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Basic quattro IS
Jemná pískovací jednotka 
s technologií okamžitého 
zastavení

Integrovaná technologie pro rychlé zastavení „IS“ (Immediate Stop – 
Okamžité zastavení) umožňuje přesné pískování jemných detailních 
objektů n Speciální mísící komory zajišťují přesné a spolehlivé opra-
cování a vysokou účinnost n Individuální nastavení tlaku pro každý 
tank a kontrolní ukazatel tlaku zajišťuje bezpečný provoz

Basic quattro IS, 1 x 25 – 70 µm, 1 x 70 – 250 µm,  
Obj. č. 2959 0000
Původní cena Kč 47.500
Speciální nabídka:

Kč 40.400

Špička v čistění zubů 
pomocí přesného  
práškového tryskání
Oliver Brix o přístroji Basic quattro IS společnosti Renfert: 
„Práškový tryskací přístroj Basic quattro IS je natolik přesný, 
že s ním mohu čistit dokonce i fisury.“

Zde můžete shlédnout video a získat více informací:
       renfert.com/basic

Krbec Dent s.r.o.
Úněšovská 20, 323 00 Plzeň
tel: 377 22 33 80, mob: 777 22 33 80
www.krbec.cz , info@krbec.cz



Basic master
Přistroj pro pískovaní se dvěma komorami

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů 
spolu se speciální mísící komorou značky Renfert (princip Venturi)  
n Velká pískovací komora umožňuje maximální volnost pohybu 
n Ventilační otvory pro optimální cirkulaci vzduchu a efektivní odsá-
vání v pískovací komoře (PerfectView-Concept)

Basic master 
1 x 25 – 70 µm, 
1 x 70 – 250 µm,
Obj. č. 2948 2025
Původní cena Kč 30.800
Speciální nabídka: 

Kč 25.900

Basic classic
Přístroj pro jemné pískování  
se dvěma nádržkami

Precizní pracovní postupy a skvělá efektivita vynaložených nákladů 
spolu se speciální míchací komorou značky Renfert (princip Venturi)  
n Přepínač pro volbu tanku uvnitř pískovací komory pro efektivitu 
prováděné práce

Basic classic, 
1 x 25 – 70 µm, 
1 x 70 – 250 µm, 
Obj. č. 2947 2025
Původní cena Kč 25.600
Speciální nabídka: 

Kč 21.900

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 letech 
zkušeností s technologií dentálního pískování n Úspora v abrazivech 
díky použití optimální směsi pro pískování

Basic eco 
1 x 25 – 70 µm, 
1 x 70 – 250 µm,
Obj. č. 2949 2025 
Původní cena 
Kč 23.700
Speciální nabídka: 

Kč 19.900

Vortex compact 3L
Odsávání

2 stupňový filtrační systém na ochranu zdraví včetně jednoduše do-
stupného H/Hepa filtru n Systém Free Filter s tlačítkem pro auto-
matické čištění filtru umožňuje až 25% navýšení filtrační kapacity  
n Prakticky dosažení bezprašného prostředí díky vysokému stupni 
odloučení prachu do jemných a velkých filtračních sáčků (15 l)

Vortex compact 3L,  
Obj. č. 2924 5000 
Původní cena Kč 16.000
Speciální nabídka: 

Kč 13.600



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

SILENT compact
Odsávání pro jedno pracovní místo

Bez následných nákladů díky jímání prachu bez sáčku n Malý pro-
vozní hluk max. 56,9 dB(A) n Záruka 1 000 provozních hodin sací 
turbíny díky inovativnímu řízení transformátorem

SILENT compact,  
Obj. č. 2934 0000 
Původní cena Kč 28.800 
Speciální nabídka:

Kč 24.500

SILENT TS,  
Obj. č. 2921 0050
Původní cena Kč 41.400 
Speciální nabídka:

Kč 34.990

SILENT TS
Odsávání pro jedno pracovní místo

Nízká hladina provozního hluku max. 56,3 dB/A n Zaručeno 
1 000 hodin provozu sací turbíny díky inovativnímu řízení trans-
formátoru n Vysoká ochrana zdraví díky dvoustupňovému filtrační-
mu systému, volitelně k dostání H/Hepa filtr

SILENT EC2
Odsávání pro dvě pracovní místa

Zajištěný průběh výroby díky technologii motoru EC s nízkou potřebou údržby  
(> 5 000 hodin provozu) n Stejnoměrný výkon odsávání díky automatické regulaci  
n Nízká hladina provozního hluku max. 55 dB/A

SILENT EC2 
Obj. č. 2937 0000
Původní cena Kč 70.600
Speciální nabídka:

Kč 59.900



Twister
Vakuová míchačka

Spolehlivé zpracování velkých množství díky vysokému krouticí-
mu momentu n Jednoduché a rychlé zadávání parametrů míchání 
prostřednictvím velkého displeje s velkým jasem n Omezení vzniku 
bublinek při varu díky regulovatelnému vakuu od 70 % do 100 %

