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Urządzenia, instrumenty, materiały i wiele więcej

renfert katalog



Jakość i serwis. Made in Germany.

3 lata gwarancji 
Cieszcie się bezpieczeństwem jakie daje 3 

letnia gwarancja na urządzenia laboratoryj-

ne firmy Renfert.

Zaufajcie swojej inwestycji –  
10 lat serwisu na części zamienne
Nasze produkty charakteryzują się bardzo 

długim okresem pracy, dlatego firma Ren-

fert zachowuje dla Państwa wszystkie części 

zamienne przez okres 10 lat.  

Przestoje należą do przeszłości –  
gwarancja aktywności 
Aby zmniejszyć do minimum ewentualne 

przestoje w Państwa pracy, firma Renfert 

oferuje w każdym z krajów w ścisłej współ-

pracy z dealerami swoich urządzeń ponad-

przeciętne usługi serwisowe. Informacja o 

Waszych możliwościach na stronie  

www.renfert.com.
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„Szanowni klienci, współpracownicy i partnerzy,

WStęp & SpiS treści 

od prawie 90 lat firma renfert towarzyszy 

na całym świecie zgodnemu z duchem cza-

su rozwojowi codziennej pracy w stomato-

logii. Jesteśmy za inteligentnymi rozwiąza-

niami i rzetelną obsługą, chcemy pomagać 

państwu wykonywać waszą pracę lepiej, 

skuteczniej i dokładniej.  

Firma renfert oferuje technologie i produk-

ty, które są wykonywane przez techników 

dentystycznych dla techników dentystycz-

nych. W oparciu o bezpośrednią bliskość 

klienta powstają rozwiązania wyjątkowo 

praktyczne w codziennym  użytkowaniu

 i o niezwykłej wydajności.  

Każdy produkt zanim zostanie u nas na 

miejscu w Hilzingen wprowadzony do se-

ryjnej produkcji jest testowany w niezależ-

nych laboratoriach. Kolejnym fundamentem 

naszej jakości jest to że: wszystkie wyroby 

firmy renfert są Made in Germany.

cały zespół firmy renfert liczący ponad 170 

pracowników, ma zaszczyt zaprezentować 

państwu w niniejszym katalogu nowy przy-

kład naszej filozofii jakości. Na stronie 10 

przedstawiamy nasz wkład w dobry klimat 

w Waszym czystym i cichym miejscu pracy.”

Hilzingen, wiosna 2014

Dr. Sören rieger, ceO
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Filmy, wskazówki, szczegóły produk-

tów i wiele więcej zobacz online. Wy-

starczy zeskanować swoim smatrfo-

nem lub tabletem kod w katalogu (np. 

za pomocą aplikacji „Scan”) lub użyć 

znajdującego się obok linku bezpo-

średnio w przeglądarce internetowej.

Szybko i mobilnie dla 
większej ilości informacji 
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Christian Pilz, Kierownik działu zarzą-
dzania produktami: 
„Dla Państwa projektujemy ciągle nowe i in-

nowacyjne produkty. Wasze życzenia dają 

nam nowe impulsy do pracy. Pozwólcie na 

przedstawienie Wam naszych nowych pro-

Nowości 

Wkrótce … 

duktów. Następujące produkty leżą nam 

szczególnie na sercu.”

Nasz nowy cztero  
stanowiskowy wyciąg 

 f Maksymalna ochrona zdrowia 
 f Niezwykła łatwość obsługi 
 f Duża moc ssania

Więcej dowiecie się na stronie 10

Odnowiona pinarka
 

 f Najwyższa precyzja 
 f Praktyczne opróżnianie pojemnika na pył 
 f Łatwa wymiana wiertła 

Więcej dowiecie się na stronie 48

Nowy jednorurkowy  
bezpieczny palnik

 f Automatyczne przerywanie dopływu 

gazu 
 f Oszczędność czasu podczas czyszczenia 
 f Oddzielne czyszczenie miseczki ociekowej 

Więcej dowiecie się na stronie 58

Uzupełnienie asortymentu podstawki do 

wypalania Mesh-Tray: 
 f Kombinacja sztyftów metalowych i cera-

micznych 
 f Niska absorpcja ciepła 
 f Gęsta struktura plastra miodu o wąskich 

oczkach 

O dalszych nowościach będziemy informo-

wać Państwa w Raporcie Renferta lub na 

naszej stronie internetowej.

Silent V4 Top spin Bezpieczny palnik eco

NOWOści
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Każdy z naszych produktów jest objęty najlepszym serwisem

Przy wątpliwościach proszę zadawać pytania

Oferujemy Państwu znacznie więcej niż 
tylko wysokiej jakości produkty.
Celem naszych usług posprzedażnych jest 

maksymalne zadowolenie każdego z klien-

tów, które to realizujemy podając cenne 

wskazówki, triki rozwiązujące problemy 

techniczne a także rozwiązując inne proble-

my. W skrócie, w firmie Renfert można do-

stać odpowiedź na każde pytanie i rozwią-

zać każdy problem.  

W jaki sposób dzwoniąc do was może-
my najszybciej uzyskać potrzebne infor-
macje? 
Najlepiej jest, jeśli podczas rozmowy macie 

Państwo przygotowany wcześniej numer 

urządzenia i jego numer seryjny, wtedy bę-

dziemy mogli o wiele szybciej znaleźć po-

trzebne informacje, części zamienne i roz-

wiązanie waszych problemów. 

Na które pytania odpowiadacie naj-
częściej?
Od pytań o eksploatację urządzeń aż do py-

tań o problemy techniczne, o dealerów i 

klientów. Wymagania naszych klientów są 

bardzo różne. Jednak nasi technicy znają 

każdą śrubkę w każdym z urządzeń i czę-

sto znajdują rozwiązanie problemu już pod-

czas pierwszej rozmowy. Z serwisem moż-

na skontaktować się przez telefon, fax lub 

email. 

Czy klienci mają inną możliwość zasięg-
nięcia informacji?  
Oczywiście. Posiadając numery urządzeń 

klienci mogą samodzielnie ze strony  

www.renfert.com pobrać w dowolnym 

momencie listę części zamiennych i rysunki 

urządzeń. Tam też znajdą cenne wskazówki 

i instrukcje obsługi.

SeRWiS fiRmy ReNfeRT
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Części zamienne z zapewnionym seryjnie serwisem

SerwiS firmy renfert

właśnie dlatego nie może być żadnej namiastki: nasz Serwis

Jeśli zdarzy się niezwykle rzadki przypa-

dek i urządzenie firmy renfert zepsuje się, 

to obejmuje Państwa nasza gwarancja mo-

bilności. Oznacza to, że będziemy natych-

miast niezwykle aktywni i zrobimy wszyst-

ko, co tylko jest możliwe, aby zapewnić 

Państwu jak najszybciej właściwy serwis. 

na arenie międzynarodowej możemy za-

pewnić, że staniemy w zawody z konku-

rencją. 

w obrębie Unii europejskiej oprócz konsul-

tacji, posiadamy szeroką gamę urządzeń 

zastępczych. w tych krajach, w razie po-

trzeby możemy jeszcze tego samego dnia 

wysłać do klienta urządzenie zastępcze. 

Klienci mogą również uzyskać niezbędną 

pomoc u naszych sprzedawców, którzy od-

bywają u nas regularnie szkolenia, przez co 

są niezwykle kompetentni.  Ciągle rozbu-

dowujemy współpracę z naszymi dystrybu-

torami. 

Jak Państwo widzicie u nas możecie dostać 

nie tylko części zamienne, ale także coś, 

czego nie ma nigdzie: najlepszy serwis.  

Ponieważ nic nie może nam zastąpić

zadowolenia klienta.
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Produkując najlepszą jakość zapewniamy Wam lepsze życie.

Co możemy dla Państwa zrobić? 

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas 

nie tylko ważną rzeczą, jest to podstawa 

naszych działań. To utwierdza nas w naszej 

pracy i dopinguje aby być z dnia na dzień 

coraz lepszymi. 

Zaczynamy od pomocy przy realizacji za-

mówień oraz odpowiedzialności za termi-

ny dostaw,  dalej analizujemy przepisy eks-

portowe i pomagamy przy przygotowaniu 

dokumentów i pozwoleń. Chętnie powie-

my Państwu, co jest potrzebne dla której 

przesyłki, odpowiemy na pytania dotyczące 

części zamiennych  i danych technicznych 

urządzeń. I wiele więcej. 

W skrócie, jeśli istnieje jakieś pytanie, to do-

starczymy wam na nie odpowiedź.  I to no-

tabene w 6 językach, ponieważ nasi klien-

ci znajdują się na całym świecie. Jesteśmy 

osiągalni od 8.30 do 17.00. Wasze życze-

nia spełniane są zwykle bezzwłocznie, jed-

nak nie później niż w przeciągu 24 godzin. 

Troszczy się o to zgrany zespół serwisu, 

w którym każdy wspiera swoich kolegów. 

Wszystko to w służbie i interesie naszych 

klientów.

SerWIS fIrmy renferT
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Siła zapewniająca ciszę. Wyciągi Silent firmy Renfert.

To jest dla was: właściwa ochrona zdrowia przed pyłem i hałasem 
dla waszego miejsca pracy

Dzień powszedni w pracowni: pracuje mi-

krosilnik, ktoś przedmuchuje coś sprężo-

nym powietrzem, do tego hałasuje silnik 

wyciągu. W skrócie: czysty stres spowodo-

wany hałasem, do tego dochodzą różnego 

rodzaju drobne pyły. Na szczęście istnieje 

niezwykle skuteczny wyciąg firmy Renfert – 

Silent. Rozwiązuje on za jednym zamachem 

wszystkie problemy. Wyciągi Silent posia-

dają nie tylko niezbędną moc, aby chronić 

Państwa przed drobnymi pyłami ale rów-

nież potrafią pracować zaskakująco cicho.

Rozwiązanie pasujące do każdej sytuacji: 

wyciąg dla jednego, dwu a nawet czterech 

stanowisk. Wśród licznej rodziny wyciągów 

Silent zawsze znajdziecie idealny wyciąg dla 

swojego laboratorium.

URząDzeNia / WYCiąGi 

Oliver Bothe, Product Management: 
„Efektywne odsysanie pyłów potrze-
buje silników o niezwykłej technolo-
gii, dlatego też drobnostką jest wy-
miana silników w wyciągach Silent TS 
i TS2. Pomimo dużej żywotności sil-
nika wyciągu Silent TS, dłuższej niż 
800 godzin, kiedyś jednak musi on 
być wymieniony. Do jego samodziel-
nej wymiany wystarczy tylko kilka ru-
chów, dzięki czemu nie mamy w pra-
cowni niepotrzebnych przestojów. 
Bezszczotkowy silnik naszego 4 sta-
nowiskowego wyciągu Silent V4 nie 
wymaga większej konserwacji. Jest 
on dla Państwa gwarancją długiego 
czasu pracy nawet podczas ciągłego 
użytkowania go w laboratorium.”
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Wyciągi Silent czystość może być tak cicha
 
Nasz pełen zakres wiedzy na temat czy-
stego powietrza w miejscu pracy 
Pewne korzyści płynące ze starannie prze-

myślanej w szczegółach rodziny wyciągów 

Silent.  

 

Wydajność
 f czyste powietrze zamiast niekorzystnych 

dla zdrowia pyłów dzięki silnej, regulo-

wanej mocy ssania o szybkości przepły-

wu do 4000 l/min. 
 f efektywna ochrona przed pyłem dzięki 

dwustopniowemu systemowi filtrów.

