making work easy

Promo
lab

Easy View 3D
Videomicroscópio 3D
"Making work easy" - Tornar o trabalho fácil para os técnicos
dentários é a nossa missão na Renfert. Com o nosso novo Easy
View 3D, desenvolvemos um videomicroscópio com um monitor
3D que atinge esse objetivo de uma variedade de perspectivas
diferentes. O Easy View 3D ajuda os utilizadores a manter uma
postura ergonómica, ao mesmo tempo que permite uma rápida
e direta comunicação entre os técnicos, o laboratório e o dentista.
O Easy View 3D da Renfert não é apenas ideal para visualização
de objetos, para processamento de rotina e controle de qualidade,
mas igualmente útil para ﬁns de educação, treino e documentação.

O modo 3D permite uma coordenação natural do olho-mão ao executar tarefas
delicadas n Trabalho ergonómico, sem fadiga possível graças a uma postura
natural e saudável sustentada ao visualizar objetos no monitor n As fotos e as
sequências de vídeo de alta resolução podem ser geradas em qualidade Full HD
para documentação e comunicação via rede ou conector USB integrado
Trabalho preciso, seguro e controlado possível com a ampliação de 15x ou 20x.
Permite uma visão perfeita dos objetos graças a LEDs diurnos com 5.000 Kelvin.
Reprodução de imagem otimizada ao material usando 4 modos de objeto diferentes.
Trabalho praticamente sem latência, permite o trabalho em tempo real.
O monitor Full HD 3D com óculos 3D especiais garante uma reprodução de imagem
nítida de alta deﬁnição.
Atualizável para o mais recente software e recursos.
Idealmente adequado para ﬁns de treino e apresentações através de monitores 2D
ou projetores adicionais.

Easy View 3D
Art. No. 2400 0500

€

3.500,–

Válido de 23/11 a 23/12/2018

SILENT
powerCAM EC
Sistema de aspiração
para unidades CAM
com alta carga de trabalho
Processo de produção assegurado por um motor EC de baixa manutenção, que
garante 5 000 horas de serviço n Adequado para sistemas CAD-CAM que requiam
uma elevada potência de aspiração através de um potente motor potente com um
caudal de volume máx. de 4 000 l/min n Grande facilidade de operação graças à
comunicação bidireccional com a unidade CAM através do sistema de control PLC

SILENT powerCAM EC
Art. No. 2939 0000

€

1.660,–

Para os diferentes cabos de interface
disponivéis consulte:
www.renfert.com/p2460

SILENT EC2
Sistema de aspiração
de dois postos
Trabalhar sem preocupações graças à tecnologia com baixa
manutenção do motor EC (> 5 000 horas de serviço) n Potência
de aspiração constante através da regulação inteligente da mesma
para uma captação ótima do pó n Trabalho sem interrupção graças
à mudança rápida e simples do motor em minutos.

SILENT EC2
Art. No. 2937 0000

€

1.920,–

SILENT TS
Aspiração para um utilizador
Baixo ruído operacional. 1000 horas de funcionamento garantidas devido à
turbina com inovador controle de transformador. Grande proteção da saúde
devido sistema de 2 ﬁltros de pó de classe M, ﬁltro H/Hepa opcional. Com uma
simples calibração, adapta-se a qualquer peça de mão ou equipamento.
O elevado ﬂuxo volumétrico protege contra a poeira e propicia um ar limpo.

