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Założenie firmy Renfert

Świętuj z nami
jubileusz i skorzystaj
z bardzo atrakcyjnych
rabatów ...

EASY view 3D

3D wideo mikroskop
Renfert EASY view 3D to innowacyjny wideo mikroskop z monitorem 3D
do oglądania przedmiotów, codziennej pracy i kontroli jakości, a także do
celów szkoleniowych i dokumentacyjnych.
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cena

specjalna

ul. Wojskowa 3/L4 60-792 Poznan
Oferta ważna od 15.09.2020 - 15.12.2020

EASY view 3D,
Art. No. 2400 0500

15,490 zł

SILENT
powerCAM EC
Wyciąg do jednostek CAM
Wydajny, bezworkowy wyciąg z automatycznym czyszczeniem
filtra i technologią silnika EC stosowany do mocno obciążonych
urządzeń CAM.

cena

specjalna
SILENT powerCAM EC,
Art. No. 2939 0000

4,190 zł

Produkty do
stosowania w procesie
obróbki cyfrowej
Renfert-Scanspray
Najwyższa precyzja dzięki bardzo cienkiej warstwie i
jednorodnej wielkości ziaren.

Renfert-Scanspray, 200 ml
Art. No. 1731 0000

cena

specjalna

Różne kable interfejsu
dostępne na:
www.renfert.com/silent

215 zł

SILENT compactCAM

Dynex Brillant

Wyciąg do jednostek CAM

Tarczka do szlifowania

Niewielki, bezworkowy wyciąg do stosowania z kompaktowymi,
dentystycznymi systemami CAM.

Pokryte diamentem, wzmocnione włóknem szklanym tarczki do
szlifowania przeznaczone do obróbki i opracowywania ceramiki,
zwłaszcza wykonanej z dwukrzemianu litu.

cena

specjalna
SILENT compactCAM,
Art. No. 2934 2000

3,990 zł
Różne kable interfejsu
dostępne na:
www.renfert.com/silent

cena

specjalna
Dynex Brillant,
Ø 20 x 0,8 mm, 1 szt.
Art. No. 56 0820

76 zł

cena

Renfert Polish

specjalna

cena

Bison

specjalna

Diamentowa pasta do polerowania

Szczotki polerskie

Specjalistyczna, uniwersalna pasta diamentowa do polerowania
na wysoki połysk materiałów ceramicznych takich jak porcelana,
ceramika hybrydowa, dikrzemian litu, tlenek cyrkonu, a także
wysokiej jakości polimerów i tworzyw stosowanych przy licowaniu.

Unikalna mieszanka włosów sprawia, że możliwe jest szybkie
uzyskanie wysokiego połysku metali, porcelany i akryli do
licowania.

all-inone
ZrO₂

Renfert Polish all-in-one, 10 g
Art. No. 510 0000

LiSi₂

Renfert Polish ZrO2, 10 g
Art. No. 510 1000
Renfert Polish LiSi2, 10 g
Art. No. 510 2000
każda

109 zł

Bison Ø 14 mm, 25 szt.
Art. No. 763 1000

Bison Ø 18 mm, 25 szt.
Art. No. 766 1000

Bison Ø 14 mm, 100 szt.
Art. No. 763 1100

Bison Ø 18 mm, 100 szt.
Art. No. 766 1100

125 zł
449 zł

125 zł
369 zł

Dia-Finish L

cena

specjalna

Krążki filcowe
Wysokiej jakości krążki filcowe wypełnione drobnymi cząsteczkami
diamentowymi przeznaczone do polerowania porcelany i akryli do
licowania.

Gumka silikonowa
Do polerowania wstępnego porcelany
i metalu.
Gumka silikonowa,
Ø 22 mm, 100 szt.,
Art. No. 86 0000

269 zł

cena

specjalna

Dia-Finish L koło średniotwardy
12 mm, 12 szt, montowany
Art. Nr. 40 0001
Dia-Finish L koło, twardy,
12 mm, 12 St., montowany
Art. Nr. 40 0101
Dia-Finish L soczewka, twardy,
12 mm, 12 St., montowany
Art. Nr. 40 0201

59 zł

lay:art crystal aqua

lay:art color

Płytka do mieszania

Płytka do mieszania

Szklana, częściowo samonawilżająca płytka do mieszania
porcelany, z dwoma nawilżającymi paskami z pianki high-tech.

Płytka ceramiczna o powierzchni pokrytej glazurą do przygotowywania i przechowywania farbek.

cena

specjalna

lay:art crystal aqua s,
Art. No. 1043 2000

335 zł

cena

specjalna

cena

specjalna

lay:art crystal aqua xl,
Art. No. 1043 1000

386 zł

lay:art color,
Art. No. 1047 0000

253 zł
Takanishi
Wysokiej jakości, wielokrotnie
przetestowany pędzelek z
syntetycznego włosia służący do
modelowania porcelany.

Opis

Art. No.

Zawartość Specjalna cena

cena

Takanishi
wielkość 6

1714 0006

2 sztuki

96 zł

specjalna

Takanishi
wielkość 8

1714 0008

2 sztuki

119 zł

specjalna

Takanishi
pędzel do opakeru

1714 0200

2 sztuki

79 zł

specjalna

cena

cena

Waxlectric I + II
Elektryczny nożyk do wosku
Waxlectric I jest profesjonalnym wprowadzeniem w świat
pracy elektrycznymi nożykami do wosku. Waxlectric II jest
specjalistycznym urządzeniem w sektorze elektrycznych nożyków
do wosku, pozwalającym na równoległą pracę przy użyciu dwóch
końcówek.