 

Ochrona przed hałasem
 f znacznie obniżenie hałasu powodowa-

nego przez pracę wyciągów. 

 

Obsługa
 f Wygodny, bezpośredni dostęp do wszyst-

kich elementów obsługi znajdujących się 

na przedniej stronie urządzenia. 
 f Silent V4 i Silent TS2: intuicyjne i łatwe 

ustawianie wszystkich parametrów pra-

cy za pomocą jasnego, wielofunkcyjnego 

wyświetlacza.  

 

Kalibracja
 f Precyzyjnie regulowana kalibracja auto-

matyki włączania umożliwiająca wygod-

ne sterowanie wyciągiem przy użyciu 

każdego dostępnego w sprzedaży mikro-

silnika.

 

Technologia silnika
 f 800 godzin pracy.
 f Brak przestojów w pracy dzięki beznarzę-

dziowej wymianie silnika w urządzeniach 

z serii TS – tylko w 2 minuty. 
 f zastosowanie w wyciągu Silent V4 silni-

ka bezszczotkowego ec zwiększyło jego 

trwałość i obniżyło koszty konserwacji. 

 

Design 
 f Funkcjonalny, estetyczny, kompaktowy. 
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Silent V4

Niezwykle ciche ssanie 

Funkcja & Działanie 

Kompaktowy, cztero stanowiskowy wyciąg 

Silent V4 oferuje indywidualnie dostosowa-

ną siłę ssania, dopasowaną do faktycznych 

potrzeb. Wszystkie funkcje mogą być usta-

wiane poprzez intuicyjny, wygodny panel 

sterowania z wyświetlaczem Lcd.

 

Zalety 
 f Wyciąg dla czterech stanowisk zapew-

nia oszczędność miejsca i kosztów kon-

serwacji.
 f dzięki czterem oddzielnie sterowanym 

zaworom zaciskowym wyciąg przekazuje 

siłę ssącą na stanowisko pracy tylko wte-

dy, kiedy jest to potrzebne.
 f regulację siły ssania w miejscu pracy wy-

ciągu zapewnia automatyczne dostoso-

wanie mocy ssania.

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Silent V4, 230 V
Silent V4, przewód zasilający Silent V4, Quattro control Box 
(= QcB), przewód zasilający QcB, przewód interfejsu QcB, 
zestaw uchwytów QcB, wąż do sprężonego powietrza

29330000

zestaw złączek końcowych, 2 sztuki  29210003
Wąż ssący, 3 m Wąż ssący, 2 złączki końcowe 900034240 
Wąż ssący, 6 m  901150823
Wąż ssący, 9 m  902150823
adapter do króćca przyłączeniowego  
węża  900034305

Uniwersalny adapter do wąż ssący  900034430
Odprowadzenie na zewnątrz  
powietrza z wyciągu  29330002

Wąż powietrza chłodzącego  29330003
Stopki z regulacją wysokości, zestaw  29330004

napięcie sieci 230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 1.400 W
Ø wewnętrzne króćca przyłączeniowego 38 mm
Ø zewnętrzne króćca przyłączeniowego 45 mm
Min. / max. ciśnienie przyłącza 8 bar / 4,5 bar
Podciśnienie, max. 11 kPa
Lpa według en iSO 11202  
(przy max. natężeniu przepływu) 63 dB(a)

Pojemność szuflady na pył ~ 12 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 350 x 750 x 590 mm
Waga (nienapełniony) ~ 45 kg

Maik Witt,  
Kierownik Działu Projektów: 
„Naszym celem jest maksymalna 
ochrona Twojego zdrowia, w związku 
z tym w filtrach używamy drobnego 
materiału filtracyjnego o skuteczności 
filtracji równej 99,9 % (filtry klasy M).”

Video
Silent V4 – „wyciąg”
recepta na sukces
www.renfert.com/P785
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Szczegóły

Technologia silnika 

Bezszczotkowy silnik ec w porównaniu do 

silników komutatorowych charakteryzuje 

się znacznie dłuższym czasem pracy. Ta wy-

trzymała technologia, w której wykonany 

jest silnik zapewnia maksymalną niezawod-

ność działania a także oszczędza na kosz-

townych naprawach i konserwacji urządze-

nia.

 

Filtry 

nowością jest pneumatyczne czyszczenie 

filtra. Po każdym czyszczeniu (1x dziennie) 

filtr jest znowu całkowicie czysty. Ozna-

cza to, że wyciąg pracuje codziennie peł-

ną mocą! 

Pył zbierany jest w szufladzie, do której do-

stęp znajduje się z przodu wyciągu. irytu-

jąca wymiana worka na pył należy teraz do 

przeszłości. 

 

Ochrona zdrowia i ochrona przed  
hałasem 

Silent V4 jest tak cichy jak to obiecuje jego 

nazwa. Przykre częstotliwości zostały wyeli-

minowane z pomocą psychoakustyków.  

rezultatem tej współpracy jest przyjemny, 

cichy wyciąg.  

duża moc ssania (max. 4000 l/min) nie 

pozostawia w otoczeniu żadnego pyłu za-

pewniając maksymalną ochronę zdrowia 

przy pełnej efektywności wyciągu. 

 

Design 

czy jest możliwość zabudowy wyciągu  

Silent V4? Żaden problem! Stosunkowo nie-

wielkie rozmiary sprawiają, że możliwe jest 

zintegrowanie go z meblami. Bardzo ła-

two można zmienić standardową osłonę 

na osłonę indywidualną. Możliwe jest tak-

że ustawienie wyciągu całkowicie oddziel-

nie. dobre rozwiązanie dla każdego labo-

ratorium. 

Joanna Deligianni, Technik dentystyczny: 
„Myślę, że firma Renfert centralnie 
umieszczonym Quattro-Control-Box stwo-
rzyła idealne rozwiązanie do sterowania 
automatyką włączania podłączonych do 
wyciągu urządzeń. Dzięki temu rozwiąza-

niu mogłam prawie bez potrzeby przedłużania przewodu 
zasilającego podłączyć w laboratorium testowym do wycią-
gu wszystkie moje urządzenia. Ponadto dzięki tej innowa-
cyjnej technologii mamy włączone zabezpieczenie przed 
przeciążeniem. Firma Renfert ze swoimi wyciągami z serii  
Silent oznacza dla mnie firmę posiadającą wysokie kompe-
tencje w zakresie budowy wyciągów.” 
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Silent TS2

Sprawdzona technologia,  
podwójna korzyść 

Funkcja & Działanie 

Mocny, cichy, kompaktowy wyciąg dwu-

stanowiskowy. Wyciąg Silent TS2 uwalnia 

dwóch indywidualnych użytkowników od 

pyłów zagrażających ich zdrowiu.

 

Zalety
 f Dzięki zastosowaniu 2 inteligentnych i 

niezależnych zaworów zaciskowych wy-

ciąg pracuje tylko tam i tylko wtedy, kiedy 

jest to konieczne (wymaga zasilania sprę-

żonym powietrzem).  
 f Stała moc ssania osiągana przez automa-

tyczną korektę mocy silnika. 
 f Intuicyjna obsługa dzięki dużemu, czytel-

nemu wielofunkcyjnemu wyświetlaczowi. 

 

Szczegóły 
 f Skuteczna redukcja pyłów osiągnięta 

przez duży przepływ powietrza  

(3300 l/min). 
 f Dzięki prostej kalibracji nadaje się do 

współpracy z każdym mikrosilnikiem i 

urządzeniem potrzebującym wyciągu.
 f Bardzo niski poziom hałasu tylko max.  

59 dB(A) zapewnia spokojną pracę.
 f Wysoka ochrona zdrowia przez zastoso-

wanie filtra klasy M, opcjonalnie filtra  

H/Hepa.

Opis Zakres dostawy Art. Nr.
Silent TS2, 220–240 V Silent TS2, 4 m wąż ssący, 4 złączki końcowe z PVC 29300050
Silent TS2, 120 V Silent TS2, 4 m wąż ssący, 4 złączki końcowe z PVC 29301050

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz
Pobór mocy 1.400 W 1.400 W
Ø wewnętrzne króćca przyłączeniowego 45 mm 45 mm
Ø zewnętrzne króćca przyłączeniowego 50 mm 50 mm
Maksymalna wartość przyłączenia  
gniazda na urządzeniu 2.000 W 360 W

Całkowita moc przyłączeniowa 3.400 W 1.800 W
Max. przepływ 3.300 l/min 3.300 l/min
LpA według EN ISO 11202  
(przy max. natężeniu przepływu) 59 dB(A) 59 dB(A)

Pojemność worka na pył 7,5 l 7,5 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 225 x 595 x 565 mm 225 x 595 x 565 mm
Waga (nienapełniony) 27 kg 27 kg
Min. / max. ciśnienie przyłącza 8 bar / 4,5 bar 8 bar / 4,5 bar

Tłumik Silencer i inne  
akcesoria 
strona 14

Joachim Egelhof,  
Kierownik techniczny: „Dlaczego nasze 
wyciągi z serii Silent są tak ciche? Niektóre 
dźwięki są bardziej stresujące od innych. 
Pracowaliśmy nad tym z psychoakusty-
kami, którzy pomogli nam w wyselekcjo-
nowaniu nieprzyjemnych zakresów czę-

stotliwości. Udało nam się drastycznie zmniejszyć hałas 
powodowany tymi nieprzyjemnymi częstotliwościami i spo-
wodować, że teraz nasze wyciągi wysyłają dźwięki przyjem-
niejsze dla ucha.”
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Silent TS

Eleganckie rozwiązanie dla pojedynczego 
stanowiska pracy 

Funkcja & Działanie 

Ze względu na silną, regulowaną moc ssa-

nia Silent TS nadaje się jako wyciąg przy 

stanowisku pracy a także do wykorzystania 

przy innych urządzeniach.

 

Zalety
 f 3x dłuższy czas pracy (w porównaniu do 

konwencjonalnych silników komutatoro-

wych) dzięki zastosowaniu silników wy-

konanych w nowej technologii.
 f Doskonała ochrona przed pyłem dzięki 

dużemu przepływowi powietrza  

(3300 l/min).
 f Maksymalna głośność zasysanego po-

wietrza równa 58 dB/A stanowi niezwy-

kle niski poziom hałasu.

  

Szczegóły
 f Wymiana silnika bez użycia narzędzi  

zaledwie w 2 minuty.
 f Komfortowa obsługa wszystkich funkcji 

takich jak np. automatyka wyłączania  

i wykrywanie przepełnienia worka na pył.
 f Wysoka ochrona zdrowia przez filtr klasy 

M, opcjonalnie filtr H/Hepa.  

