přepínač pro vol-

bu tanku uvnitř pískovací komory pro efektivitu práce

Basic classic,  
Obj. č. 2947 2025 
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm 
Původní cena Kč 29.469,–  
Speciální nabídka 

Kč 26.190,–

Basic master
Jemná pískovací jednotka  
se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených 

nákladů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert 

(princip Venturi) n Velká pískovací komora umožňuje maxi-

mální volnost pohybu n Ventilační otvory pro optimální cir-

kulaci vzduchu a efektivní odsávání v pískovací komoře (Per-

fectView-Concept)

Basic master,  
Obj. č. 2948 2025 
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm 
Původní cena Kč 34.418,–  
Speciální nabídka 

Kč 30.490,–

Vario basic
Kombinace oběhového   
pískování a mikro- 
pískování

Možné rozšíření o 1 až 4 zásobníky n Individuálně nastavitelná 

oběhová  tryska s integrovaným principem Venturi pro efektivní 

pískování n O 50% nižší spotřeba abraziva díky systému inteli-

gentního odsávání (odstraňuje pouze nepoužitelný jemný prach)

Vario basic (základní jednotka bez zásobníků), Obj. č. 2960 0005  
Původní cena Kč 44.875,–  
Speciální nabídka

Kč 39.990,–
Uvedené servisní výhody 
platí při zakoupení přístrojů 
Renfert.

zaručujeme dodání 
náhradních dílů po 10 let

Přehled Jemná 
pískovací Basic



Vario jet
Oběhový pískovač 

Přesná koordinace nezbytných parametrů pískování (tlak, čas, 

velikost částic) n Chytrý odsávací systém: odsávány jsou pouze 

nepoužitelné jemné prachové částice n Vysoký stupeň volnosti 

pohybu díky snadno odnímatelnímu pískovacímu koši

Vario jet, Obj. č. 2961 0000 
Původní cena Kč 86.832,–  
Speciální nabídka

Kč 76.380,–
Basic quattro
Pískovač se 2 – 4 zásobníky na písek

Snadné doplňování zásobníků bez použití jakýchkoli nástrojů 

díky rychlospojkám a systému barevného kódování n Preciz-

ní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů 

spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip 

Venturi) n Integrovaná vzduchová tryska pro čištění objektů 

a rukou 

Basic quattro,  
Obj. č. 2958 0000 
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm 
Původní cena Kč 41.597,–  
Speciální nabídka 

Kč 36.690,–

Basic quattro IS
Jemná pískovací jednotka  
s technologií okamžitého zastavení

Integrovaná technologie pro rychlé zastavení „IS“ (Immedi-

ate Stop – Okamžité zastavení) umožňuje přesné pískování 

jemných detailních objektů n Speciální mísící komory zajišťují 

přesné a spolehlivé opracování a vysokou účinnost n Indivi-

duální nastavení tlaku pro každý tank a kontrolní ukazatel tla-

ku zajišťuje bezpečný provoz

Basic quattro IS,  
Obj. č. 2959 0000 
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm 
Původní cena Kč 53.594,–  
Speciální nabídka 

Kč 47.550,–

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes



SILENT TS
Odsávání jednoho pracovního místa

3x delší životnost (ve srovnání s běžnými kolektorovými mo-

tory) díky novodobé technologii motoru n Ochrana proti 

zatížení prachem prostřednictvím vysokého objemového 

proudu (3 300 l/min) n Nízká hlučnost díky max. hodnotě  

58 dB/A

SILENT TS,  
Obj. č. 2921 0050
Původní cena Kč 44.252,–  
Speciální nabídka 

Kč 37.990,–

SILENT TS2
Odsávání dvou pracovních míst

Sací výkon pouze tam, kde je potřeba a ve chvíli, kdy je po-

třeba, díky inteligentnímu a nezávislému ovládání 2 samo-

statných stlačitelných ventilů (vyžaduje připojení stlačeného 

vzduchu) n Konstantní sací výkon zajištěn automatickým do-

regulováním výkonu motoru n Komfortní intuitivní  ovládání 

s velkým přehledným multifunkčním displejem

SILENT TS2,  
Obj. č. 2930 0050
Původní cena Kč 58.839,–  
Speciální nabídka 

Kč 49.990,–

MT3
Bruska pracující za mokra

Rychlá změna sklonu stolku pomocí sklápěcího mechanismu 

(90°/ 98°) n Bezpečnost: jsou-li přední dvířka otevřená, za-

staví bezpečnostní spínač motor a vodu n Rovnoměrné roz-

ložení optimálně umístěných trysek na vodu zabraňuje zaná-

šení brusného disku

MT3  
včetně brusného 
disku Marathon
(částečně podiamantovaný),  
Obj. č. 1808 0500
Původní cena Kč 32.746,–  
Speciální nabídka 