SILENT TS
Art. No. 2921 0050

€

1.159,–

SILENT TS2
Sistema de aspiração
de dois postos
Desempenho de aspiracao somente onde e quando necessario,
gracas ao comando inteligente e independente das duas valvulas
de pinca separadas n Desempenho de aspiracao constante
atraves da pos-regulagem automatica da potencia do motor
n Facilidade de uso intuitiva com visor multifuncional grande e
facilmente compreensivel

SILENT TS2
Art. No. 2930 0050

€

1.559,–

MT plus
Recortadora a húmido e seco
Cuidado fácil e ápido graças à porta frontal, que se extraí sem
ferramentas n Limpieza muito simples graças à mesa e o tubo de
pulverização removíveis n Carcaça com isolamento acústico e
resistente aos riscos, composta de material especial (poliuretano)

Disco de corte Klettﬁx
para recortar a húmido
(MT3 pro / MT3 /
MT plus), 5 x K80,
Art. No. 1803 1100

€

MT plus com disco
de corte Klettﬁx,
Art. No. 1803 0000

€

970,–

56,50

Disco de corte Marathon
para recortar a húmido e
a seco,
Art. No. 1803 2000 (MT Plus)
Art. No. 1803 2001 (MT3/MT3pro)

€

492,–

Disco de corte Klettﬁx
para recortar a húmedo
(MT3 pro / MT3 /
MT plus), 5 x K120
Art. No. 1803 1200

€

56,50

Disco de corte Inﬁnity,
totalmente diamantado,
para recortar a húmido,
Art. No. 1803 3000 (MT Plus)
Art. No. 1803 3001 (MT3/MT3pro)

€

819,–

MT3

Vortex compact 3L

Recortadora a húmido

Aspirador a húmido e seco

Alteração rápida do ângulo da mesa da recortadora através de
um prático mecanismo basculante (90°/98°) n Segurança: interrupção do motor e da entrada de água graças ao interruptor de
segurança com a abertura da porta frontal n Um tubo de pulveri zação óptimamente posicionado evita o entupimento do disco da
recortadora

Protecção ótima contra partículas ﬁnas (grau de eliminação de
99,9 %) mediante um sistema de ﬁltro de 2 níveis com ﬁltro ﬁno
de classe M n Aumento de 25 % da capacidade do ﬁltro com um
apertar de botao atraves do sistema Free Filter n Alta eﬁciência
graças a uma turbina de aspiração de alta potência e rotação, com
1.200 Watts e max. 3.700 l/m.

Vortex compact 3L,
Art. No. 2924 5000

€
Mt3 com disco
de corte Klettﬁx,
Art. No. 1808 0000

€

540,–

540,–

Basic eco

Basic quattro

Jateador de precisão com 2 depósitos

Jateador com 2-4 depósitos

Campo de visão máximo através de uma grande janela com ilumi ção LED inovadora n Segurança de processos graças à experiência acumulada durante anos na tecnología de jateamento dental
n Poupança em abrasivos graças à mistura óptima entre ar e areia

Ampliação simples e sem ferramentas do depósito graças a suportes
rápidos e ao sistema de guía mediante cores n Trabalho preciso com
a técnica da câmara de mistura especial (princípio Venturi) n Lim pieza fácil das mãos e do objeto graças à seringa de ar integrada

Basic eco,
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2949 2025

Basic quattro,
1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,
Art. No. 2958 0000

€

709,–

€

1.135,–

Dustex master plus

Millo

Caixa de desgaste

Recortadora de interiores

Vista livre pelo efeito de aspiração directamente sobre o objeto
n Máxima liberdade de movimentos graças ao elevado volume
interior (17 l) n Trabalho cómodo mediante grandes aberturas

Este motor potente e sem manutenção promete um recorte rápi do e sem esforço de modelos dentários n Por meio da superfície
de polimento ﬁna e da superfície cónica absolutamente homogé nea do modelo de gesso, garante-se uma funcionalidade segura
e uma grande precisão

Dustex master plus,
Art. No. 2626 0105

Millo,
Art. No. 1804 0000

€

411,-

€

499,–

Magma
Forno de pré-aquecimento
Calor homogéneo em toda a muﬂa do forno graças ao aquecimento
por quatro lados n Velocidade rápida de aquecimento: a 900°C em
apenas 60 min n 99 memórias de programação + 1 programa
para materiais de revestimento rápido
Magma,
Art. No. 2300 0000

€

Waxlectric I+II
Waxlectric Light I+II
Pingadores eléctricos
Sem superaquecimento da cera (ajuste de temperatura de 50º C
a 200ºC n Ganho de tempo de 50 a 70 % n Operação simples
Temperatura ajustavel separadamente no Waxlectric light II e
Waxlectric II.