 

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Silent TS, 220–240 V Silent TS, 3 m wąż ssący, specjalny worek na pył, filtr  
drobnocząsteczkowy, uniwersalna końcówka węża, adapter Y 29210050

Silent TS, 100–120 V Silent TS, 3 m wąż ssący, specjalny worek na pył, filtr  
drobnocząsteczkowy, uniwersalna końcówka węża, adapter Y 29211050

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 1.400 W 1.400 W (120 V), 1.000 W (100 V)
Ø wewnętrzne króćca  
przyłączeniowego 32,5 mm 32,5 mm

Ø zewnętrzne króćca  
przyłączeniowego 40 mm 40 mm

Długość przewodu 2 m 2 m
Maksymalna wartość przyłączenia 
gniazda na urządzeniu 2.000 W 360 W (120 V), 500 W (100 V)

Całkowita moc przyłączeniowa 3.400 W 1.800 W (120 V), 1.500 W (100 V)
Max. przepływ 3.300 l/min 3.300 l/min (120 V), 2.900 l/min (100 V)
Max. poziom hałasu zgodny z normą 
DIN 45635-01-KL3 58 dB(A) 58 dB(A)

Pojemność worka na pył 7,5 l 7,5 l 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 225 x 595 x 565 mm 225 x 595 x 565 mm
Waga (nienapełniony) 26 kg 26 kg

Tilo Burgbacher, Kierownik Działu 
konstrukcji i rozwoju: 
„Firma Renfert udziela dla swoich sil-
ników stosowanych w wyciągach Si-
lent TS gwarancji na 800 godzin pra-
cy. Testy wykazały, że w skrajnych 
przypadkach trwałość silników może 
wynosić nawet 2400 godzin pracy.”

URZĄDZENIA / WYCIĄGI 

Video
Co musi umieć wyciąg  
by pomóc w pracy techni-
kowi dentystycznemu? 
www.renfert.com/P156
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Akcesoria do Silent TS i TS2
1. Specjalny worek na pył 
Dla wyciągów silent Ts i silent Ts2.

 
Zalety 

 f Duża pojemność: 7,5 l objętości napeł-

niania. 
 f Wytrzymały,wykonany z materiału w 

pełni syntetycznego, odporny na rozdar-

cia, wyposażony w zamknięcie. 
 f Worek na pył klasy M (DIN EN 60335–

2–69).

 

2. Zestaw kółek 

 
Zalety 

 f Pomaga w łatwym, wygodnym umiesz-

czeniu urządzenia. 
 f szybki i prosty montaż kółek. 

 

3. Uniwersalny adapter do króćca   
     przyłączeniowego węża
 
 Zalety 

 f Do najczęściej stosowanych rozmiarów 

węża. 
 f Precyzyjne połączenie bez potrzeby przy-

cinania. 

 

4. Adapter zewnętrznej wentylacji 
Do odprowadzania powietrza z wyciągu na 

zewnątrz. 

 
Zalety 

 f Redukcja nadmiernego ciepła w pracowni. 

 

5. Silencer 
Tłumik dla wyciągu silent Ts2.

 
Zalety 

 f Redukuje do 50% hałas wywołany zasy-

sanym powietrzem, nie zmniejszając jed-

nocześnie mocy ssania.
 f szybka i łatwa instalacja na wężach ssą-

cych.

 

Opis Art. Nr.
specjalny, całkowicie syntetyczny worek na pył, 5 sztuk 29210002
Zestaw kółek, 4 sztuki 29210001
Adapter do króćca przyłączeniowego węża 900034305
Adapter zewnętrznej wentylacji 29210004
silencer dla silent Ts2 29560000
Zestaw złączek końcowych, 2 sztuki 29210003
Wąż ssący, 3 m (plus 2 złączki końcowe) 900034240
Wąż ssący, 6 m 901150823
Wąż ssący, 9 m 902150823
Uniwersalny adapter do wąż ssący 900034430

Wskazówka:
Aby uzyskać pełną reduk-
cję hałasu zalecamy usta-
wić tłumik Silencer w pio-
nie. 
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Vortex compact 3L

Solidny i wszechstronny wyciąg

Funkcja & Działanie 
Vortex compact 3L jest wyciągiem pracują-

cym na mokro i sucho, opracowanym spe-

cjalnie, jako wyciąg dołączany do określo-

nych urządzeń. 

 

Zalety 
 f Znakomita ochrona przed niebezpieczny-

mi dla zdrowia drobnymi pyłami (99,9% 

skuteczność filtracji) dzięki zastosowaniu 

2 – stopniowego systemu filtracji z fil-

trem klasy M, opcjonalnie dostępny jest 

także filtr H / Hepa (Art. Nr. 900034410 

/-4420). 
 f System Free-Filter podnosi zdolność fil-

tracji o 25%. 
 f Niezwykle silna wysokoobrotowa turbina 

ssąca o mocy 3600 wat i 3700 l/min.

 

Szczegóły
 f Dzięki funkcji pracy na mokro odpowied-

ni zwłaszcza do stosowania w chłodzo-

nych wodą procesach szlifowania.
 f Bezpieczna utylizacja przez zastosowanie 

bardzo wytrzymałego i dużego worka na 

pył (15l) wykonanego z tkaniny z włó-

kien nano ze zintegrowanym zamknię-

ciem.
 f Długi czas użytkowania zmywalnego fil-

tra wstępnego wykonanego z włókien 

PET. 

 

Opis Zakres dostawy Art. Nr.
Vortex compact 3L, 230–240 V Vortex compact 3L, 1 worek na pył, 3 m wąż ssący 29245000
Vortex compact 3L, 120 V Vortex compact 3L, 1 worek na pył, 3 m wąż ssący 29246000
Plastikowy worek na pył, 5 sztuk  29245002
Zamiennik worka na pył, 5 sztuk  29245003
Filtr drobny, 1 sztuka  29245004
Filtr materiałowy, 1 sztuka  29245005

Napięcie sieci 230–240 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz
Pobór mocy 1.200 W 840 W
Bezpiecznik sieciowy 16 A 12 A
Długość przewodu 7,5 m 7,5 m
Ø króćca przyłączeniowego  
wewnętrzna/zewnętrzna 37 mm / 45 mm 37 mm / 45 mm

Ø węża do wyciągu  
wewnętrzna/zewnętrzna 36 mm / 46 mm 36 mm / 46 mm

Max. poziom hałasu zgodny  
z normą DIN 45635-01-KL3  62 dB(A)  62 dB(A)

Pojemnik 30 l 30 l
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 385 x 600 x 480 mm 385 x 600 x 480 mm
Waga (nienapełniony) ~ 10 kg ~ 10 kg

Oliver Bothe, Produkt Management:  
„Silnik szczotkowy wyciągu Vortex 
compact 3L nie jest objęty gwarancją, 
podlega zużyciu zależnie od pracy ca-
łego systemu. Jego przeciętna żywot-
ność wynosi około 800 godzin pracy.”

URZĄDZENIA / WYCIĄGI
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Dustex master plus

Kompaktowa  komora do obróbki

Funkcja & Działanie
Stabilna i przeciwpoślizgowa komora do 

obróbki Dustex master plus chroni technika 

przed odłamkami, pyłem i oparami. Ergo-

nomiczny kształt i regulowane na wysokość 

podłokietniki umożliwiają swobodną, wy-

godną pracę.

 

Zalety
 f Doskonała widoczność dzięki wyciągowi 

pracującemu bezpośrednio przy opraco-

wywanym obiekcie.
 f Maksymalna swoboda ruchów dzięki du-

żej objętości wnętrza (17 l).
 f Wygodna praca dzięki obszernym otwo-

rom na ręce. 

 

Szczegóły
 f Jasne, wbudowane oświetlenie o mocy 

2400 Lux.
 f Bezpieczną pracę zapewnia klejona szyba 

ochronna pokryta warstwą silikonu. 
 f Dzięki stabilnej, kompaktowej, malowa-

nej proszkowo obudowie o niewielkiej 

wadze istnieje możliwość wykorzystania 

urządzenia w różnych miejscach. 
 f Podstawka z twardego bukowego drew-

na. 

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Dustex master plus, 220–240 V Komora do obróbki, lampa z osłoną,  
komplet kanałów do wyciągu, podłokietniki 26260105

Dustex master plus, 100–120 V Komora do obróbki, lampa z osłoną,  
komplet kanałów do wyciągu, podłokietniki 26261105

Wysokiej jakości szkło powiększające  
z elastycznym wysięgnikiem  26260300

Filtr do złota  26260600

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 380 x 285 x 400 mm 380 x 285 x 400 mm 
Pobór energii oświetlenia 17,3 W 9,5 W
Wielkość obszaru roboczego 17 l 17 l 
Waga 5 kg 5 kg
Ø zewnętrzne króćca przyłączeniowego  
dla zewnętrznego wyciągu 40 mm 40 mm

Ø wewnętrzne króćca przyłączeniowego  
dla zewnętrznego wyciągu 35 mm 35 mm

Polecamy wyciąg stanowi-
skowy Silent TS
strona 13
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Zwrotnica do wyciągu Funkcja & Działanie 
Podłączenie do wyciągu firmy Renfert  

2 urządzeń wytwarzających pył.

 

 

Zalety
 f Indywidualne przełączanie pomiędzy 

jednym lub dwoma otworami wyciągu. 
 f Szybkie i beznarzędziowe podłączenie  

Opis Art. Nr.
Zwrotnica do wyciągu wraz z 4 mufami 
(bez węża) 29260000

Zestaw złączek końcowych, 2 sztuki 29210003

Wąż ssący, 3 m  
(plus 2 złączki końcowe) 900034240

Wąż ssący, 6 m 901150823
Wąż ssący, 9 m 902150823

Ø króćca przyłączeniowego  
wewnętrzna/zewnętrzna 35 mm / 44 mm

Ø złączki  
wewnętrzna/zewnętrzna 38 mm / 44 mm

Ø węża do wyciągu  
wewnętrzna/zewnętrzna 38 mm / 44 mm

Filtr drobny H/Hepa Funkcja & Działanie
Jeszcze większe bezpieczeństwo dzięki sku-

teczności filtracji wynoszącej 99,995 %.

 

Zalety
 f Szybka, beznarzędziowa wymiana. 
 f Dostępny dla Silent TS, TS2 i Vortex com-

pact 3L.
 f Każdy filtr jest dostarczany z indywidu-

alnym certyfikatem i testowany zgodnie 

z normą DIN EN/IEC 60335–2-69 A.3/

AA.22.201.2 i EN 1822–5 Filtr Hepa / 

MIL-STD 282 Type: C).

Opis Art. Nr.
Filtr H+Hepa Silent TS/TS2, zestaw 900034410
Filtr H+Hepa Vortex compact 3L,  
1 sztuka 900034420

Komora do obróbki Funkcja & Działanie 
Akrylowa komora do obróbki ze szkłem po-

większającym.

 

Zalety
 f Zapobiega rozprzestrzenianiu się pyłów 

podczas obrabiania. 
 f Bardzo lekka i elastyczna w użyciu.
 f Doskonała kontrola obrabianego przed-

miotu przez zintegrowane 2 krotnie po-

większające szkło. 

Opis Art. Nr.
Komora do obróbki 26250000

Kopytko do wyciągu Funkcja & Działanie
Dzięki temu praktycznemu dodatkowi, sta-

nowiska pracy techników dentystycznych 

mogą być wyposażone w wyciąg.

 

Zalety
 f Solidny klin roboczy, wykonany z lakiero-

wanego drewna bukowego.
 f Pewne zamocowanie do blatu stołu o 

grubości od 20 do 40 mm.
 f Zmienne – prawe lub lewe – podłączenie 

węża ssącego  (złączka 40 mm).

Opis Art. Nr.
Kopytko do wyciągu (bez szklanej szyby) 29250000
Szklana szyba z uchwytem 29251000

URZąDZENIA / WyCIągI

Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 250 x 150 x 150 mm

Waga 400 g
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Vario jet

Piaskarka bębnowa – profesjonalna, 
skuteczna i w pełni automatyczna

Funkcja & Działanie 
Vario jet jest doskonałą, ekonomiczną pia-

skarką bębnową. Może pracować w trybie 

autmatycznym i ręcznym.