Kč 29.500,–

MT plus
Bruska při mokrém i suchém broušení

Jednoduché a rychlé čištění díky otevíratelným předním dve-

řím n Brusný stolek a vodní sprcha snadno odnímatelné – 

snadné čištění  n Zvukově izolovaný kryt vyrobený ze speciál-

ního materiálu (polyuretan)

MT plus  
včetně brusného
disku Marathon  
(částečně  
podiamantovaný),  
Obj.č. 1803 0500
Původní cena Kč 46.383,–  
Speciální nabídka 

Kč 41.700,–

Uvedené servisní výhody 
platí při zakoupení přístrojů 
Renfert.

zaručujeme dodání 
náhradních dílů po 10 let

Přehled Odsávání 
SILENT



Cim Özyurt
Produktový manažer

„S výrobkem Millo pro ušetří-
te peníze. Broušení dentálního 
oblouku ručním prvkem znač-
ně zvyšuje náklady na údržbu 
kvůli vysokému opotřebení a 
silnému znečištění.“

Millo pro
Obrušování zubních oblouků

Bezúdržbový, vysoce výkonný motor umožňuje rychlé a snad-

né broušení dentálních oblouků n Jemná konečná úprava 

povrchu a absolutně stejnoměrný kónický povrch v dentálním 

oblouku zaručují funkční spolehlivost a přesnost n Fréza Mil-

lo pro je rovněž výškově nastavitelná

Millo pro,  
Obj. č. 1805 0000  
Původní cena Kč 27.272,–  
Speciální nabídka 

Kč 24.550,–

Magma
Předehřívací pec

Ohřev ze čtyř stran zajišťuje rovnoměrný ohřev v celé komoře 

pece n Rychlý nárůst teploty: až 900°C během pouhých 60 

minut n Prostor pro uložení 99 programů + 1 program pro 

rychlé zatmelování

Magma  
Předehřívací pec, 
Obj. č. 2300 0000
Původní cena Kč 66.739,–  
Speciální nabídka 

Kč 56.990,–

Magma
Předehřívací pec pro použití s  
konvertorem katalyzátoru

Ohřev ze čtyř stran zajišťuje rovnoměrný ohřev v celé ko-

moře pece n Rychlý nárůst teploty: až 900°C během pou-

hých 60 minut n Snížení nepříjemných pachů a kouře díky 

přídavnému katalyzátoru

Magma pro použití s  
konvertorem katalyzátoru, 
Obj. č. 2300 0500
+ Konvertor katalyzátoru  
pro Magma,  
Obj. č. 2300 0001  
Původní cena Kč 87.685,–  
Speciální nabídka 

Kč 73.890,–

Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.

včetně katalyzátor



Power pillo
Nejmodernější dekyvetace  
odlitků a protéz

Šetří čas a peníze výkonným a současně jemným uvolňová-

ním citlivých náhrad (odlitky, umělý chrup) n Absolutně 

bezúdržbové díky speciálnímu bezolejovému mechanismu n  

Maximální ochrana zdraví díky minimálnímu přenosu vibrací 

do kloubů

Power pillo,  
Obj. č. 5022 5000  
Původní cena Kč 13.735,–  
Speciální nabídka 

Kč 11.990,–

Maik Witt
Produktový manažer

„Riziko poškození zubní pro-
tézy je i při opatrném uvolňo-
vání pomocí kleští nebo kla-
dívka velmi vysoké. Rychlé a 
jemně rozdělované uvolňová-
ní během asi 1 minuty pomocí 
Power pillo představuje ekono-
mickou alternativu.“

Ceramicus
Štětce na keramiku

Vynikající pružnost n Velmi husté štětiny n Žádné nepříjemné třepení po 

každém nanášení keramiky

Popis Obj.č. Obsah Původní cena Speciální nabídka

Ceramicus sada se 6 velikostmi štětců (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) 1716 0000 po 1 kusu Kč 1.888,–  Kč 1.699,–
Ceramicus sada malovacích štětců se 2 kusy od každého (00, 000) 1703 0000 po 2 kusech Kč 721,–  Kč 649,–
Ceramicus velikost 1 1716 0001 2 kusy Kč 472,–  Kč 425,–
Ceramicus velikost 2 1716 0002 2 kusy Kč 502,–  Kč 450,–
Ceramicus velikost 4 1716 0004 2 kusy Kč 561,–  Kč 499,–
Ceramicus velikost 6 1716 0006 1 kus Kč 502,–  Kč 450,–
Ceramicus velikost 8 1716 0008 1 kus Kč 723,–  Kč 650,–
Ceramicus Big Brush 1716 0088 1 kus Kč 1.106,–  Kč 999,–
Ceramicus velikost 1/0 1716 0110 2 kusy Kč 472,–  Kč 425,–
Ceramicus velikost 2/0 1716 0120 2 kusy Kč 472,–  Kč 425,–
Ceramicus Opákní štětec 1716 0200 2 kusy Kč 634,–  Kč 570,–

