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SILENT TC
Odsávání pro jedno  
pracovní místo

Výkonné odsávání bez prachových sáčků s automatickým čiště-
ním filtru a komutátorovým motorem s dlouhou životností.

SILENT TC2
Odsávání pro dvě  
pracovní místa

Výkonné odsávání bez prachových sáčků se dvěma odděleně 
řízenými sacími místy, automatickým čištěním filtru a komutáto-
rovým motorem s dlouhou životností.

NOVINKA

NOVINKA

SILENT TC2,  
Obj. č. 2936 0000

Kč 64.800

SILENT TC,  
Obj. č. 2935 0000

Kč 51.100

Hluk způsobuje stres. Chraňte  
svůj sluch - řekneme vám jak!
>>> Více na: renfert.com/silentnotloud

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 eco, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Obj. č. 2949 2025

Kč 22.200

Basic master, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Obj. č. 2948 2025

Kč 29.000
SILENT compact,  
Obj. č. 2934 0000

Kč 26.200

Basic classic, 
1 x 25–70 µm,
1 x 70–250 µm 
Obj. č. 2947 2025

Kč 24.300

Basic eco
Pískovač pro jemné pískování

Kompaktní pískovač pro jemné pískování s 1 nebo 2 zásobníky.

Basic classic
Pískovač pro jemné pískování

Pískovač pro jemné pískování s úsporou místa s 1–2 zásobníky.

SILENT compact
Odsávání pro jedno pracovní místo

Kompaktní odsávání bez prachových sáčků s automatickým čištěním 
filtru a komutátorovým motorem s dlouhou životností.

Basic master
Pískovač pro jemné pískování

Pískovač pro jemné pískování s úsporou místa s 1–2 zásobníky.



SILENT compactCAM,  
Obj. č. 2934 2000

Kč 28.400
K dispozici jsou různé 
propojovací kabely, viz: 
www.renfert.com/silent

SILENT powerCAM EC,  
Obj. č. 2939 0000

Kč 53.000
K dispozici jsou různé 
propojovací kabely, viz: 
www.renfert.com/silent

SILENT compactCAM
Odsávání pro CAM jednotky

Kompaktní odsávání bez prachových sáčků pro použití s kompaktní-
mi, dentálními jednotkami CAM.

SILENT powerCAM EC
Odsávání pro CAM jednotky

Vysoce výkonné odsávání bez prachových sáčků s automatickým 
čištěním filtru a technologií motoru EC pro silně zatížené jednotky 
CAM.

Dynex Brillant
Diamantované pružné separační a brusné disky vyztužené skelným 
vláknem, určené speciálně k oddělování, rozbrušování a broušení 
obkládací keramiky, oxidu zirkoničitého a dvojkřemičitanu lithia.

 Produkty pro digitální 
pracovní postup

Popis Tloušťka Ø Ks Obj.č. Původní cena

Dynex Brillant 0,20 mm 20 mm 10 56 0220 Kč 1.040

Dynex Brillant 0,25 mm 20 mm 10 56 2520 Kč 1.110

Dynex Brillant 0,30 mm 20 mm 10 56 0320 Kč 1.145

Dynex Brillant 0,80 mm 20 mm 1 56 0820 Kč 480



Dustex master plus,  
Obj. č. 2626 0105

Kč 13.600

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

Kč 770

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

 
Bison montované, 
Ø 18 mm, 100 ks, 
Obj. č. 766 1100

Kč 3.340

Dustex master plus
Brousící box

Bezpečný proti převržení a protiskluzový brousící box Dustex master 
plus plus chrání před střepy, prachem a parami. Ergonomicky pro-
myšlený tvar a výškově nastavitelné loketní opěrky umožňují volnou, 
pohodlnou práci.

Renfert Polish
Diamantové lešticí pasty

Univerzální a specifické diamantové lešticí pasty pro leštění keramic-
kých materiálů jako lithium disilikát, zirkonium oxid krycí a hybridní 
keramika i vysoce výkonné polymery a krycí materiály do vysokého 
lesku.

Lešticí kartáče Bison 
Pro silnou a rychlou polituru s vysokým leskem na slitinách, kerami-
ce a površích ze syntetických hmot. 

Silikonový leštič 
Pro první leštění keramiky a kovu. 

 
Silikonový leštič, 
Ø 22 mm, 100 ks, 
Obj. č. 86 0000 

Kč 1.730

Bavlněný lešticí kotouč 
Pro vysoký lesk u zubů a povrchů ze syntetických hmot na mandrelu.