 

 Zalety 
 f Dokładne zestrojenie najważniejszych 

parametrów piaskowania (ciśnienie, czas, 

wielkość ziarna piasku). 
 f Inteligentny system wyciągu: usuwany 

jest tylko bezużyteczny, drobny pył. 
 f Duża swoboda ruchów dzięki łatwo zdej-

mowanemu koszowi do piaskowania.

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–6 bar 1–6 bar
Ciśnienie połączenia zewnętrznego max. 10 bar max. 10 bar 
Zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 200 l/min 200 l/min 
Moc lampy 11 W 11 W
Max. moc przyłaczeniowa 1200 W 1200 W
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 405 x 650 x 460 mm 405 x 650 x 460 mm 
Wielkość komory piaskarki 25 l 25 l 
Waga ≈ 26 kg ≈ 26 kg 

Opis Art. Nr.
Vario jet, 220–240 V 29610000
Vario jet, 100–120 V 29611000

Polecamy piasek Cobra 
Aluoxid  90–125 µm ew. 
250 µm
strona 151

Christian Pilz,  
Kierownik Działu produktu: 
„Kolejną zaletą pracy programem 
ręcznym jest uruchamianie piaskowa-
nia za pomocą okrągłego nożnego 
przełącznika.“

Wskazówka:
Szybka amortyzacja urzą-
dzenia już przy piasko-
waniu 3–4 szkieletów 
dziennie dzięki 50% 
oszczędności piasku i 50% 
oszczędności czasu. 
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Szczegóły

Inteligentny system wyciągu
50% oszczędność zużycia piasku. Kana-

ły ssące w piaskarce skonstruowane są w 

taki sposób, aby zasysane były tylko niepo-

trzebne pyły. 

 

Dysze do piaskowania
Odtęp dyszy piaskującej od kosza obroto-

wego może być ustawiony w trzech po-

łożeniach. Dysza wykonana jest z bardzo 

trwałego węglika boru. Odległość dyszy i 

kąt, z jakim jest ona ustawiona w stosunku 

do piaskowanego odlewu powoduje, że w 

100% wypiaskowanie obiektu wykonane 

jest w bardzo krótkim czasie. 

 

Kosz obrotowy do piaskowania
posiada specjalną geometrię obrotu. Jedno-

cześnie może być piaskowanych do 7 odle-

wów protez szkieletowych. Obiekt wypia-

skowany jest całkowicie w automatyczny 

sposób średnio w 10 minut. Gumowa 

wkładka chroni zarówno kosz jak i piasko-

wany obiekt. Proste wyjmowanie kosza do 

piaskownia za pomocą jednego ruchu ręki 

(do piaskowania ręcznego). 

 

Właściwości techniczne 
 f Intuicyjna, logiczna obsługa.
 f Wybór programu przy pomocy pokrytej 

folią klawiatury. 
 f Regulowane ciśnienie piaskowania od  

1 do 6 bar.
 f Wskaźnik ciśnienia na manometrze.
 f Automatyczne sterowanie zewnętrznym 

wyciągiem z kontrolowanym pomiędzy  

5 a 10s. czasem opóźnienia pracy.
 f Możliwość umieszczenia i podłączenia 

dodatkowego urządzenia pracującego na 

sprężone powietrze (dokładnej piaskarki, 

dłuta do wybijania, dmuchawki). 
 f Bardzo odporna, powlekana szyba  

szklana. 
 f Bawełniane, powlekane rękawice  

chronne. 
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Vario basic

Najbardziej wszechstronna  
ze wszystkich piaskarek

Funkcja & Działanie 
Kompaktowe połączenie piaskarki cyr-

kulacyjnej z precyzyjną. Opłacalne i wie-

lofunkcyjne rozwiązanie do wykonywa-

nia wszystkich najważniejszych w technice 

dentystycznej prac związanych z piaskowa-

niem. 

 

 Zalety 
 f Rozbudowa od 1 do 4 zbiorników na  

piasek. 
 f Regulowana indwidualnie dysza piaskar-

ki cyrkulacyjnej wykorzystująca do jedno-

rodnego i skutecznego piaskowania  

zasadę Venturiego. 
 f Dzięki zastosowaniu inteligentnego sy-

stemu wyciągu, zużycie piasku zosta-

ło zmniejszone o 50% (usuwane są tylko 

zbędne, drobne pyły). 

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–6 bar 1–6 bar
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 6–8 bar 6–8 bar
Zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 200 l/min 200 l/min
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 380 x 540 x 450 mm 380 x 540 x 450 mm 
Wielkość komory piaskarki 23 l 23 l
Pojemność 1 zbiornika 1000 ml 1000 ml
Waga ≈ 14 kg ≈ 14 kg

Opis Typ Art. Nr.
Vario basic urządzenie podstawowe bez zbiorników na piasek, 220–240 V  29600005
Vario basic urządzenie podstawowe bez zbiorników na piasek, 100–120 V  29601005
Dodatkowy zbiornik prawy, wraz z dyszą do piaskowania 0,8 mm 25–70 μm 29540050
Dodatkowy zbiornik lewy, wraz z dyszą do piaskowania 0,8 mm 25–70 μm 29540051
Dodatkowy zbiornik prawy, wraz z dyszą do piaskowania 1,2 mm 70–250 μm 29540250
Dodatkowy zbiornik lewy, wraz z dyszą do piaskowania 1,2 mm 70–250 μm 29540251
Uchwyt ścienny wraz z 90° kolankiem do wyciągu  29600001
90°- kolanko do wyciągu  29600002
Siatka ochronna na szybę  29600003
Dysza z węglika boru  900035520

Wysokowydajny filtr sprę-
żonego powietrza
strona 30

Christian Pilz,  
Kierownik Działu produktu:
„W naszym testowym laboratorium 
do oczyszczania sprężonego powietrza 
z oleju i wody używamy filtrów o  
dużej wydajności. Dzięki temu można 
znacznie obnożyć koszty konser-
wacji urzadzeń.“
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URZADZENIA / PIASKARKI 

Szczegóły

Zbiornik do precyzyjnego piaskowania 
(opcjonalnie) 
zawiera ok. 1000 ml piasku. Możliwość 

rozbudowy bez używania narzędzi, tylko za 

pomocą kilku prostych kroków z wykorzy-

staniem szybkozłączek i systemu kodowa-

nia kolorów.

 

Pojemnik na piasek 
Wyjmowana gruba płyta ochronna zapo-

biega zanieczyszczeniu piasku. Duży, ma-

jący kształt lejka pojemnik zapewnia sta-

ły dopływ piasku. Urządzenie może być 

opróżniane przez otwór znajdujący się w 

dnie pojemnika.

 

Może być używana, jako urządzenie 
naścienne lub pracujące na stole. 
Vario basic może być opcjonalnie (tylko z 

dwoma dodatkowymi pojemnikami) za-

mocowany na ścianie za pomocą prostego 

uchwytu.

 

Właściwości techniczne 
 f Bardzo odporna, powlekana szyba szklana.
 f Wymienne mankiety z możliwością prania. 
 f Malowana proszkowo metalowa obudowa. 
 f Wewnętrzny przełącznik służący do wy-

boru pomiędzy piaskowaniem dokład-

nym, cyrkulacyjnym lub użyciem ze-

wnętrznego urządzenia na sprężone 

powietrze.
 f IT-długopis - piórko do piaskowania z 

wymiennymi dyszami.
 f Odwadniacz powietrza z ręcznym spu-

stem skroplonej wody służący do czysz-

czenia sprężonego powietrza. 
 f Opcjonalnie dostępna bardzo odporna 

dysza wykonana z węglika boru. 
 f Możliwość umieszczenia i podłączenia 

urządzenia pracującego na sprężone po-

wietrze (np. dłuta do oswobadzania).



22

www.renfert.com

Nasze piaskarki piórkowe: jakość spotyka oszczędność

Piskarki Basic firmy Renfert. Jakość oszczędzająca pieniądze.

Jeżeli piaskarka jest zakupiona po raz 

pierwszy, to temat kosztów materiałów i 

pracy chętnie odsuwany jest na dalszy plan. 

Radzimy: sprawdźcie rzeczywiste koszty 

przed rozpoczęciem planowania inwestycji. 

Jeśli oczekujecie najlepszej z możliwych ja-

kości piaskowania w połączeniu z minimal-

nym zużyciem piasku, to piaskarki firmy 

Renfert są dla Was idealnym rozwiązaniem. 

Badania wykonane w wyższej szkole zawo-

dowej w Osnabrück dowodzą, że piaskarki 

piórkowe z serii Basic firmy Renfert oszczę-

dzają dla was pieniądze. Testy wykonane w 

wyższej szkole zawodowej ujawniły przede 

wszystkim ukryte koszty następcze inwe-

stycji: testowane, rzekomo tańsze, porów-

nywane urządzenia zużywały do 7x wię-

cej piasku niż piaskarka firmy Renfert  Basic 

quattro IS. Innymi słowy: w ciągu takiego 

samego czasu pracy piaskarka firmy Ren-

fert Basic quattro IS zużywa piasek o warto-

ści 95 € rocznie. W tym samym czasie po-

dobne urządzenie generuje koszty w ilości 

640 €. W średnio i długoterminowym okre-

sie spotykają się tutaj zadziwiające kwoty. 

Nasz wniosek: pierwszy podobno tańszy 

zakup może być w rezultacie dla was nie-

spodziewanie dużo droższy.

URządzeNIa / PIaSKaRKI

Christian Pilz,  
Kierownik Działu produktu: 
„Jako mistrz techniki dentystycznej 
oraz Product Manager techniki pia-
skowania wiem, że: oszczędzanie jest 
ważniejsze niż kiedykolwiek, ale aby 
uzyskać najlepsze rezultaty podczas 
piaskowania kluczowe znaczenie ma 
technologia.”

Dowiedz się więcej w na-
szym Raporcie Renferta.
www.renfert.com/de/re-
port308 
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Piaskarki Basic classic Basic master Basic quattro Basic quattro IS

Liczba zbiorników 1–2 2 2–4 2–4

Pojemność komory piaskarki 14l 20l 20l 20l

Dmuchawka – –  

Technologia szybkiego stopu "IS" – – – 

Indywidualne ustawienie ciśnienia w 
każdym zbiorniku – – – 

UrząDzenIa / PIaSKarKI

Piaskarki precyzyjne BasicSuper talent.
 
Precyzja i luksus:  
technika na najwyższym poziomie. 
zalety piaskarki renferta: unikalna, opraco-

wana przez nas technologia komory mie-

szania i specjalna geometria dysz IT oferują 

Państwu znaczne korzyści.

1. Idealny, równomierny przepływ stru-

mienia piasku, siła piaskowania, rezul-

tat piaskowania. W ten sposób uzyskacie 

zawsze jednolite, powtarzalne kondycjo-

nowanie powierzchni, pozwalające na 

uzyskanie przez nią doskonałych właści-

wości wiążących, dzięki czemu unikniecie 

naprężeń i pęknięć w gotowej porcelanie.

2. efektywne piaskowanie redukuje kosz-

ty piasku nawet o 80%. Piasek mieszany 

jest zawsze z optymalną ilością powie-

trza, niezależnie od jego ilości w pojem-

niku, zlikwidowany jest też do minimum 

wypływ piasku z dyszy piaskującej na-

stępujący przed i po piaskowaniu.