1.870,–

Magma para funcionamiento
com catalizador,
Art. No. 2300 0500
+ Catalizador,
Art. No. 2300 0001

€

POUPE 10%

2.440,–

Twister

Vibrax

Espatuladora a vácuo

Vibrador

Resultados de espatulação homogéneos graças à técnica de espatulação a vácuo otimizada n Componentes prácticamente sem manutenção n Manuseamento cómodo
com apenas uma mão graças ao
acoplador automático do copo

Resultados sem bolhas devido a duas amplitudes de vibração com
4 níveis de intensidade cada uma n Redução de transmissão de
vibrações do equipamento para a mesa de trabalho, pois o corpo do
aparelho não vibra junto com a plataforma n Longa durabilidade devido ao íman de vibração sem manutenção

Twister
incl. copo de mistura
de 500 ml
e misturador-agitador,
Art. No. 1826 0000

€

860,–

Vibrax,
Art. No. 1830 0000

€

359,–

Top spin

AUTO spin

Perfuradora p/ pinos

Perfuradora p/ pinos

Precisão de perfuração de ≤
0,01 mm mediante uma tectecnología única para o suporte
do eixo n Motor de elevado
torque sem perda de potência
ao perfurar (8000 rpm) n Perfuração extremadamente fácil e
sem resistência graças à geogeometría única de pefuração

Para a produção modelos de
trabalho precisos. Compatível
com outros sistemas de confecção de modelos (Giroform®
e Zeiser®). Economia tempo
e custos devido à uso reduzido
de gesso. Conforto elevado no
trabalho graças ao processo de
perfuração automatizado.

Top spin,
Art. No. 1840 0000

AUTO spin,
Art. No. 1860 0000

€

825,–

€

1.175,–

Bi-V-Pin / Bi-Pin

Sympro

Pinos para requisitos individuais

Aparelho de limpesa de Próteses

Bi-V-Pin com manga de plástico / com manga metálica: Pino ﬁno
com dois pernos de guía, especialmente indicado para um posicio namento estreito em casos de espaço limitado n Bi-Pin com manga
metálica: Pino com guía dupla de perno para um posicionamiento
exato e à prova de torsão do torquél.

Unidade compacta e altamente eﬁciente, especialmente adequada
para a limpeza de próteses, aparelhos ortodônticos e outras restaurações dentárias. Até 80 % de economia de recursos através do
processo de limpeza eﬁcaz e automatizada em comparação com
métodos tradicionais.

Bi-V-Pin com manga de plástico
1 000 pças., Art. No. 329 2000

€

127,–

Bi-V-Pin com manga metálica,
1 000 pças., Art. Nr. 328 2000

€

143,–

Bi-Pin curto com manga metálica,
1 000 pças., Art. No. 326 2000

€

146,–

Sympro,
Art. No. 6500 0000

€

655,–

GEO Functional
Ceras para escultura funcional
As ceras GEO Expert Functional são ceras de
escultura de alta qualidade para o enceramento
funcional de acordo com a técnica natural (NAT)
de Dieter Schulz. Posicionamento perfeito das
superfícies de mastigação codiﬁcadas por cores
graças as propriedades harmonizadas de ﬂuidez
e modelagem. Fácil reprodução de estruturas
dentárias funcionais seguindo as instruções de
enceramento. Trabalho ﬂexível, adequado ao
gotejador elétrico ou chama.
Incluí guia em Português.

