Promo
lab

making work easy

Genius

Genius rozmiar 2, 1 szt., Art. Nr. 1715 0002
Cena podstawowa zł 79,–
Cena sugerowana:

Pędzelek z naturalnego
włosia z funkcją ochronną
Innowacyjna funkcja ochronna zapewnia wysoką trwałość włosów pędzelka n Wysoka jakość włosia daje gwarancję smukłości kształtu końcówki pędzelka n Bardzo ekonomiczny dzięki łatwo wymiennej wkładce
Genius zestaw pędzelków w 4 rozmiarach
(2, 4, 6, 8), Art. Nr. 1715 0000
Cena podstawowa zł 387,–
Cena sugerowana:

zł

330,–

zł

Genius rozmiar 4, 1 szt., Art. Nr. 1715 0004
Cena podstawowa zł 95,–
Cena sugerowana:

zł

zł

117,–

Genius rozmiar 8, 1 szt., Art. Nr. 1715 0008
Cena podstawowa zł 240,–
Cena sugerowana:

Funkcja ochronna

obowiązuje od 15.09. – 31.12.2017

81,–

Genius rozmiar 6, 1 szt., Art. Nr. 1715 0006
Cena podstawowa zł 138,–
Cena sugerowana:

zł

Tel.: 41 34 825 64, www.meditrans.pl

67,–

199,–

NOWOŚĆ

SILENT
powerCAM EC
Wyciąg dla mocno obciążonych jednostek CAM
Bezpieczny przebieg produkcji dzięki bezobsługowemu silnikowi EC o gwarantowanych 5 000 godzinach pracy n Dzięki potężnemu silnikowi o maks. mocy
ssania 4 000 l/min, nadaje się do systemów CAD-CAM wymagających niezwykle mocnych wyciągów n Wysoki komfort obsługi dzięki dwukierunkowej komunikacji z jednostką CAM przez sterowanie PLC

SILENT powerCAM EC
Art. Nr. 2939 0000
Cena podstawowa zł 10.234,–
Cena sugerowana:

zł

8.699,–

NOWOŚĆ
Różne kable interfejsów
dostępne są na:
www.renfert.com/p2460

SILENT
compactCAM
Wyciąg dla kompaktowych
jednostek CAM
Pierwszy wyciąg firmy Renfert skonstruowany specjalnie do używania z kompaktowymi systemami CAM używanymi w protetyce n Dwustronna komunikacja pomiędzy wyciągiem i urządzeniem CAM dzięki interfejsowi PLC n Zoptymalizowana moc ssania w urządzeniu CAM

SILENT compactCAM
Art. Nr. 2934 2000
Cena podstawowa zł 5.236,–
Cena sugerowana:

zł

4.450,–

Różne kable interfejsów
dostępne są na:
www.renfert.com/p2460

Zamówcie Państwo już teraz u Waszego sprzedawcy:
www.renfert.com/haendler

SILENT EC2
Wyciąg dwustanowiskowy
Beztroska praca dzięki niewymagającej większej konserwacji silnikowi wykonanemu w technologii EC (> 5 000 godzin pracy) n Stała wysoka moc
ssania dzięki inteligentnej regulacji mocy zapewniającej optymalne zasysanie pyłów n Praca bez zbędnych przestojów dzięki prostej wymianie
silnika trwającej kilka minut

NOWOŚĆ
SILENT EC2
Art. Nr. 2937 0000
Cena podstawowa zł 11.853,–
Cena sugerowana:

zł

9.990,–
Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błędów i pomyłek drukarskich.
Ceny zawierają podatek VAT.

Wszystkie te wyszczególnione korzyści otrzymują
Państwo przy zakupie urządzeń firmy Renfert.

MT plus
Obcinarka na sucho jak i na mokro
Prosta, szybka konserwacja dzięki możliwości demontowania przedniej pokrywybez
potrzeby użycia narzędzi n Możliwość zdjęcia stolika i rurki rozpylającej wodę ułatwia
czyszczenie urządzenia n Obudowa obcinarki wykonana jest ze specjalnego tworzywa (poliuretanu), dźwiękochłonnego i odpornego na zarysowania