3. Ukierunkowane, skuteczne i niezawodne 

piaskowanie pozwalające na  pracę bez 

marnotrawstwa.  Delikatne obiekty przez 

cały czas pracy są chronione najlepiej jak 

to jest możliwe.

 

Koncepcja PerfectView 

zalety piaskarki renferta: Oświetlona bez-

pośrednim, bardzo jasnym światłem komo-

ra piaskarki (4800 lux) gwarantuje dosko-

nałe rozpoznawanie szczegółów i konturów 

piaskowanego obiektu.

 
 f Dzięki zastosowaniu specjalnej technolo-

gii LeD dającej dzienne światło oświet-

lony obiekt zobaczycie z większym 

Cenna wskazówka!  
Temat silanizacja na  
zimno w piaskarkach: 
Firma 3M Espe zaleca aby 
używać do pracy z ma-

teriałem RocatecTM wyłącznie pia-
skarek firmy Renfert z serii Basic. Ko-
rzyści dla was: warstwa nanoszona 
jest absolutnie równomiernie, zgod-
nie z określoną energią uderzania 
bez obciążenia termicznego stopu.      
Więcej na: www.renfert.com

kontrastem oraz dostrzeżecie na nim wy-

raźniejsze różnice kolorów.

 f Inteligentna technologia wentylacji ko-

mory piaskarki optymalizuje zawirowania 

powietrza / piasku, dzięki czemu widzi-

cie piaskowany obiekt zawsze niezwykle 

wyraźnie (od piaskarki Basic master). 
 f Pokryta silikonem szyba ochronna zapewnia 

przez bardzo długi czas krystalicznie czysty 

widok (opcjonalnie przy Basic classic). 
 f System kodowania kolorów zastosowa-

ny na pokrywach zbiorników, miejscach 

umieszczenia zbiorników, piórkach do 

piaskowania i przy przełączniku wyboru 

zbiornika sprawia, że obsługa urządzenia 

jest niezwykle prosta. 

 f ergonomiczne prowadzenie wężyka za-

pewnia doskonałą widoczność. 



24

www.renfert.comUrządzenia / PiaSKarKi

Basic quattro IS

Delikatne piaskowanie doprowadzone  
do perfekcji

Funkcja & Działanie 
Profesjonalna, komfortowa piaskarka pióro-

wa z 2–4 zbiornikami, zapewniająca precy-

zję pracy i niezawodność przy każdym za-

stosowaniu.

 

Zalety
 f Kontrolowane i precyzyjne piaskowanie 

delikatnych obiektów dzięki zintegrowa-

nej technologii szybkiego stopu `iS` (im-

mediate Stop) – Start / zatrzymanie pro-

cesu piaskowania odbywa się w ułamku 

sekundy. 
 f Precyzyjny i bezpieczny proces pracy przy 

doskonałym stosunku kosztów do wydaj-

ności dzięki unikalnej technologii zasto-

sowanej w komorze mieszania. 
 f indywidualnie ustawiane ciśnienie i 

wskaźnik ciśnienia umieszczony na każ-

dym ze zbiorników na piasek umożliwiają 

szybką i bezpieczną pracę.

napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–6 bar 1–6 bar 
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 5–8 bar 5–8 bar 
zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 98 l/min 98 l/min 
Moc lampy 16 W 16 W
długość przewodu 2 m 2 m 
rozmiar wersji 2 pojemnikowej (szer. x wys. x głęb.) 395 x 320 x 510 mm 395 x 320 x 510 mm
Pojemność 1 zbiornika 1000 ml 1000 ml 
Wielkość komory piaskarki 20 l 20 l 
Waga wersji 2 pojemnikowej (nienapełnionej) 11,5 kg 11,5 kg 

Opis Typ Art. Nr.
Basic quattro iS urządzenie podstawowe z 2 pojemnikami, 220–240 V,  
zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm

1 x 25–70 µm,  
1 x 70–250 µm 29590000

Basic quattro iS urządzenie podstawowe z 2 pojemnikami, 100–120 V,  
zawierający 2 dyszę do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm

1 x 25–70 µm,  
1 x 70–250 µm 29591000

zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm 29590050
zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm 29590250

Pasujące piaski  
znajdziecie
na stronie 150.

Christian Pilz,  
Kierownik Działu produktu:
„Piaskarki firmy Renfert z serii Basic 
quattro IS nadają się również do ta-
kich prac jak: piaskowanie niezwykle 
delikatnych bruzd a także bezpiecz-
ne uwalnianie prasowanej porcelany 
z masy osłaniającej.” 

Video 
Prosty montaż zbiorników 
wykonywany kilkoma ru-
chami rąk. 
www.renfert.com/P129
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Szczegóły

Zintegrowana technika szybkiego stopu 
‚IS‘ (Immediate Stop) 

zawory pneumatyczne sterowane są przez 

włącznik nożny,  który po uruchomieniu na-

tychmiast rozpoczyna lub kończy proces 

piaskowania. Technika ta umożliwia pre-

cyzyjne dozowanie piasku oraz zapobiega 

jego niepotrzebnemu wypływowi po zakoń-

czeniu piaskowania (oszczędność piasku!). 

Technika szybkiego stopu umożliwia pre-

cyzyjną pracę podczas np. oswabadzania z 

masy osłaniającej delikatnych prac (praso-

wanej porcelany, inleyów, teleskopów, cien-

kich brzegów koron), piaskowania bruzd, 

przy opracowywaniu zamków i attachemen-

tów o także podczas kondycjonowania po-

wierzchni porcelany i metalowych stopów.  

 

Dokładna kontrola nad ciśnieniem
Po włączeniu, zbiorniki piaskarki znajdu-

ją się pod stałym ciśnieniem. Po wyłączeniu 

ciśnienie utrzymuje się przez kilka godzin i 

nie musi być ciągle odświeżane, dzięki temu 

natychmiast po rozpoczęciu procesu piasko-

wania dostępne jest ciśnienie ustawione in-

dywidualnie dla każdego ze zbiorników. 

 

Przełącznik wyboru zbiorników  
i regulator ciśnienia 
Przelącznik wyboru konkretnego zbiornika 

i ustawienie panującego w nim ciśnienia są 

łatwo dostępne w komorze piaskarki. 

 

Przełącznik nożny 

Przełącznik nożny może pracować pod  

dowolnym kątem w zakresie 360°.

 

Rozbudowa zbiorników 
Łatwa rozbudowa systemu o następne 

zbiorniki możliwa jest bez użycia narzędzi 

za pomocą szybkozłączek i systemu  

kodowania kolorów.

 

Objętość komory piaskarki
Obszerna komora piaskarki (20 l) pozwala 

na dużą swobodę ruchów.

Wskazówka: 
Wyjątkowy: ciśnieniomierz zamontowany w po-
krywie zbiornika dostarcza informacji na temat 
rzeczywistego ciśnienia w dyszy piaskującej, a 
nie ciśnienia statycznego panującego w zbior-
niku. W każdym ze zbiorników żądane ciśnienie 
można regulować oddzelnie.  

 Czas piaskowania w s.

 P
ia

se
k

Czas po zak. piaskowania w s.

zatrzymanie piaskowania

Tradycyjne systemy  
piaskowania

ilość piasku po zak.  
piaskowania zmieszany 
piasek / powietrze

 Piaskowanie z systemem iS  Powietrze
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Piaskowanie piaskarką piórkową –  
ekonomiczne i wszechstronne

Funkcja & Działanie 
Komfortowa, elastyczna piaskarka piórko-

wa wyższej klasy z 2–4 zbiornikami.

 

Zalety
 f Prosta beznarzędziowa rozbudowa syste-

mu zbiorników za pomocą szybkozłączek 

i systemu kodowania kolorów. 
 f Precyzyjna praca dzięki specjalnej komo-

rze mieszania (wykorzystującej zasadę 

Venturiego) 
 f Łatwe czyszczenie rąk i piaskowanych 

obiektów dzięki zintegrowanej dyszy 

dostarczającej sprężone powietrze.

 

Szczegóły
Wiele zastosowań jednocześnie 

Basic quattro pozwala w niewielkiej prze-

strzeni na wykonywanie wielu różnych 

prac, takich jak np. obróbka powierzchni, 

oswabadzanie z masy osłaniającej i przy- 

gotowanie odlewów metalowych do  

oksydacji. 

Modernizacja
Basic quattro można  w bardzo szybki spo-

sób samodzielnie rozbudować aż do czte-

rech zbiorników, stosując np. następują-

cy podział: 50 μm Cobra, 50 μm rolloblast, 

90–125 μm Cobra i 250 μm Cobra.

 

Objętość komory piaskarki
20 l 

napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–8 bar 1–8 bar 
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 5–8 bar 5–8 bar
zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 98 l/min 98 l/min 
Moc lampy 16 W 16 W
długość przewodu 2 m 2 m
rozmiar wersji 2 pojemnikowej (szer. x wys. x głęb.) 395 x 285 x 465 mm 395 x 285 x 465 mm
Wielkość komory piaskarki 20 l 20 l 
Pojemność 1 zbiornika 1000 ml 1000 ml 
Waga wersji 2 pojemnikowej (nienapełnionej) 8,9 kg 8,9 kg

Opis Typ Art. Nr.
Basic quattro urządzenie podstawowe z 2 zbiornikami, 220–240 V,  
zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm

1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29580000

Basic quattro urządzenie podstawowe z 2 pojemnikami, 100–120 V,  
zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm

1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29581000

zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 25–70 μm 29580050
zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 70–250 μm 29580250

Duży wybór dysz patrz
strona 29.

Basic quattro
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Basic master

Mistrz w codziennej pracy

Funkcja & Działanie 

Piaskarka piórkowa Basic master to urzą-

dzenie dające niezwykłą oszczędność miej-

sca i zapewniające komfort podczas wyko-

nywanej pracy. Piaskarka wyposażona jest 

w 2 zbiorniki.

 

Zalety
 f Precyzyjna praca dzięki unikalnej techno-

logii zastosowanej w komorze mieszania 

(wykorzystującej zasadę Venturiego).
 f Duża objętość komory piaskarki pozwala 

na maksymalną swobodę ruchów. 
 f Otwory wentylacyjne zapewniające opty-

malną wentylację komory piaskarki i  

doskonałą widoczność (PerfectView- 

Concept). 

 

Szczegóły
Basic master jest urządzeniem preferowa-

nym przez laboratoria poszukujące urzą-

dzeń, które mogą podołać wysokiemu ob-

ciążeniu pracą. Wiele dodatków takich jak 

ergonomia, wentylacja i trwałość, pozwala-

ją na ciągłe korzystanie z tego urządzenia. 

Także tutaj mamy do dyspozycji dwa zbior-

niki z piaskiem np. 25–70 μm i 70–250 

μm spełniające wszystkie standardowe wy-

mogi techniki dentystycznej, np. dla metali 

szlachetnych i porcelany.