Twister  
vč. nádoby 500 ml a míchadla,  
Obj. č. 1826 0000
+ dodatkový: nádoba 500 ml,  
Obj. č. 1820 0520    
Původní cena Kč 32.200
Speciální nabídka: 

Kč 27.400

Vibrax
Vibrátor

Zpracování materiálu bez tvorby bublinek díky dvěma vlnovým roz-
sahům vždy se 4 stupni intenzity n Oddělené těleso pro nízký přenos 
vibrací na pracovní desku n Dlouhá životnost díky bezúdržbovému 
vibračnímu magnetu

Vibrax,  
Obj. č. 1830 0000
Původní cena Kč 13.200
Speciální nabídka: 

Kč 11.200

MT3
Bruska pracující za mokra

Rychlá změna sklonu stolku pomocí sklápěcího mechanismu  
(90°/ 98°) n Bezpečnost: jsou-li přední dvířka otevřená, zastaví 
bezpečnostní spínač motor a vodu n Rovnoměrné rozložení opti-
málně umístěných trysek na vodu zabraňuje zanášení brusného disku

MT3 
včetně brusného 
disku Klettfix,  
Obj. č. 1808 0000
Původní cena 
Kč 18.600
Speciální nabídka:  

Kč 15.800

Uvedené servisní výhody platí  
při zakoupení přístrojů Renfert.

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



AUTO spin
Navrtávací jednotka pro zavádění 
pinů do modelů

Uspora času a nakladů diky menšimu množstvi použite dentalni sadry n Bezpečne umistěni 
a vyrovnani při snimani otisků v obtižnych situacich s inovativnim regulatorem Renfert Level 
Controller n Flexibilni použiti teměř jakekoli geometrie destičky diky univerzalnimu nosiči 
destičky s bezpečnou dvojitou fixaci

AUTO  spin, Obj. č. 1860 0000
+ AUTO spin příslušenství:
Základní destička Komfort (sada/100 kusů), Obj. č. 1860 0200
Sekundární destička (sada/50 kusů), Obj. č. 1860 0300
Silikonová hmota (1 kg), Obj. č. 1860 0400
Kónický pin (1 000 kusů), Obj. č. 369 2000
Původní cena Kč 51.500
Speciální nabídka:

Kč 43.900

Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Waxlectric II
Vyhřívaný nůž pro naná-
šení a modelování vosku

Kontrolované pracovní procesy díky nastavení teploty s přesností na 
jeden stupeň n Přímé vyvolání upřednostňovaných pracovních tep-
lot díky funkci programování n Vysoká rychlost ohřevu a malé za-
chycení tepla rukojetí díky vyhřívání v modelovacím hrotu

Waxlectric II, Obj. č. 2157 0000
+ modelovací vosk:
GEO Crowax béžový-opákní (80 g), Obj. č. 475 0400
GEO Crowax šedivý-opákní (80 g), Obj. č. 475 0500
GEO Crowax cervikální i Podkladový vosk, 
červený-transparentní (80 g), Obj. č. 475 0600
Původní cena Kč 10.540
Speciální nabídka:

Kč 8.990

NOVINKA



lay:art color
Glazovaná keramická destička pro barvy

Rozmanitost díky prohlubním – 13 kapkovitých, 2 velké a 4 malé 
kulaté, a také díky hladké míchací ploše n Nově vyvinutý kapkovi-
tý tvar: vzadu ostrá hrana ke stírání, vybíhající dopředu pro kontrolu 
dávkování barvy na povrchu štětce

lay:art color,  
Obj. č. 1047 0000
+ dodatkový: 
Ceramicus sada 
malovacích štětců,  
Obj. č. 1703 0000
Původní cena
Kč 2.290 
Speciální nabídka:

Kč 1.950

Genius
Štětec z přírodního vlákna 
s ochrannou funkcí

Vysoká trvanlivost vlákna štětce díky inovativní ochranné funkci  
n Štíhlý tvar a vysoká kvalita vlákna n Ekonomicky výhodné díky 
jednoduše vyměnitelným vložkám štětce

Sada Genius 
se 4 velikostmi štětců (2, 4, 6, 8), 
Obj. č. 1715 0000
+ dodatkový: 
Destička k rozmíchání lay:art crystal aqua s  
Obj. č. 1043 2500
Původní cena Kč 4.360
Speciální nabídka:

Kč 3.700
Ochrannou funkcí



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

Renfert Polish
Diamantové lešticí pasty

Renfert Polish all-in-one: pro leštění porcelánových povrchů, hyb-
ridní keramiky a vysoce kvalitní pryskyřice. Také pro oxid zirkoničitý 
a LiSi2 Lithium disilikát n Renfert Polish ZrO2: diamantový granulát 
speciálně určený pro oxid zirkoničitý n Renfert Polish LiSi2: hrubý 
diamantový granulát speciálně určený pro disilikát