NOVIDADE

Kit GEO Expert
Functional (PT),
Art. No. 634 0905

€

78,00

GEO Expert

GEO Expert Gingiva

GEO Expert Wax Set A. Bruguera

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera

Conjunto de ceras para enceramento monolítico, diagnóstico e
estético de restaurações unitárias e de ponte, conforme a ﬁlosoﬁa de August Bruguera.

As ceras GEO Expert Gingiva em rosa e vermelho são adequadas
para criar um enceramento da gengiva na região anterior e posterior,
em particular para superestruturas de implantes.

Kit GEO Expert
A. Bruguera (PT),
Art. No. 634 0005

Kit GEO Expert Gingiva
A. Bruguera (PT),
Art. No. 634 0805

€

81,50

€

49,50

Apresentação

Aplicação

Art. No.

Ø

Espess.

Quant.

Dynex Brillant

Cerâmica

56 0220

20 mm

0,20 mm

10

Dynex Brillant

Cerâmica

56 2520

20 mm

0,25 mm

10

Dynex Brillant

Cerâmica

56 0320

20 mm

0,30 mm

10

Dynex Titanium

Titânio

58 0322

22 mm

0,30 mm

20

Dynex Titanium

Titânio

58 0326

26 mm

0,30 mm

20

Dynex

Metais preciosos

57 0222

22 mm

0,20 mm

20

Dynex

Metais preciosos

57 2522

22 mm

0,25 mm

20

Dynex

Metais preciosos

57 2526

26 mm

0,25 mm

20

Dynex

Metais preciosos + não preciosos

57 0322

22 mm

0,30 mm

20

Dynex

Metais preciosos + não preciosos

57 0326

26 mm

0,30 mm

20

Dynex

Metais não preciosos

57 0422

22 mm

0,40 mm

20

Dynex

Metais não preciosos

57 0522

22 mm

0,50 mm

20

Dynex

Metais não preciosos

57 0426

26 mm

0,40 mm

20

Dynex

Metais não preciosos

57 0526

26 mm

0,50 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 0722

22 mm

0,70 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 1022

22 mm

1,00 mm

25

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 0726

26 mm

0,70 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 1026

26 mm

1,00 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 0440

40 mm

0,40 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 0540

40 mm

0,50 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 0740

40 mm

0,70 mm

20

Dynex

Metais não preciosos + colado sobre modelo

57 1040

40 mm

1,00 mm

20

Precio esp.

€ 33,20
€ 35,60
€ 36,80
€ 20,80
€ 32,00
€ 23,10
€ 23,10
€ 31,40
€ 20,50
€ 32,60
€ 20,80
€ 22,60
€ 32,60
€ 34,40
€ 24,90
€ 33,20
€ 36,80
€ 39,10
€ 39,10
€ 40,50
€ 41,50
€ 41,50

Dynex
Discos separadores e de corte
Flexíveis: para o trabalho de materiais dentários, como, p.exp,
cerâmica, ligas com e sem metais preciosos, ligas de colado
sobre modelo, resinas e ligas de titânio n Rapidez graças a um
rendimento muito elevado de corte e polimento con uma precisãomáxima, desgaste mínimo do material e uma grande durabilidade
n Segurança durante o trabalho graças à mínima geração de
vibrações e à ﬂexibilidade extrema através do reforço em ﬁbra de
vidro para materiales dentários.

Garantia de 3 anos
Peças substituição
durante 10 anos
Garantia Activity

Os serviços de assistência técnica especiﬁcados
entram em vigor com a compra de equipamentos Renfert.

Promoção válida apenas através dos distribuidores participantes. Reservados todos os direitos, salvo possíveis modiﬁcações, erros ou
erratas. Enquanto durar a existência. Todos os preços são líquidos
mais o IVA legalmente aplicável.

Rua da Bélgica 1304 • 4400-045 Canidelo
T/F +351224884026 • M +351 911 173 750
www.goldentav.com • geral@goldentav.com