 

Objętość komory piaskarki
20 l 

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–8 bar 1–8 bar 
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 5–8 bar 5–8 bar 
Zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 98 l/min 98 l/min
Moc lampy 16 W 16 W
Długość przewodu 2 m 2 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 395 x 285 x 460 mm 395 x 285 x 460 mm
Wielkość komory piaskarki 20 l 20 l
Pojemność 1 zbiornika 1000 ml 1000 ml 
Waga (nienapełniony) 8,1 kg 8,1 kg 

Opis Typ Art. Nr.
Basic master, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm 2 x 25–70 μm 29482000

Basic master, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm 1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29482025

Basic master, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 1,2 mm 2 x 70–250 μm 29482250
Basic master, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm 2 x 25–70 μm 29484000

Basic master, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm 1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29484025

Basic master, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 1,2 mm 2 x 70–250 μm 29484250

Pasujące piaski znajdzecie
na stronie 150.

Dr. Bonnet, Stomatolog:
„Wybraliśmy dla siebie piaskarkę pió-
rową Basic master razem z wyciągiem 
Silent TS, oba urządzenia wyprodu-
kowane przez firmę Renfert. Urzą-
dzenie stanowi nieocenioną pomoc 
w wielu obszarach codziennej pracy 
oszczędzając znacznie nasz czas.”

UrZąDZeNia / PiaSKarKi
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Basic classic

Wielka technika w małej przestrzeni

Funkcja & Działanie 
Basic classic jest idealnym pierwszym kro-

kiem do wejścia w świat profesjonalnych 

technik piaskowania piaskarkami piórowy-

mi; kompaktowe urządzenie w podstawo-

wej konfiguracji z maksymalnie 2 zbiorni-

kami.

 

Zalety
 f Precyzyjna praca dzięki unikalnej techno-

logii zastosowanej w  komorze mieszania 

(wykorzystującej zasadę Venturiego).
 f Beznarzędziowa rozbudowa do 2 zbior-

ników.
 f Użycie przełącznika zbiorników znajduja-

cego się wewnątrz komory piaskarki  

zapewnia wydajną pracę.

 

Szczegóły
 f dzięki swojej smukłej budowie piaskar-

ka znajduje sobie miejsce nawet na naj-

mniejszej przestrzeni. 

 

dwa zbiorniki na piasek np. napełnione 

piaskiem 25–70 μm i 70–250 μm obejmu-

ją wszystkie standardowe wymogi techniki 

dentystycznej, np. dla metali szlachetnych i 

porcelany.

 

Objętość komory piaskarki
14 l 

napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Ciśnienie robocze 1–8 bar 1–8 bar
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 5–8 bar 5–8 bar 
zużycie powietrza przy 6 bar (87 psi) 98 l/min 98 l/min
Moc lampy 16 W 16 W
długość przewodu 2 m 2 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 350 x 270 x 470 mm 350 x 270 x 470 mm
Wielkość komory piaskarki 14 l 14 l 
Pojemność 1 zbiornika 1000 ml 1000 ml 
Waga (nienapełniony) 6,5 kg 6,5 kg

Opis Typ Art. Nr.
Basic classic, 220–240 V, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 1 x 25–70 μm 29471050
Basic classic, 220–240 V, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 1 x 70–250 μm 29471250
Basic classic, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm 2 x 25–70 μm 29472000

Basic classic, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm 1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29472025

Basic classic, 220–240 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 1,2 mm 2 x 70–250 μm 29472250
Basic classic, 100–120 V, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 1 x 25–70 μm 29473050
Basic classic, 100–120 V, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 1 x 70–250 μm 29473250
Basic classic, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm 2 x 25–70 μm 29474000

Basic classic, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 0,8 mm / 1,2 mm 1 x 25–70 μm,  
1 x 70–250 μm 29474025

Basic classic, 100–120 V, zawierający 2 dysze do piaskowania 1,2 mm 2 x 70–250 μm 29474250
zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 1 x 25–70 μm 29470050
zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 1 x 70–250 μm 29470250

Zalecana do użytku z sy-
stemem połączeń Roca-
tec™ firmy 3MEspe.
Zobacz strona 23
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Piaskowanie uzupełnione o mobilne urządzenie 

Ciśnienie robocze 1–6 bar 1–6 bar
Ciśnienie połączenia zewnętrznego 6–10 bar 6–10 bar 
Zużycie powietrza przy 6 bar 120 l/min 120 l/min
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 220 x 260 x 130 mm 220 x 260 x 130 mm 
Waga ≈ 2,5 kg ≈ 2,5 kg

Opis Typ Art. Nr.
Basic mobil z przełącznikiem nożnym, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm 29143050
Basic mobil z przełącznikiem nożnym, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm 29143250

Basic mobil Funkcja & Działanie 
W piaskarce Basic mobil cała technika pia-

skowania firmy Renfert została zreduko-

wana do podstawowej konstrukcji. Dzięki 

temu mobilne korzystanie z urządzenia za-

leży tylko od podłączenia do sprężonego 

powietrza. 

 

Zalety
 f Idealny do stosowania z istniejącą komo-

rą piaskarki.
 f Sterowanie przy pomocy pneumatyczne-

go nożnego przełącznika. 
 f Indywidualnie ustawiane ciśnienie pia-

skowania od 1–6 bar. Wskaźnik ciśnienia 

na manometrze. 

URZąDZenIa / PIaSKaRKI

IT dysze do piaskowania do urządzeń Basic Funkcja & Działanie 
Właściwa kombinacja piasku / dyszy do 

piaskowania a także odpowiednia techno-

logia piaskowania wpływa znacząco na ja-

kość i szybkość piaskowania. 

 

Zalety 
 f Dzięki zastosowaniu bardzo wytrzymałe-

go węglika boru trwałość w porównaniu 

do tradycyjnych dysz została zwiększona 

czterokrotnie. 
 f  Przedłużony kształt dyszy zapewnia bar-

dzo dobre prowadzenie i skupienie wiąz-

ki piasku. 
 f Możliwość dopasowania dyszy do każde-

go z zastosowań.
Dysze do piaskowania Cobra (µm) Rolloblast (µm) Rocatec 3M Espe

25 50 90 110 125 250 50 100 Pre&Plus Soft
Ø 0,40 mm, art.nr. 900021203 
Ø 0,60 mm, art.nr. 900033213   
Ø 0,80 mm, art.nr. 900021204      
Ø 1,00 mm, art.nr. 900033211     
Ø 1,20 mm, art.nr. 900033214       
Ø 1,40 mm, art.nr. 900021205    
Ø 2,00 mm, art.nr. 900021206 
Ø 1,5 x 3,5 mm,  
art.nr. 900031739    

 szczególnie polecane              zalecane
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Sprężone powietrze wolne od wody i oleju 

Maksymalne ciśnienie przyłącza 10 bar
Jakość powietrza ISO 8573–1, Class 1.7.1
Wielkość przepływu / minutę 420 l, 6,3 bar 
Wymiary 210 x 280 mm

Opis Art. Nr.
Filtr sprężonego powietrza wraz z zestawem przyłączeniowym i wkładami filtrującymi 29400000

Wydajny filtr sprężonego powietrza Funkcja & Działanie 
Nigdy więcej problemów ze sprężonym po-

wietrzem zanieczyszczonym przez wodę 

kondensacyjną, olej, pozostałości farb i czą-

steczek rdzy z kompresora. Filtr sprężone-

go powietrza zapobiega zbijaniu się piasku 

do piaskowania i zatykaniu drobnych kana-

łów w urządzeniach pracujących na sprężo-

ne powietrze. 

 

Zalety
 f Trójstopniowy system filtracjji: filtr  

wstępny, filtr dokładny i filtr z węglem 

aktywnym.
 f Do filtra można podłączyć aż trzy 

urządzenia.
 f Wszystkie filtry można wymienić w pro-

sty sposób.

Rozbudowa w kilku krokach 

Dodatkowy zbiornik do urządzeń Basic Funkcja & Działanie 
Montaż zbiornika za pomocą kilku prostych 

ruchów. 

 

Zalety 
 f Beznarzędziowa rozbudowa o nowe 

zbiorniki dzięki zastosowaniu szybkozłą-

czek i systemu kodowania kolorów. 
 f Indywidualny wybór zbiorników na pia-

sek 25–70 µm lub 70–250 µm.
 f Przezroczysty zbiornik umożliwiający 

kontrolę pojemności. 

URZĄDZENIA / PIASKARKI / AKCESORIA 

Opis Typ Piaskarka Art. Nr.
Dodatkowy zbiornik prawy, wraz z dyszą do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm Vario basic 29540050
Dodatkowy zbiornik lewy, wraz z dyszą do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm Vario basic 29540051
Dodatkowy zbiornik prawy, wraz z dyszą do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm Vario basic 29540250
Dodatkowy zbiornik lewy, wraz z dyszą do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm Vario basic 29540251
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm Basic quattro IS 29590050
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm Basic quattro IS 29590250
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 25–70 µm Basic quattro 29580050
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 70–250 µm Basic quattro 29580250
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 0,8 mm 1 x 25–70 µm Basic classic 29470050
Zbiornik dodatkowy, zawierający dyszę do piaskowania 1,2 mm 1 x 70–250 µm Basic classic 29470250

Video Prosty montarz 
zbiorników wykonywany 
kilkoma ruchami rąk.
www.renfert.com/P129
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Power pillo / Pillo

Oswabadzanie najwyższej klasy

Funkcja & Działanie 

Do przeszłości należą teraz naprężenia w 

mostach, pęknięcia w protezach akrylo-

wych i odpryśnięte zęby. Za pomocą pneu-

matycznego dłuta Power pillo i Pillo oswo-

bodzicie wszystkie elementy protetyczne 

delikatnie, szybko i bez wysiłku. 

 

Zalety
 f Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wy-

sokowydajnemu a jednocześnie niezwy-

kle delikatnemu oswabadzaniu precy-

zyjnych prac (metalowych odlewów / 

protez).
 f Urządzenie całkowicie bezobsługowe 

dzięki zastosowaniu specjalnej bezolejo-

wej mechaniki.
 f Niewielkie przeniesienie drgań do sta-

wów zapewnia maksymalną ochronę 

zdrowia. 

 

Cechy 

Power pillo zapewnia większą wydajność, 

cichszą pracę oraz szybsze uruchamianie. 

  

Szczegóły
 f Płynna regulacja mocy.
 f Opcjonalnie dostępne cztery różne dłuta 

wykonane z twardego stopu.
 f Ergonomiczny kształt zapewniający 

doskonałe, pewne trzymanie i wysoki 

komfort pracy.

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Power pillo Dłuto do wybijania, dłuto wymienne Nr. 50220200,  
wąż przyłączeniowy (2 m), zestaw przyłączeniowy do filtra 50225000

Pillo Dłuto do wybijania, dłuto wymienne Nr. 50220200,  
wąż przyłączeniowy (2 m), zestaw przyłączeniowy do filtra 50224000

Dłuto płaskie, wąskie  50220100
Dłuto płaskie, szerokie  50220200
Dłuto wyokrąglone  50220300
Dłuto szpiczaste  50220400

Opis Power pillo Pillo
Zużycie powietrza 10 9
Poziom ciśnienia akustycznego  
LpAep DIN EN ISO 11202 81,5 dB(A) 79,3 db(A)

Wymiary (Øxdł.) 29 x 168 mm 29 x 157 mm
Waga 398 g 300 g
Przyspieszenie ręki / ramienia EN ISO 5349–1 Ahv: 5,2 m/s² Ahv: 7,33 m/s²
Częstotliwość tłoka 130 Hz 110 Hz
Dopuszczalne ciśnienie pracy 5 bar 5 bar
Ciśnienie robocze 4–6 bar 4–6 bar 

Maik Witt, Kierownik Działu Projektów: 
„Nawet podczas ostrożnego oswaba-
dzania za pomocą szczypiec lub młot-
ka ryzyko pęknięcia protezy jest bar-
dzo duże. Ekonomiczną alternatywą 
jest użycie profesjonalnego dłutka 
(Power) Pillo, którym delikatnie i szyb-
ko tylko w około 1 minutę oswobo-
dzicie każdą pracę.”