 
Bavlněný lešticí kotouč, 
Ø 22 mm, 12 ks, 
Obj. č. 205 1000 

Kč 680



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

EASY view 3D,  
Obj. č. 2400 0500

Kč 112.000

EASY view 3D
Video mikroskop 3D

Renfert EASY view 3D je inovativní video mikroskop s 3D monitorem, 
pro sledování objektů, pro každodenní zpracování a kontrolu kvality, 
stejně jako pro účely školení a dokumentace.

NYNÍ NOVINKA:  
Funkce split screen (rozdělení obrazovky) pro 

dodatečné zobrazení obrázků pacientů, otisky 

wax up atd. na pracovní obrazovce

EASY view 3D Converter 3D/2D 
K převodu signálu 3D na signál 2D při napojení dalšího výstupního 
zařízení (např. monitor, projektor).

 
EASY view 3D Converter 3D/2D
Obj. č. 2400 0501

Kč 24.400

EASY view 3D HDMI-Splitter
Pro přenos dat 3D nebo 2D (originální datový formát) na dalšího 
výstupního zařízení (např. monitor, projektor). 

 
EASY view 3D HDMI-Splitter
Obj. č. 2400 0503

Kč 2.999



Isofix 2000, 2 x 1l  
Obj. č. 1720 2000

Kč 1.870

picosep, 30 ml 
Obj. č. 1552 0030

Kč 250

picosep
Izolační prostředek

Řídký izolační prostředek na bázi silikonů – speciálně pro techniku 
ponořovacího vosku.

Occlutec zelený, 75 ml
Obj. č. 1935 0000
nebo
Occlutec červený, 75 ml
Obj. č. 1935 1000

Kč 260

Occlutec
Okluzní sprej

Occlutec nabízí zvláště jasné a detailní označení narušených míst v 
oblastech lití modelů, korunek a můstků.

Isofix 2000
Izolační prostředek

Izolace sádra proti sádře pro výrobu pracovních modelů.

GEO Dip 
žlutý-transparentní, 200 g,
Obj. č. 482 3000

Kč 630

GEO Dip
Namáčecí vosk

Měkký ponořovací vosk připravený k použití s nejnižší kontrakcí pro 
celkovou techniku korunek a můstků.



Objednávejte u svého místního prodejce ještě dnes

lay:art crystal aqua xl,  
Obj. č. 1043 1000

Kč 3.780

Ceramicus
sada malovacích štětců 
velikost 00 a velikost 000,
Obj. č. 1703 0000

Kč 670

Ceramicus
Štětec se syntetickým vlasem

Štětce na keramiku vyrobeny ze speciálních syntetických mikrovláken.

Stain-Mix 
včetně černého víka, 
Obj. č. 1065 0100

Kč 1.160

Stain-Mix
Míchací destička

Míchací destička pro keramické a pryskyřičné materiály.

lay:art style velikost 6 slim, 
Obj. č. 1725 0006

Kč 1.360

lay:art style
Štětce vyrobené z přírodních štětin

lay:art style štětec z přírodní srsti nabízejí prémiovou kvalitu pro 
nejvyšší nároky. Novodobá technika výroby dosahuje vysokých 
hodnot s ohledem na napětí, tvarové stability a dlouhé životnosti 
špičky štětce.

lay:art crystal aqua xl
Míchací destička

Částečně samozvlhčující míchací sklíčka se dvěma zvlhčujícími 
pásky.



Millo pro,  
Obj. č. 1805 0000

Kč 23.300

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.

Twister
včetně 500 ml misky 
a míchací lopatky
Obj. č. 1826 0000

Kč 27.900

Twister
Vakuová míchačka

Vakuová míchačka s vysokým toči-
vým momentem, membránovým 
čerpadlem pro vakuum a základní 
míchací funkce

MT3
včetně brusného
disku Marathon 
(částečně podiamantovaný) 
Obj. č. 1808 0500

Kč 30.800

MT3
Bruska pracující za mokra

Brusky pro mokré broušení MT3 přesvědčí svým nadprůměrně 
výkonným motorem.  Renfert tím nabízí vysoce výkonné brusky za 
nízké ceny.

Millo pro
Obrušování zubních oblouků

Kompaktní fréza modelů zubních oblouků s výkonným, bezúdrž-
bovým motorem, výškově nastavitelnou frézou a elektrické přímé 
připojení pro odsávání.
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