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Renfert Polish all-in-one, 10 g, 
Obj. č. 510 0000
nebo Renfert Polish ZrO2, 10 g, 
Obj. č. 510 1000
nebo Renfert Polish LiSi2, 10 g, 
Obj. č. 510 2000
Původní cena Kč 800
Speciální nabídka: 

Kč 680

lay:art crystal aqua xl
Destička k rozmíchání se zvlhčovacími proužky

Šetrná pro štětec a absolutně odolná proti oděru díky plavenému sklu 
n Homogenní zvlhčování a konzistence keramiky díky tvarově stálým 
zvlhčovacím proužkům s dlouhou životností

lay:art crystal aqua xl,  
Obj. č. 1043 1500
+ dodatkový: 
Achát špachtle,  
Obj. č. 1157 0000
Původní cena Kč 2.670
Speciální nabídka:  

Kč 2.270

Bavlněný lešticí kotouč pro 
vysoký lesk u zubů a povrchů 
ze syntetických hmot na mandrelu, 
Ø 22 mm, 12 ks, Obj. č. 205 1000 
Původní cena Kč 740,– 
Speciální nabídka: 

Kč 630

Lešticí kartáče Bison pro 
silnou a rychlou polituru s vysokým les-
kem na slitinách, keramice a površích 
ze syntetických hmot, montované, 
Ø 18 mm, 100 ks, Obj. č. 766 1100 
Původní cena Kč 2.860
Speciální nabídka: 

Kč 2.440

Silikonový leštič 
pro první leštění 
keramiky a kovu,
Ø 22 mm, 100 ks, 
Obj. č. 86 0000 
Původní cena Kč 2.020
Speciální nabídka: 

Kč 1.720



Dynex
Separační a brusné disky

Dynex Brillant: Diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené skelným vláknem, urče-
né speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvoj-
křemičitanu lithia n Dynex Titanium: Pružné a stabilní separační a brusné disky vyztužené skelným 
vláknem, určené speciálně na suprakonstrukce implantátů, jako jsou podpěry, můstky a konstrukce 
z titanu nebo titanových slitin n Dynex: Pružné a stabilní separační a brusné disky dvojitě vyztužené 
skelným vláknem pro kovové slitiny

Popis Použití Obj. č. Prům. Tloušťka Ks Pův. cena Speciální nab.

Dynex Brillant Keramika 56 0220 20 mm 0,20 mm 10 Kč 1.210 Kč 1.030
Dynex Brillant Keramika 56 0320 20 mm 0,30 mm 10 Kč 1.340 Kč 1.140
Dynex Brillant Keramika 56 2520 20 mm 0,25 mm 10 Kč 1.300 Kč 1.100
Dynex Titanium Tytanu + stopów tytanowych 58 0326 26 mm 0,30 mm 20 Kč 1.170 Kč 990
Dynex Drahé kovy 57 2526 26 mm 0,25 mm 20 Kč 1.140 Kč 970
Dynex Drahé i nedrahé kovy 57 0322 22 mm 0,30 mm 20 Kč 740 Kč 630
Dynex Nedrahé kovy  + odlité modely 57 0540 40 mm 0,50 mm 20 Kč 1.350 Kč 1.145
Dynex Nedrahé kovy  + odlité modely 57 0740 40 mm 0,70 mm 20 Kč 1.500 Kč 1.280
Dynex Nedrahé kovy  + odlité modely 57 1040 40 mm 1,00 mm 20 Kč 1.500 Kč 1.280

die:master set
Laky na pahýly

Odolné laky na pahýly ve třech tloušťkách vrstvy (13, 15 und 20 µm) 
n Rychlý a přehledný přístup ke všem systémovým komponentám ve 
stojánku soupravy n Vysoký komfort při práci díky integrovanému 
izolovanému štětci s magnetickým upevněním a praktickým držát-
kem ve stojánku

die:master set 
silver/gold (13 µm), 
Obj. č. 1956 1000
nebo
die:master set 
red (15 µm), 
Obj. č. 1956 0800
nebo
die:master set 
blue (20 µm), 
Obj. č. 1956 0900 

Původní cena Kč 1.280
Speciální nabídka:  

Kč 1.090 Obsahuje: 1x stojánek, 2x lak die:master, 
1x ředidlo die:master, 1x die:master duo, 
1x picosep, 1x izolovaný štětec

die:master set ivory
Laky na pahýly

Zvláště vhodný na celokeramické práce n Extrémně vynikající krycí 
vlastnosti vůči barvě zubů (Vita® Shade A2/B2) n Síla vrstvy:10 µm

die:master set ivory, 
Obj. č. 1957 1000
Původní cena Kč 1.280
Speciální nabídka:  

Kč 1.090 Obsahuje: 1x stojánek, 2x die:master ivory, 
1x ředidlo die:master, 1x die:master duo, 
1x picosep, 1x štětec na izolaci
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