URZĄDZENIA / DłUtA DO OSWOBADZANIA 
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Tak miesza się perfekcyjnie i niezawodnie: mieszadła Twister

Sztuka perfekcyjnego mieszania. 

Jednorodne i wolne od pęcherzyków po-

wietrza gipsy, masy osłaniające, alginaty i 

silikony. Wydajnym mieszadłem firmy Ren-

fert z rodziny Twister mieszacie zawsze pra-

widłowo i dokładnie. 

Pomiędzy naszymi czterema mieszadłami 

zawsze znajdziecie idealne dla siebie roz-

wiązanie: obojętnie czy będzie to urządze-

nie generujące ultraszybko próżnię wy-

korzystując zasadą Venturiego czy też 

wykorzystując zintegrowaną pompę próż-

niową. Wiemy na przykład, że jednym z 

krytycznych punktów podczas prawidłowe-

go rozrabiania mas osłaniających z fosfora-

nowym czynnikiem wiążącym jest miesza-

nie. W celu zapewnienia stałej, optymalnej 

jakości mieszania urządzenia z serii Twister 

evolution oferują możliwość wyboru funkcji 

mieszania wstępnego. Dzięki zastosowaniu 

próżni wstępnej i końcowej możemy unik-

nąć niekorzystnych pęcherzyków powietrza 

powstających w gipsie lub masie osłaniają-

cej. Odpowiednie mieszanie zapewnia rów-

nież funkcja interwału ze zmianą kierun-

ku mieszania. Używając mieszadeł Twister 

chronicie procesy pracy i w prosty sposób 

uzyskujecie powtarzalne wyniki mieszania.

URząDzenia / MieSzaDła

Christian Pilz, Kierownik 
Działu produktu:  
„Doskonałe mieszanie za-
leży również od geome-

trii łopatek mieszadła. Tutaj firma 
Renfert jest pionierem. Dzięki temu, 
że łopatki mieszadła posiadają na ze-
wnętrznej ramie małe wypukłości 
przenoszące mieszany materiał z cen-
trum pojemnika na zewnątrz, masa 
jest wymieszana równomiernie.“
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URZĄDZENIA / MIESZADŁA 

Twister firmy RenfertTak miesza się teraz
 
Silna i niezawodna technika mieszania 
próżniowego  
Zaprojektowane przez firmę Renfert i wy-

produkowane w Niemczech: niemiecki 

rozwój wiedzy i nasze wyrafinowane za-

rządzanie jakością przynoszą rodzinie mie-

szadeł Twister niezwykle korzystny, nie do 

pobicia stosunek ceny do jakości. 
 f Duże ilości materiału przetwarzane są 

niezawodnie i w powtarzalny sposób 

dzięki wysokiemu momentowi obrotowe-

mu urządzenia. 
 f Regulowany poziom próżni zapobiega 

powstawaniu pęcherzyków gazów. 
 f Elastyczność: może być używane jako 

urządzenie ścienne i stołowe. 

 

Czy wytwarzamy próżnię za pomocą pom-

py próżniowej czy też za pomocą sprężo-

nego powietrza, obydwa warianty uzyskują 

potrzebną próżnię z niezwykłą prędkością. 

Urządzenie korzystające z pompy membra-

nowej jest niezwykle elastyczne, może być 

zainstalowane w dowolnym miejscu w pra-

cowni, potrzebne jest tylko podłączenie do 

prądu. Modele mieszadeł działające we-

dług zasady Venturiego pracują bez pompy 

próżniowej, ale potrzebują dodatkowego 

podłączenia do sprężonego powietrza. 

 

Cały czas niezawodne, indywidualnie 
programowalne  
Wszystkie mieszadła z serii Twister charak-

teryzują się niezawodną powtarzalnością 

wyników mieszania, czynią to szczególnie 

modele „evolution”. Na ponad 100 pro-

gramach mogą być zapisane indywidualne, 

optymalne parametry mieszania dla róż-

nych materiałów i różnych pracowników a 

potem wywoływane wielokrotnie za pomo-

cą jednego naciśnięcia przycisku. 

Pasujące akcesoria
strona 38

Przegląd Twister 
evolution

Twister 
evolution venturi

Twister Twister 
venturi

Pompa membranowa  –  –

Venturi –  – 

Możliwość programowania   – –

     Twister evolution                Twister
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Twister evolution 
Twister evolution venturi

Powtarzalność w zasięgu ręki

Funkcja & Działanie  
Twister evolution i Twister evolution ven-

turi uosabiają najnowszą technologię mie-

szania. Intuicyjna obsługa i powtarzalność, 

jaką mamy w zasięgu ręki nie pozostawiają 

nic do życzenia.

 

Zalety 
 f Wysoki moment obrotowy silnika mie-

szadła czuwa nad niezawodnym miesza-

niem dużych ilości materiałów. 
 f Intuicyjne programowanie i obsługa za 

pomocą dużego jasnego wyświetlacza.
 f Dzięki próżni regulowanej w zakresie od 

70% do 100% możemy uniknąć pęche-

rzyków gazów powstających w niektó-

rych gipsach i silikonach do powielania.

 

Cechy  
Obydwa urządzenia posiadają takie same 

funkcje. Różnica pomiędzy nimi polega na 

metodzie uzyskiwania próżni. Twister evolu-

tion uzyskuje ją za pomocą pompy próżnio-

wej a Twister evolution venturi próżnię uzy-

skuje przy pomocy sprężonego powietrza.

Opis Twister evolution Twister evolution venturi
Napięcie sieci 100–240 V, 50/60 Hz 100–240 V, 50/60 Hz
Stopień ochrony zgodnie z normą IEC 536 1 1
Pobór mocy 180 VA 180 VA
Wydajność pompy próżniowej / min 16 l 24 l
Liczba obrotów / min 100–450 100–450
Próżnia max. / ciśnienie w pojemniku ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar ≈ -880 mbar / ≈ 90 mbar 
Bezpiecznik urządzenia 5 x 20 / T4A (2 x) 5 x 20 / T4A (2 x)
Długość przewodu 2 m 2 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 105 x 285 x 235 mm 105 x 285 x 235 mm 
Waga 5,2 kg 4 kg 
Regulowany poziom próżni 70–100 % 80 % / 100 %
Ciśnienie robocze – 5–6 bar

Opis Art. Nr.
Twister evolution, 100–240 V, wraz z 500-ml pojemnikiem do mieszania i mieszadłem 18280000
Twister evolution venturi, 100–240 V, wraz z 500-ml pojemnikiem do mieszania i mieszadłem 18290000

Pasujące akcesoria
strona 38

Video
Co powinno umieć  
mieszadło próżniowe?
www.renfert.com/P789



35

URZĄDZENIA / MIESZADŁA 

Szczegóły

Możliwość programowania  
Urządzenia z przydomkiem »evolution« po-

siadają możliwość zaprogramowania 100 

indywidualnych programów mieszania. 
 f Szybkie procesy
 f Standaryzowane procesy produkcji 
 f Obsługa przyjazna dla użytkownika 

 

Mieszanie wstępne  

Dwie różne funkcje mieszania wstępnego 

traktują indywidualnie gips i masę osłania-

jącą, zapobiegając wyrzucaniu mieszanego 

proszku na zewnątrz poza obszar miesza-

nia. Równocześnie mieszadło „sprowadza” 

mieszany proszek z górnych krawędzi po-

jemnika do jego centrum. 

Próżnia wstępna 

Szkodliwe gazy reakcyjne mas osłaniają-

cych zasysane są przed procesem mieszania 

przez funkcję próżni wstępnej. 

Mieszanie główne  
Silniki o dużej mocy mieszadeł Twister evo-

lution bez trudu utrzymują zaprogramowa-

ną prędkość mieszania dla każdego rodzaju 

i każdej ilości materiału oraz wielkości po-

jemnika.  

Zmiana kierunków obrotu 

Dla lepszego nawilżenia suchego prosz-

ku, suche aglomeraty (grudki) rozbijane są 

przez zmianę kierunku obrotów mieszadła.  

Próżnia końcowa 

Dzięki funkcji próżni końcowej mieszadło 

Twister evolution zmniejsza ilość pęcherzy-

ków gazu tworzących się na powierzchni 

wymieszanego materiału.

 

 

 

 

Tilo Burgbacher, Kierownik działu kon-
strukcji i rozwoju: 
„Główną zaletą dla Państwa są zawsze 
jednorodne rezultaty mieszania: miesza- 
dła Twister posiadają silniki o dużej mocy 
i liczbie obrotów 150–450 1/min. co gwa-
rantuje nam, że w każdej sytuacji bez tru-
du utrzymają ustawioną prędkość miesza-
nia.“



36

www.renfert.comURZĄDZENIA / MIESZADŁA 

Twister 
Twister venturi

Mieszanie – szybko, łatwo i dobrze

Funkcja & Działanie  
Twister i Twister venturi są  kompaktowy-

mi mieszadłami z łatwymi w obsłudze stan-

dardowymi funkcjami i mocnym silnikiem.

 

Zalety  
 f Zoptymalizowana technika mieszania w 

próżni zapewnia jednorodne wyniki mie-

szania. 
 f Praktycznie bezobsługowe podzespoły
 f Wygodna obsługa jedną ręką dzięki au-

tomatyczne wsprzęglającemu się pojem-

nikowi. 

 

Cechy 

Obydwa urządzenia posiadają takie same 

funkcje, jedyna różnica pomiędzy nimi po-

lega na metodzie uzyskiwania próżni. Pod-

czas gdy Twister uzyskuje ją za pomocą 

pompy próżniowej, Twister venturi próż-

nię uzyskuje przy pomocy sprężonego po-

wietrza.

Opis Twister Twister venturi
Napięcie sieci 100–240 V, 50/60 Hz 100–240 V, 50/60 Hz
Stopień ochrony zgodnie z normą IEC 536 1 1
Pobór mocy 180 VA 180 VA
Wydajność pompy próżniowej / min 16 l 24 l 
Liczba obrotów / min 100–450 100–450
Próżnia max. / ciśnienie w pojemniku ≈ -890 mbar / ≈ 80 mbar ≈ -880 mbar / ≈ 90 mbar 
Bezpiecznik urządzenia 5 x 20 / T4A (2 x) 5 x 20 / T4A (2 x)
Długość przewodu 2 m 2 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 105 x 285 x 235 mm 105 x 285 x 235 mm 
Waga ≈ 5,2 kg ≈ 4 kg 
Regulowany poziom próżni 70–100 % 80 % / 100 %
Ciśnienie robocze – 5–6 bar 

Opis Art. Nr.
Twister, 100–240 V, wraz z 500-ml pojemnikiem do mieszania i mieszadłem 18260000
Twister venturi, 100–240 V, wraz z 500-ml pojemnikiem do mieszania i mieszadłem 18270000

Pasujące akcesoria
strona 38

Video
Co powinno potrafić  
mieszadło próżniowe?
www.renfert.com/P789
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URZĄDZENIA / MIESZADŁA 

Szczegóły

Bezpośrednie sterowanie ręczne  
Wszystkie parametry mieszania mogą być 

wprowadzone w łatwy i szybki sposób. 