MT plus z tarczą do obcinania
Marathon (częściowo diamentowaną),
Art. Nr. 1803 0500
Cena podstawowa zł 7.682,–
Cena sugerowana:

zł

6.550,–

MT plus z tarczą do obcinania Klettfix
(tylko pracujący na mokro),
Art. Nr. 1803 0000
Cena podstawowa zł 5.168,–
Cena sugerowana:

zł

4.400,–

MT3
Obcinarka pracująca na mokro
Szybka zmiana kąta przechyłu stolika dzięki praktycznemu mechanizmowi (90°/ 98°)
n Bezpieczeństwo: silnik i woda zatrzymują się w momencie otwarcia przedniej pokrywy obcinarki n Ustawiona optymalnie rurka spryskująca zapobiega zatykaniu się
tarczy obcinarki zwilżając ją równomiernie

MT3 z tarczą do obcinania
Marathon (częściowo diamentowaną),
Art. Nr. 1808 0500
Cena podstawowa zł 5.420,–
Cena sugerowana:

zł

4.590,–

MT3 z tarczą do obcinania Klettfix,
Art. Nr. 1808 0000
Cena podstawowa zł 3.039,–
Cena sugerowana:

zł

2.690,–

Zamówcie Państwo już teraz u Waszego sprzedawcy:
www.renfert.com/haendler

Basic eco

SILENT compact

2-pojemnikowa piaskarka piórkowa

Mały wyciąg dla jednostanowiskowy pracy

Doskonałe pole widzenia dzięki dużej szybie i innowacyjnemu
oświetleniu LED n Bezpieczeństwo procesów piaskowania poparte
wieloletnim doświadczeniem firmy Renfert n Oszczędność piasku
dzięki optymalnemu połączeniu piasku i powietrza

Oszczędność dzięki zastosowaniu bezworkowej techniki dokładnych filtrów wraz z mechanicznym czyszczeniem filtra n Sterowanie
przez inteligentną automatykę włączania n Redukcja hałasu przez
zastosowanie w pełni szczelnej obudowy turbiny

Basic eco
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,
Art. Nr. 2949 2025
Cena podstawowa
zł 4.094,–
Cena sugerowana:

SILENT compact,
Art. Nr. 2934 0000
Cena podstawowa
zł 4.743,–
Cena sugerowana:

zł

zł

3.500,–

3.990,–

Dustex master plus

Millo pro

Komora do obróbki

Frezarka do łuków zębowych

Doskonała widoczność dzięki wyciągowi pracującemu bezpośrednio
przy opracowywanym obiekcie n Maksymalna swoboda ruchów
dzięki dużej objętości wnętrza (17 l) n Wygodna praca dzięki obszernym otworom na ręce

Mocny, bezobsługowy silnik pozwala na szybkie i łatwe szlifowanie
łuków zębowych n Niezawodność i dokładność modeli zagwarantowane są dzięki gładkiej powierzchni szlifowania i absolutnie równej, stożkowej powierzchni łuku zębowego n Millo pro dodatkowo
posiada regulację wysokości frezowania

Dustex master plus,
Art. Nr. 2626 0105
+ Wysokiej jakości
szkło powiększające
z elastycznym
wysięgnikiem,
Art. Nr. 2626 0300
Cena podstawowa
zł 2.742,–
Cena sugerowana:

Millo pro,
Art. Nr. 1805 0000
Cena podstawowa zł 3.591,–
Cena sugerowana:

zł

zł

2.340,–

2.990,–

Waxlectric II
+ GEO Expert Gingiva
Set A. Bruguera
Elektryczny nożyk do wosku
i Woski modelowe w kolorze dziąsła
Waxlectric II: Kontrolowane procesy pracy poprzez dokładne, co do
stopnia ustawienie temperatury końcówek n GEO Expert Gingiva
Set: Różowe i czerwone woski GEO Expert Gingiva nadają się do modelowania dziąseł w przednim i bocznym obszarze a zwłaszcza do
zabudowy konstrukcji implantów

Waxlectric II, Art. Nr. 2157 0000
+ GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera, Art. Nr. 634 0801
Cena podstawowa zł 1.841,–
Cena sugerowana:

zł

1.590,–

GEO Expert Wax Set
+ GEO Expert cervical
A. Bruguera
Zestaw wosków i Wosk przyszyjkowy
według filozofii Augusta Bruguera
GEO Expert Wax Set: Łatwa odbudowa naturalnych kolorów i kształtów zębów za pomocą przewodnika Augusta Bruguera n GEO Expert
cervical: Miękki i lekko elastyczny wosk przyszyjkowy do podścieleń,
w kolorze idealnie dobranym do koloru szyjki zęba

