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SILENT TC
Sesalec za eno delovno 
postajo

Močna sesalna enota brez vrečke s samodejnim čiščenjem filtra 
in vzdržljivim motorjem zbiralnika.

SILENT TC2
Sesalec za dve delovni 
postaji

Zmogljiva sesalna enota brez vrečke z dvema ločeno nadzoro-
vanima sesalnima odprtinama, samodejnim čiščenjem filtra in 
vzdržljivim motorjem zbiralnika.

NOVO

NOVO

SILENT TC2,  
št. artikla 2936 0000

€ 2.755,–

SILENT TC,  
št. artikla 2935 0000

€ 2.175,–

Hrup povzroča stres. Zaščitite ga. 
Povedali vam bomo kako!
>>> Več o tem: renfert.com/silentnotloud



Basic eco, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
št. artikla 2949 2025

€ 950,–

Basic eco
Fini peskalnik

Kompakten, fini peskalnik z 1 ali 2 peskalnima posodama.

Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
št. artikla 2948 2025

€ 1.235,–

Basic master
Fini peskalnik

Fini peskalnik z 2 tankoma in veliko pihalno komoro.

SILENT compact,  
št. artikla 2934 0000

€ 1.115,–

SILENT compact
Sesalec za eno delovno postajo

Kompaktna sesalna enota brez vrečke s samodejnim čiščenjem filtra 
in vzdržljivim motorjem zbiralnika.

Basic classic, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
št. artikla 2947 2025

€ 1.030,–

Basic classic
Fini peskalnik

Prostorsko varčen fini peskalnik z 1–2 peskalnima posodama.



SILENT compactCAM,  
št. artikla 2934 2000

€ 1.200,–
Na voljo so različni kabli vmesnika.
Glejte:
www.renfert.com/silent

SILENT compactCAM
Sesalna enota za sisteme CAM

Kompaktna sesalna enota brez vrečke za uporabo s kompaktnimi 
enotami CAM v zobozdravstvu.

SILENT powerCAM EC,  
št. artikla 2939 0000

€ 2.260,–
Na voljo so različni kabli vmesnika.
Glejte:
www.renfert.com/silent

SILENT powerCAM EC
Sesalna enota za sisteme CAM

Zmogljiva sesalna enota brez vrečke s samodejnim čiščenjem filtra 
in tehnologijo motorja EC za pogosto uporabljene enote CAM.

Dynex Brillant
Diamantne fleksibilne, ločevalne in brusne plošče, dvakrat ojačene 
s steklenimi vlakni, zasnovane za rezanje, ločevanje in obrezovanje 
porcelana, cirkonijevega oksida in litijevega disilikata.

  Izdelki za 
digitalno proizvodnjo

Opis Debelina Diam. Kosi Št. artikla Posebna cena

Dynex Brillant 0,20 mm 20 mm 10 56 0220 € 44,–

Dynex Brillant 0,25 mm 20 mm 10 56 2520 € 47,–

Dynex Brillant 0,30 mm 20 mm 10 56 0320 € 49,–

Dynex Brillant 0,80 mm 20 mm 1 56 0820 € 19,–



Dustex master plus,  
št. artikla 2626 0105

€ 580,–

Dustex master plus
 Škatla sesalnika

Zaobljena škatla sesalnika Dustex master plus, ki ne drsi, ščiti pred 
drobci, prahom in dimom. Ergonomska oblika in po višini nastavljivi 
nasloni za roke omogočajo svobodno in udobno delo.

Renfert Polish vse v enem, 10 g, 
št. artikla 510 0000
ali Renfert Polish ZrO2, 10 g 
št. artikla 510 1000
ali Renfert Polish LiSi2, 10 g 
št. artikla 510 2000

€ 35,–

Renfert Polish
Diamantna keramična polirna pasta

Diamantna keramična polirna pasta za splošno in posebno upora-
bo, za visoko poliranje keramičnih materialov, kot so litijev dislikat, 
cikronijev oksid, hibridna keramika in keramika za zobne luske ter 
trpežni polimeri in kompozitni materiali za zobne luske.

vse v 
enem ZrO₂ LiSi₂

Silikonske polirne ščetke
Za predhodno poliranje porcelana in kovine. 

 
Silikonske polirne ščetke, 
Ø 22 mm, 100 kosov, 
št. artikla 86 0000 

€ 74,–

Bombažna ščetka
Za visoko poliranje akrilnih zob in prevlek z ročno pripravo. 

 
Bombažne ščetke, 
Ø 22 mm, 12 kosov, 
št. artikla 205 1000  

€ 29,–

Bison polirna krtačka
Za učinkovito in hitro poliranje aluminijastih, porcelanastih in akril-
nih prevlek z učinkom visokega sijaja. 

