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Mobiloskop S 
Mikroskop s LED osvětlením

Maximální přesnost díky 5násobnému a 10násobnému zvětšení  

n Rovnoměrná ostrost bez zkreslení v celém zorném poli n Velké 

zorné pole s vysokou hloubkovou a konturovou ostrostí

Mobiloskop S 
s nosným ramenem,  
Obj. č. 2200 0400  
+ LED osvětlení,  
Obj. č. 2200 5000 
Původní cena Kč 51.299,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka

Kč 40.990,–

Nabídka platná
do 31.08.2016

Medion® Action  
Camcorder
Videokamera - Zdarma k  
některým výrobkům z  
aktuální nabídky!

Objevte další skvělé nabídky 
uvnitř brožury!
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NOVINKA!  
SILENT compact
Odsávání pro jedno pracovní místo

Není nutná výměna sáčku s prachem, protože technologie 

jemného filtru funguje bez sáčku a s mechanickým čištěním 

filtru n Přístroj se ovládá prostřednictvím inteligentního, au-

tomatického ovládání n Snížená hlučnost díky plně zapouz-

dřené turbíně motoru

SILENT compact,  
Obj. č. 2934 0000
Původní cena Kč 32.755,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka

Kč 26.200,–

NOVINKA!  
SILENT compactCAM
Odsávání pro dentální CAM jednotky

První odsávání Renfert speciálně pro použití s kompaktními 

dentálními CAM jednotkami n Oboustranná komunikace 

mezi odsávačkou a CAM jednotkou díky SPS rozhraní n Míra 

odsávání optimalizovaná pro proces práce CAD-CAM jednotky

SILENT compactCAM,  
Obj. č. 2934 2000
Původní cena Kč 32.755,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka

Kč 26.200,–

Millo pro
Obrušování zubních 
oblouků

Bezúdržbový, vysoce výkonný motor umožňuje rychlé a snadné 

broušení dentálních oblouků n Jemná konečná úprava povrchu 

a absolutně stejnoměrný kónický povrch v dentálním oblouku za-

ručují funkční spolehlivost a přesnost n Fréza Millo pro je rovněž 

výškově nastavitelná

Millo pro,  
Obj. č. 1805 0000  
Původní cena Kč 30.559,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka

Kč 24.560,–
Uvedené servisní výhody 
platí při zakoupení přístrojů 
Renfert.

zaručujeme dodání 
náhradních dílů po 10 let
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Top spin
Navrtávací jednotka pro 
zavádění pinů do modelů

Unikátní technologie ložiska hřídele zaručuje přesnost vrtání  ≤ 0,01 

mm n Výkonný motor bez ztráty výkonu při vrtání o 8,000 ot./min. 

n Unikátní technologie frézování umožňuje velmi snadné vrtání bez 

odporu

Top spin,  
Obj. č. 1840 0000
Původní cena Kč 30.169,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka 

Kč 23.250,–
Tilo Burgbacher,
Ředitel designu a vývoje:

»Připravili jsme novou funkční 

koncepci, jak udělat frézování 

ještě úspornějším: hlavní vypí-

nač se aktivuje prostřednictvím 

inovativního snímače pohybu. 

Jinak je přístroj v režimu stand-

-by. Hřídel frézy se aktivuje 

automaticky snížením stolku. 

Hlavní vypínač přístroj automa-

ticky deaktivuje, nepoužívá-li se 

déle než 2 minuty.«

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Vortex compact 3L
Odsávání za mokra a za sucha

Optimální ochrana před nebezpečným jemným prachem 

(stupeň odloučení 99,9 %) díky 2stupňovému filtračnímu 

systému s jemným filtrem třídy M n Systém Free Filter s tla-

čítkem pro automatické čištění filtru umožňuje až 25% na-

výšení filtrační kapacity n Mimořádně silný výkon 3 600 W a  

3 700 l/min díky vysokootáčkové sací turbíně

Vortex compact 3L,  
Obj. č. 2924 5000  
Původní cena Kč 19.639,–   
Speciální nabídka

Kč 17.700,–
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NOVINKA!  
Basic eco 
Přístroj pro jemné písko-
vání se dvěma nádržkami
Maximální zorné pole díky velkému ochrannému sklu a inovativnímu 

LED osvětlení n Spolehlivost procesu založená na mnoha letech zku-

šeností s technologií dentálního pískování n Úspora v abrazivech díky 

použití optimální směsi pro pískování

Basic eco, Obj. č. 2949 2025, 
1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm  
Původní cena Kč 26.200,–  
Speciální nabídka 

Kč 22.390,–
Vibrax
Vibrátor

Zpracování materiálu bez tvorby bublinek díky dvěma vlno-

vým rozsahům vždy se 4 stupni intenzity n Oddělené těleso 

pro nízký přenos vibrací na pracovní desku n Dlouhá život-

nost díky bezúdržbovému vibračnímu magnetu

Vibrax,  
Obj. č. 1830 0000   
Původní cena Kč 13.079,–  
Speciální nabídka  

Kč 10.920,–

Christian Pilz
Vedení produktového  
managementu

»Jako zubní technik a produk-
tový manažer vím, že úspo-
ra nákladů je dnes důležitější 
než kdy dřív, avšak pro nejlep-
ší možnou kvalitu vyčištění je 
rozhodující technologie písko-
vání.«

Uvedené servisní výhody 
platí při zakoupení přístrojů 
Renfert.