GEO Expert Wax Set A. Bruguera, Art. Nr. 634 0001
+ GEO Expert cervical A. Bruguera, Art. Nr. 634 0500
Cena podstawowa zł 562,–
Cena sugerowana:

zł

479,–

NOWOŚĆ

Zamówcie Państwo już teraz u Waszego sprzedawcy:
www.renfert.com/haendler

Twister

Twister evolution

Mieszadło próżniowe

Mieszadło próżniowe
programowalne

Zoptymalizowana technika mieszania w próżni zapewnia jednorodne
wyniki mieszania n Praktycznie
bezobsługowe podzespoły n Automatycznie wysprzęglający się
pojemnik mieszadła zapewnia
komfortową obsługę jedną ręką

Wysoki moment obrotowy silnika
pozwala na niezawodne mieszanie
dużych ilości materiału n Duży,
mocno podświetlony wyświetlacz
zapewnia intuicyjną obsługę i programowanie n Dzięki regulowanej
próżni od 70% do 100% zapobiegamy powstawaniu pęcherzyków
powietrza w gipsach i silikonach do
powielania

Twister
wraz z 500 ml pojemnikiem
do mieszania i mieszadłem,
Art. Nr. 1826 0000
Cena podstawowa zł 5.020,–
Cena sugerowana:

Twister evolution
wraz z 500-ml pojemnik
z mieszadłem,
Art. Nr. 1828 0000
Cena podstawowa zł 6.082,–
Cena sugerowana:

zł

zł

4.290,–

5.190,–

Magma

Magma

Piec do wygrzewania pierścieni

Piec do wygrzewania przystosowany do
współpracy z katalizatorem

Równomierne rozłożenie ciepła w całej komorze poprzez grzanie jej
z czterech stron n Szybki czas nagrzewania: tylko 60 min do 900°C
n 99 miejsc do zaprogramowania + 1 program do wygrzewania
szybkiej masy

Magma,
Art. Nr. 2300 0000
Cena podstawowa zł 9.763,–
Cena sugerowana:

zł

8.300,–

Równomierne rozłożenie ciepła w całej komorze poprzez grzanie jej
z czterech stron n Szybki czas nagrzewania: tylko 60 min do 900°C
n Przez katalityczne utlenianie gazów zmniejsza uciążliwy dym i zapach

Magma do współpracy
z katalizatorem,
Art. Nr. 2300 0500
+ Katalizator do piecar,
Art. Nr. 2300 0001
Cena podstawowa zł 12.831,–
Cena sugerowana:

zł

10.850,–

Top spin

Bi-V-Pin

Pinarka

Pin z plastikowymi koszulkami

Dokładność wiercenia ≤ 0,01
mm uzyskana dzięki zastosowaniu unikalnej technologii
łożyska wału n Mocny silnik
pozbawiony spadku wydajności podczas wiercenia 8.000
1/min n Niezwykle lekkie,
bez pokonywania oporu wiercenie uzyskane dzięki unikalnej geometrii wiertła

Profil w kształcie litery V jest idealny tak-że w przypadku niewielkiej
ilości miejsca n Bezpieczne wysuwanie rozbieżnie ustawionych modelików dzięki krótkiej, do 1 mm drodze frykcji n Taki sam stopień
tarcia dla wszystkich modelików uzyskany przez szparę spoczynkową

Top spin,
Art. Nr. 1840 0000
Cena podstawowa zł 4.167,–
Cena sugerowana:

Bi-V-Pin
z plastikowymi
koszulkami,
1 000 sztuk,
Art. Nr. 329 2000
Cena podstawowa
zł 735,–
Cena sugerowana:

zł

zł

625,–

Pro-Fix

Smart-Pin

Precyzyjny pin z plastikową koszulką

Wąski i krótki pin

Pozbawione naprężeń wyjmowanie pinów dzięki płynnemu uwalnianiu ich z podstawy n Krótka droga frykcji ok. 1 mm pozwala na
bezpieczne wyjmowanie rozbieżnych modelików n Gwarantowana
taka sama siła tarcia dla wszystkich modelików

Ekstremalnie wąska kombinacja pin/koszulka n W przypadku bardzo ograniczonej przestrzeni n Wysokość pinu przystosowana do
bardzo niskiej podstawy modelu umożliwia oszczędność gipsu

Pro-Fix
z plastikową koszulką,
1 000 sztuk,
Art. Nr. 367 2000
Cena podstawowa zł 533,–
Cena sugerowana:

Smart-Pin,
1 000 sztuk,
Art. Nr. 366 2000
+ Smart-Pin koszulkami,
1 000 sztuk,
Art. Nr. 366 2100
Cena podstawowa zł 456,–
Cena sugerowana:

zł

zł

450,–

390,–

212680 717A PL_Meditrans

3.590,–