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes



NOVINKA!  
Renfert Polish
Diamantové lešticí pasty na keramiku

Renfert Polish all-in-one: pro leštění porcelánových povlaků, 

hybridní keramiky a vysoce kvalitní pryskyřice. Také pro oxid 

zirkončitý a dvojsíran lithný n Renfert Polish ZrO2: diaman-

tový granulát speciálně určený pro oxid zirkončitý n Renfert 

Polish LiSi2: hrubý diamantový granulát speciálně určený pro 

dvojsíran lithný

Renfert Polish all-in-one, 
10 g 
Obj. č. 510 0000  
Původní cena Kč 1.770,–  
Speciální nabídka 

Kč 1.590,–

Renfert Polish LiSi2,  
10 g 
Obj. č. 510 2000  
Původní cena Kč 1.770,–  
Speciální nabídka 

Kč 1.590,–

Renfert Polish ZrO2,  
10 g 
Obj. č. 510 1000 
Původní cena Kč 1.770,–  
Speciální nabídka 

Kč 1.590,–

Jost Prestin
CDT a majitel laboratoře:
„Ve své dosavadní praxi 
jsem se vždy pídil po leštící 
pastě pro vysoký lesk, u níž 
lze velmi rychle dosáhnout 
požadovaného lesku.  
S pastou Renfert Polish vše 
v jednom dosáhnete po-
žadovaného lesku během 
několika vteřin. Je to ta 
nejlepší univerzální lešticí 
pasta, co znám!“

Bison
Vysoce leštící kartáčky

Dlouhá životnost díky hustému a pevnému provedení kartáč-

ků n Speciálně určené pro leštění okluzních ploch a mezizub-

ních prostor n Vynikající nanášení leštících past

Bison montované,
Ø 14 mm, 100 kusů  
Obj. č. 763 1100  
Původní cena Kč 3.262,–  
Speciální nabídka 

Kč 2.990,–
Bison montované,
Ø 18 mm, 100 kusů  
Obj. č. 766 1100  
Původní cena Kč 3.835,–  
Speciální nabídka 

Kč 3.456,–

Slim
Lešticí kartáčky pro předleštění

Tenký kartáček pro práci na leštičce n Jemné kartáčky zabra-

ňují silné abrazi n Prostor mezi štětinami zajišťuje chladící 

účinek

Slim leštící kartáčky,
Ø 44 mm, 100 ks  
Obj. č. 788 2000  
Původní cena Kč 6.254,–  
Speciální nabídka 

Kč 5.620,–

Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.



NOVINKA!  
Calipretto CR
Přesný měřicí dotykový přístroj

Efektivní průběh procesu díky dotykové funkci bez kovového 

otěru n Dlouhá životnost díky téměř nezničitelným měřicím 

kuličkám ATZ n Velmi dobrá detekce měřených dat v krocích 

po 1/10 mm

Calipretto CR, 
Obj. č. 1123 1000
Původní cena Kč 6.261,–  
Speciální nabídka 

Kč 5.490,–

Attilio Sommella
Italský zubní technik
Docent int., autor

„Calipretto CR je fantastický ná-
stroj, univerzální, snadno použi-
telný a ergonomický. Používám 
ho pro všechny keramické ná-
hrady, protože na povrchu ne-
zanechává žádné tmavé zbytky.  
Velmi praktický nástroj, se kte-
rým máte vše pod kontrolou.“

Dynex Titanium
Pro titan a titanové slitiny

Minimální sklon k vyvíjení tepla a zatížení materiálu při zpra-

cování titanu a titanových slitin n Elastický a stabilní pro 

rychlé oddělování a přesné zpracování zubních náhrad u im-

plantátů

Dynex Brillant
Pro keramiku, zirkon oxid  
a dvojsíran lithný

Extrémně tenký a pružný pro precizní oddělování mezizubních 

prostor a broušení plochých povrchů n Rychlé a spolehlivé oddělo-

vání lisovaných kanálků n Minimální vznik tepla a vibrací pro preven-

ci prasklin a odštěpků při zpracování všech keramických materiálů 

Popis Použití Obj. č. Prům. Tloušťka Ks
Původní 

cena
Speciální 
nabídka

Dynex Brillant   NOVINKA! Keramika 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 Kč 1.180,– Kč 999,–

Dynex Brillant Keramika 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 Kč 1.239,– Kč 1.090,–

Dynex Brillant   NOVINKA! Keramika 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 Kč 1.298,– Kč 1.190,–

Dynex Titanium   NOVINKA! Titan 58 0322 22 mm 0,30 mm 20 Kč 738,– Kč 690,–

Dynex Titanium   NOVINKA! Titan 58 0326 26 mm 0,30 mm 20 Kč 1.151,– Kč 999,–

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Video 
Calipretto CR

Přehled Dynex
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