zaručujeme dodání 
náhradních dílů po 10 let

2016-T2_Version ROW_8Page.indd   4 01.03.2016   10:48:10



Twister evolution
Vakuová míchačka

Spolehlivé míchání velkého množství materiálu díky vyso-

kému točivému momentu míchacího motoru n Intuitivní 

programování a ovládání prostřednictvím velkého displeje 

s vysokou intenzitou podsvícení n Nastavitelné vakuum od  

70 % do 100 % zabraňuje vzniku bublin u určitých druhů 

sádry a u dublovacích silikonů

Twister evolution 
včetně nádobky 500 ml
a míchadla, 
Obj. č. 1828 0000
Původní cena Kč 42.590,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka  

Kč 35.580,–

Twister
Vakuová míchačka

Homogenní výsledky míchání zaručeny optimalizovanou va-

kuovou technologií míchání  n  Téměř bezúdržbové kompo-

nenty  n Komfortní ovládání jednou rukou díky automatické-

mu připojení míchací nádobky

Twister 
včetně nádobky 500 ml
a míchadla, 
Obj. č. 1826 0000
Původní cena Kč 35.050,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka  

Kč 29.480,–

Basic master 
Jemná pískovací jednotka 
se 2 nádržkami na písky

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákla-

dů spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip 

Venturi) n Velká pískovací komora umožňuje maximální volnost 

pohybu n Ventilační otvory pro optimální cirkulaci vzduchu a 

efektivní odsávání v pískovací komoře (PerfectView-Concept)

Basic master, Obj. č. 2948 2025
1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm  
Původní cena Kč 37.709,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka  

Kč 32.460,–
Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.
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Waxlectric II, Obj.č. 2157 0000 
+ Vario E, Obj.č. 1452 0000 
+ GEO Snow-white L opak, 75 g, Obj.č. 499 0101
+ GEO Natural opak, 75 g, Obj.č. 499 0300
Původní cena Kč 20.099,–  
Speciální nabídka  

Kč 17.880,–

Waxlectric light I, Obj.č. 2150 0000 
+ Waxprofi, Obj.č. 1440 0000 
+ velký nůž na vosk, Obj.č. 2155 0112
Původní cena Kč 13.122,–  
Speciální nabídka  

Kč 11.640,–

Waxlectric II + Vario E
Elektrický přístroj pro  
modelování vosku a  
přístroj na ohřev vosku

Waxlectric II: Kontrolované pracovní procesy díky přesnému na-

stavení stupňů teploty n Vario E: 30% úspora času díky přede-

hřívací funkci

Waxlectric light I  
+ Waxprofi
Elektrický přístroj pro modelování 
vosku a přístroj na ohřev vosku

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Waxlectric light I: Snadná regulace teploty potenciometrem n  

Waxprofi: 50% úspora času díky předehřívací funkci
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»Tato sada vosků, kterou jsem 

vyvinul, je podle mého názoru 

nepostradatelným pomocníkem 

v naší každodenní praxi. Může-

me z ní vytvořit cokoli, od jed-

noduchého diagnostického mo-

delu s nanášenými vrstvami až 

po komplexní, hyperrealistickou 

modelaci. Morfologická vosková 

modelace wax-up se při výrobě 

zubních náhrad uplatňuje různý-

mi způsoby. V mé laboratoři po-

užíváme wax-up k jednoduché 

vizualizaci na modelu a monoli-

tické reprodukci v presovací kera-

mice nebo ke skenování v digitál-

ním procesu.«

GEO Expert Wax Set, Obj.č. 634 0001  
Původní cena Kč 2.980,–  
Speciální nabídka  

Kč 2.390,–

August Bruguera

Zubní technik, autor, 
majitel zubní labora-
toře „August Bruguera 
Zahntechnik“, vedoucí 
centra „Dental Training 
Center“ v Barceloně

NOVINKA!  
GEO Expert Wax Set 
Sada vosků podle filozofie 
Augusta Bruguery

Snadná realizace přirozených tvarů a zabarvení zubů s pomocí příručky Augusta 

Bruguery n Přesné modelování i těch nejjemnějších struktur, např. hrbolků a ma-

melonů, díky vyvážené době zpracovatelnosti a tuhnutí s optimální odolností

Právo na změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.  
Nabídka platí do vyprodání zásob.  
Uvedené ceny jsou maloobchodní, včetně DPH.
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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 Klettfix,  
Obj. č. 1808 0000
Původní cena Kč 19.640,–   
Speciální nabídka   

Kč 16.360,–

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 49.679,– 
+ Medion® Action Camcorder   
Speciální nabídka   

Kč 41.639,–

Pro-Fix
Čepy s plastovým pouzdrem

Bezstresové uvolnění čepů díky krátké odlamovací části pouz-

dra n Krátká frikce pro bezpečné odstraňování n Zaručuje 

silnou frikci v bazi modelu

Pro-Fix 
čepy s plastovým pouzdrem,
1.000 kusů  
Obj.č. 367 2000  
Původní cena Kč 3.279,–  
Speciální nabídka  

Kč 2.599,–

Isofix 2000
Izolační prostředek pro izolaci sádry 
vůči sádře bez filmu

Proniká do povrchu sádry n Uzavírá otevřené póry sádrového 

modelu n Nevytváří vrstvu

Isofix 2000, 
1 l + 500 ml 
aplikační nádobka,  
Obj.č. 1720 0000  
Původní cena Kč 1.199,–  
Speciální nabídka  

Kč 1.079,–

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes
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