 
Bison pritrjen, 
Ø 18 mm, 100 kosov, 
št. artikla 766 1100

€ 139,–



Naročite pri svojem trgovcu še danes: 
www.renfert.com/dealers

EASY view 3D
3D video mikroskop

Renfertov EASY view 3D je inovativen video mikroskop s 3D moni-
torjem, ki ni primeren samo za ogled predmetov, rutinsko obdelavo 
in kontrolo kakovosti temveč je enako koristen tudi za izobraževanje, 
usposabljanje in dokumentiranje.

EASY view 3D,  
št. artikla 2400 0500

€ 4.760,–
Novo:  

funkcija delitve zaslona za dodaten prikaz  

pacientovih fotografij, voščene slike itd.  

na delovnem zaslonu

Pretvornik 3D/2D 
EASY view 3D
Pretvori 3D-signal v 2D-signal, ki je zahtevan, če priključite dodatno 
izhodno napravo (npr. monitor, projektor itd.).
 
Pretvornik 3D/2D EASY view 3D, 
št. artikla 2400 0501

€ 1.035,–

Razdelilec  
EASY view 3D HDMI
Prenaša (nespremenjene) 3D-signale ali 2D-signale, ki so zahtevani, 
če priključite dodatno izhodno napravo (npr. monitor, projektor itd.). 
 
Razdelilec EASY view 3D HDMI, 
št. artikla 2400 0503

€ 130,–



Isofix 2000, 2 x 1 l  
št. artikla 1720 2000

€ 80,–

Isofix 2000
Izolacijska tekočina

Izolacija mavca pri izdelavi delovnih modelov.

Occlutec zelena, 75 ml 
št. artikla 1935 0000
ali
Occlutec rdeča, 75 ml 
št. artikla 1935 1000

€ 11,–

Occlutec
Spray oklean

Occlutec omogoča zelo jasno in podrobno označevanje visokih mest 
na zobnih protezah CrCo, kronah in mostičkih.

picosep, 30 ml 
št. artikla 1552 0030

€ 10,–

picosep
Izolacijska tekočina

Tanka izolacijska tekočina na osnovi silikona – posebej razvita za 
tehnike, kjer pride do kapljanja voska.

GEO-Dip 
rumen-prozoren, 200 g,  
št. artikla 482 3000

€ 27,–

GEO-Dip
Vosek potopni

Mehek potopni vosek, pripravljen za uporabo, z minimalnim krče-
njem, za uporabo pri vseh tehnikah izdelave kron in mostičkov.



Naročite pri svojem trgovcu še danes: 
www.renfert.com/dealers

Ceramicus
komplet krtačk za odstranjevanja 
madežev velikosti 00 in 000,  
št. artikla 1703 0000

€ 28,–

Ceramicus
Krtačka s sintetičnimi ščetinami

Porcelanasta krtačka, izdelana iz posebne, sintetične strukture 
mikroščetin.

lay:art crystal aqua xl,  
št. artikla 1043 1000

€ 160,–

lay:art crystal aqua xl
Mešalni pladenj

Mešalni pladenj z vlažilnimi trakovi.

lay:art style, 
velikost 6, ozka,  
št. artikla 1725 0006

€ 58,–

lay:art style
Krtačka z naravnimi ščetinami

lay:art krtačke z naravnimi ščetinami zagotavljajo vrhunsko kakovost 
v skladu z najvišjimi zahtevami. Inovativna tehnika izdelave omo-
goča, da nudi krtačka najvišje vrednosti, ko govorimo o napetosti, 
dimenzijski stabilnosti in trajnosti glave krtačke.

Stain-Mix 
vklj. s črnim pokrovom,  
št. artikla 1065 0100

€ 50,–

Stain-Mix
Mešalni pladenj

Mešalni pladenj za mešanje porcelanastih in akrilnih zmesi.



Navedeni servisi veljajo pri nakupu naprav Renfert.

Upoštevajte morebitne spremembe, napake in tiskarske napake. Velja 
le za sodelujoče trgovce. Na voljo do razprodaje zalog. Cene vključu-
jejo DDV.

Twister
vklj. posodo 500 ml  
in lopatico za mešanje, 
št. artikla 1826 0000

€ 1.185,–

Twister
Vakuum mešalec

Hiter vakuum mešalec z membran-
sko črpalko za sesalnik in osnovno 
mešalno funkcijo.

Millo pro,  
št. artikla 1805 0000

€ 999,–

Millo pro
Obrezovalnik zobnega loka

Kompakten obrezovalnik zobnega loka z zmogljivim motorjem, ki 
ne potrebuje vzdrževanja, po višini nastavljivim rezilom in točko za 
neposredno električno priključitev na sesalno enoto.

MT3
vklj. z obrezovalno 
ploščo Marathon 
(delno z diamantnim 
premazom),  
št. artikla 1808 0500

€ 1.310,–

MT3
Mokri obrezovalnik

Mokri obrezovalnik MT3 naredi močan vtis zaradi izjemno zmoglji-
vega motorja. Obrezovalnik MT3 Renfert zagotavlja zelo učinkovito 
obrezovanje po nizki ceni.
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