Waxlectric I
z rękojeścią,
Art. No. 2156 0000

cena

cena

specjalna

specjalna

Waxlectric II
z dwoma rękojeściami,
Art. No. 2157 0000

939 zł

1,290 zł

EASY blank wax
Krążek woskowy CAD/CAM

Krążek woskowy CAD/CAM do wykonywania
w technice prasowania i odlewania wirtualnie
wymodelowanych koron i mostów.
Technologia CAD/CAM zadomowiła się już na
dobre, ale techniki odlewania i tłoczenia jeszcze
długo pozostaną w użyciu. Dlatego też firma
Renfert celowo rozszerzyła swoją ofertę produktów
przeznaczonych do produkcji cyfrowej o półprodukt
- EASY blank wax - mający zastosowanie w
procesach hybrydowych CAD/Cast i CAD/Press.

cena

specjalna

EASY blank wax 14 mm/
sztuka
Art. No. 7700014

99 zł

cena

specjalna

EASY blank wax 20 mm/
sztuka
Art. No. 7700020

99 zł

MT3

Vibrax

Obcinarka pracująca na mokro

Wibrator

Obcinarka pracująca na mokro przekonuje nas do siebie
ponadprzeciętnie mocnym silnikiem. Firma Renfert zapewnia w
ten sposób wysoką wydajność pracy za niewielką cenę.

Niezwykle szerokie spektrum drgań pozwala na doskonałą
wibrację każdego rodzaju masy. Funkcjonalna obsługa umożliwia
komfortowe użytkowanie nawet w trudnych warunkach.

cena

specjalna

cena

MT3
z tarczą Marathon
(częściowo diamentową)
Art. No. 1808 0500

specjalna

4,690 zł
cena

specjalna

MT3
z tarczą Klettfix
tarcza do obcinania
Art. No. 1808 0000

Vibrax,
Art. No. 1830 0000

1,890 zł

2,890 zł
Twister
Mieszadło próżniowe
Mieszadło próżniowe o wysokim
momencie obrotowym,
próżniowa pompa membranowa i
podstawowe funkcje mieszania.

Twister
wraz z 500 ml pojemnikiem
do mieszania
i mieszadłem
Art. No. 1826 0000

4,490 zł

cena

specjalna

Twister
evolution
Mieszadło próżniowet
Mieszadło próżniowe o wysokim
momencie obrotowym, próżniowa
pompa membranowa i osiem
programowalnych funkcji mieszania.
functions.

Twister evolution
wraz z 500 ml pojemnikiem
do mieszania
i mieszadłem
Art. No. 1828 0000

5,090 zł

cena

specjalna

Uniwersalny

Bi-V-Pin

Klej błyskawiczny

Pin do modeli

Uniwersalny klej błyskawiczny do gipsu, metalu, tworzyw
sztucznych i porcelany

Wąski pin z dwoma sztyftami prowadzącymi, odpowiedni do
stosowania przy ograniczonej przestrzeni.

cena

cena

specjalna

specjalna

Bi-V-Pin z metalową koszulką,
1 000 sztuk
Art. No. 328 2000

6,390 zł

Klej błyskawiczny
Uniwersalny
6x5g
Art. No. 1733 0050

Bi-V-Pin z plastikową koszulką,
1 000 sztuk
Art. No. 329 2000

490 zł

85 zł

GWARANCJA
CIĄGŁEJ PRACY
3 lata gwarancji
10 lat gwarancji na części
zamienne
Gwarancja aktywności

Powyższe świadczenia serwisowe mają zastosowanie
przy zakupie sprzętu firmy Renfert.

Odnosi się tylko do dealerów biorących udział w akcji. Zastrzegamy
sobie prawo do zmian, błędów i pomyłek drukarskich.
Do wyczerpania zapasów. Ceny nie zawierają podatku VAT.

cena

specjalna

Zamówienia należy składać bezpośrednio u
wyspecjalizowanego dystrybutora: www.renfert.com/dealers

SILENT compact

Basic master

Wyciąg jednostanowiskowy

Piaskarka piórkowa

Kompaktowy, bezworkowy wyciąg z automatycznym czyszczeniem
filtra i trwałym silnikiem komutatorowym.

Piaskarka piórkowa z 2 zbiornikami z piaskiem i dużą komorą
piaskowania.

cena

specjalna

cena

specjalna

SILENT compact,
Art. No. 2934 0000

3,990 zł
Magma
Piec do wygrzewania pierścieni
przystosowany do pracy z katalizatorem
Magma jest to piec do wygrzewania pierścieni wyposażony we
wszystkie funkcje techniczne, które w zakresie programowania,
obsługi i ergonomii spełniają wszystkie wymagania techników
dentystycznych. Przez katalityczne utlenianie gazów zmniejsza
wydzielanie uciążliwego dymu i zapachu.

Basic master,
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm
Art. No. 2948 2025

4,490 zł
Magma
Katalizator
Przez katalityczne utlenianie gazów zmniejsza
wydzielanie uciążliwego dymu i zapachu. Inteligentne
sterowanie przez piec Magma.

Art. No. 2300 0001

8,590 zł

cena

specjalna

cena

specjalna

8,590 zł

620A

Magma
(bez katalizatora),
Art. No. 2300 0500