 

Przekonująca moc silnika  
Mocny silnik zapewnia jednorodne i wolne 

od pęcherzyków powietrza rezultaty mie-

szania gipsów dentystycznych, mas osła-

niających i silikonów.  

 

Regulowany poziom próżni 
Dzięki próżni regulowanej w zakresie od 

70% (dla Twister venturi 80%) do 100% 

możemy uniknąć pęcherzyków gazów po-

wstających w niektórych gipsach i siliko-

nach do powielania.  

 

Uniwersalne zastosowanie  
Urządzenia Twister mogą być stosowane do 

wszystkich znanych w technice dentystycz-

nej materiałów wyciskowych i służących do 

wykonywania modeli. 

Wskazówka: 
Pojemniki do mieszania zabrudzone stwardnia-
łymi resztkami gipsów mogą być w łatwy sposób 
oczyszczone: wystarczy nalać do wysokości za-

brudzeń preparat GO-2011 i pozostawić go na jakiś czas, po-
zwalając mu działać. Natychmiastowe pojawienie się pęche-
rzyków powietrza oznacza początek procesu czyszczenia. Po 
oczyszczeniu pojemnika preparatem GO-2011 należy spłu-
kać go krótko pod bieżącą wodą. Gotowe!  

Sabine König, Product Management: 
„Twister venturi wykorzystuje do pracy 
istniejące w pracowni źródło sprężone-
go powietrza, tym samym nie ma potrze-
by stosowania pompy próżniowej. Ko-
lejna zaleta: urządzenie jest praktycznie 
bezobsługowe a w związku z tym niezwy-
kle opłacalne.”
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Pojemnik do mieszania Funkcja & Działanie 

Przemyślana geometria łopatki do mieszania 

zapewnia odpowiednie przemieszanie mas.  

 

Zalety
 f Oznaczenie poziomu maksymalnego na-

pełnienia pojemnika. 

 f Strefa odbioru nadmiernej ilości materia-

łu zabezpiecza pojemnik przed przypad-

kowym przepełnieniem.
 f Pojemnik wykonany z poliwęglanu o du-

żej wytrzymałości.

Opis Art. Nr. 65 ml Art. Nr. 200 ml Art. Nr. 500 ml Art. Nr. 700 ml Art. Nr. 1000 ml
Pojemnik do mieszania wraz 
z mieszadłem 18206500 18200200 18200500 18200700 18201001

Mieszadło 18206510 18200210 18200510 18200710 18201010
Pojemnik do mieszania 18206520 18200220 18200520 18200720 18201020

URZĄDZENIA  / MIESZADŁA / AkcESORIA 

Miska do mieszania  
alginatów

Funkcja & Działanie 

Zaprojektowana specjalnie do mieszania 

mas alginatowych.

 

Zalety
 f Dzięki mieszadłu zaprojektowanemu spe-

cjalnie do mieszania alginatów masa po 

wymieszaniu pozbawiona jest pęcherzy-

ków powietrza.
 f Łatwe czyszczenie dzięki pokryciu spe-

cjalną powłoką powierzchni miski. 

Opis Art. Nr.
Pojemnik do mieszania alginatów wraz z mieszadłem, 500 ml 18230500
Mieszadło do alginatów, 500 ml 18230510

Łopatka do mieszania Funkcja & Działanie 

Łopatka do mieszania dostępna dla wszyst-

kich pojemników z serii Twister jest dosko-

nałym narzędziem do mieszania wstępne-

go a także do wyjmowania wymieszanych 

mas z pojemnika.

Zalety 
 f Zaokrąglone kanty łopatki chronią po-

jemnik przed uszkodzeniem.
 f Jej długość i stabilność pozwalają na mie-

szanie dużych ilości materiału.

Opis Art. Nr.
Łopatka do mieszania 18210200

Statyw Funkcja & Działanie  
Statyw ten zaprojektowany jest w taki spo-

sób aby pasował do wszystkich rodzajów 

mieszadła Twister. 

 

 

Zalety
 f Statyw czyni z Państwa urządzenie sta-

cjonarne.
 f Bezpieczny montaż urządzenia przy po-

mocy kilku ruchów.
 f Elastyczność i ergonomia.

Opis Art. Nr.
Statyw dla urządzenia stołowego 18210102



39

Vibrax

Zawsze na właściwej częstotliwości

Funkcja & Działanie 

Bardzo szerokie spektrum drgań doskonale 

wibruje każdą masę. Funkcjonalna obsługa 

umożliwia komfortowe użytkowanie nawet 

w trudnych warunkach. 

 

 Zalety 
 f Dwa zakresy drgań, każde z 4 poziomami 

częstotliwości zapewniają wolną od pę-

cherzyków powietrza wibrowaną masę.
 f Dzięki oddzieleniu wibracji od obudowy 

urządzenia zostały zredukowane drgania 

przenoszone na blat roboczy. 
 f Duża trwałość uzyskana przez zastoso-

wanie drgań magnetycznych. 

 

Szczegóły
 f Łatwe dostosowywanie intensywności 

drgań za pomocą dużego przełącznika 

dźwigniowego. 
 f Niezwykle ciche działanie zapewniające 

przyjemne środowisko pracy.
 f Dużą oszczędność czasu daje możliwość 

szybkiego czyszczenia elementów 

urządzenia. 
 f Nawet przy dużym nacisku na krawędź 

urządzenie zachowuje się niezwykle sta-

bilnie. 
 f Dzięki miękkiej wykładzinie nie ma efektu 

podskakiwania łyżki wyciskowej.

 

Opcjonalne akcesoria  
Kula wibracyjna zapewniająca równomierne 

zapływanie masy podczas zalewania pier-

ścieni odlewniczych i odlewania wycisków.

Napięcie sieci 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz 220 V, 60 Hz
Częstotliwość 100 Hz 120 Hz 120 Hz
Pobór mocy 150 VA 170 VA 170 VA
Bezpiecznik urządzenia 2 x 1,6 A (T) 2 x 1,6 A (T) 2 x 1,6 A (T)
Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 275 x 138 x 205 mm 275 x 138 x 205 mm 275 x 138 x 205 mm

Waga 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg
Długość przewodu 2 m 2 m 2 m

Opis Art. Nr.
Vibrax, 230 V 18300000
Vibrax, 120 V 18301000
Vibrax, 220 V 18304000
Kula wibracyjna 18300001

URZĄDZENIA / WIBRATOR 

Dalsze informacje patrz: 
Elementarz Protezy  
Szkieletowe
www.renfert.com/P48
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Pracujcie z najsilniejszymi. Obcinarka firmy Renfert. 

Zbudowana, aby dać wam więcej mocy w codziennym życiu. 

Firma Renfert od 20 lat buduje obcinarki. 

Nic więc dziwnego, że obcinarki firmy Ren-

fert są jednymi z najlepszych i najbardziej 

trwałych urządzeń jakie można kupić. W 

każdym pojedynczym egzemplarzu zawar-

te jest całe nasze doświadczenie, zauważyć 

można to codziennie w każdej minucie pra-

cy w laboratorium. To jest typowa obcinarka 

firmy Renfert: 

 f Wyjątkowa moc 
 f Łatwe czyszczenie 
 f Niebywała trwałość 

 

Szczególnie łatwe czyszczenie obcinarki 

sprawia, że Państwa narzędzie pracy rozwi-

ja stale swoją pełną moc. 

Kiedy mówimy o sile, mamy na myśli: siła 

jedyna w swoim rodzaju. Moc naszej obci-

narki jest tak duża, że nie musimy obawiać

się zatrzymania tarczy podczas obcinania. 

W porównaniu z innymi urządzeniami moc 

obcinarki Renferta jest prawie dwa razy 

większa. Moc, która pozwala zaoszczędzić 

nasz czas i wysiłek. 

URZądZeNia / ObciNaRKi

Cenna wskazówka! 
Odkryjcie nową i ekono-
miczną alternatywę dla 
tradycyjnych tarcz obci-

narki: system Klettfix firmy Renfert. 
Te szybko wymienne tarcze z węglika 
krzemu z rzepami są korzystnym ce-
nowo rozwiązaniem przy obcinaniu 
na mokro. Taka jakość tylko w firmie 
Renfert. 
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URZĄDZENIA / OBCINARKI 

MT3 i MT3 proPrzeznaczona do codziennego 
użytku i na całą wieczność 
 
Trwała, łatwa w obsłudze, wydajna:  
ta obcinarka ustala normy 
Firma Renfert zawarła całą swoją wiedzę w 

tych dwóch modelach obcinarek po to, aby 

mogły one dawać wam w waszej codzien-

nej pracy wszystko, co jest niezbędne: sil-

nik o mocy przekraczającej średnie warto-

ści, wzorcową łatwość pracy i niezwykłą 

trwałość. 

 

Czyszczenie
Dzięki łatwo zdejmowanej przedniej po-

krywie i demontowanej rurce rozpylają-

cej wodę (nie trzeba używać do tego celu 

narzędzi) obcinarka jest bardzo prosta w 

czyszczeniu – wystarczy tylko otworzyć 

cztery zatrzaskowe zapięcia. 

 

Obudowa
Obudowa obcinarki w każdym środowisku 

jest w 100% odporna na korozję i dzięki 

temu bardzo trwała.  

 

Design
Wygląd obcinarek jest nowoczesny i zgod-

ny z duchem czasu, są one bezpieczne i 

wygodne w użyciu. Idealne połączenie er-

gonomii i stylu. Duży otwór w przedniej po-

krywie umożliwia obcinanie dużych modeli 

i doskonałą widoczność na opracowywany 

obiekt. Wszystko w jednym: wzorcowy wy-

gląd, duży komfort pracy. 

Cenna wskazówka! 
Obcinarki MT3 pro i MT3 
wyróżniają się również 
kompaktową budową, 
dzięki czemu mogą być ła-
two umieszczone w pra-
wie każdym miejscu pracy. 

MT3 MT3 pro MT plus MT2

Moc 230 V 1 300 W 1 650 W 1 300 W 1 630 W

Moc 120 V 1 325 W 1 500 W – –

Obcinanie na mokro    

Obcinanie na sucho 

Materiał obudowy Plastik Plastik Plastik Metal

Ustawianie stolika 90°/98° bezstopniowo bezstopniowo bezstopniowo

Szybki „stop“ silnika  

Soft Touch 

Waga (bez tarczy) 13,2 kg 14,5 kg 12,7 kg 26,5 kg

Obcinarki – przegląd
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MT3 pro

Intensywne obcinanie bez kompromisów

Funkcja & Działanie 

MT3 pro cechuje się największą wydajnością 

z pośród wszystkich obcinarek firmy Renfert 

będąc przy tym urządzeniem niezwykle 

bezpiecznym. W momencie wyłączenia ob-

cinarki elektroniczny system szybkiego sto-

pu natychmiast zatrzymuje tarczę obcinarki. 

Gdy zostanie otwarta przednia pokrywa au-

tomatycznie zostaje zatrzymany silnik i od-

cięty dopływ wody.

 

Zalety
 f Dzięki bardzo dużej mocy silnika obcina-

nie odbywa się bez większego wysiłku.  
 f Doskonałe czyszczenie i ekonomiczne 

zużycie wody dzięki możliwości indywi-

dualnej regulacji ilości przepływu wody. 
 f Dzięki bezstopniowej regulacji stolik z li-

niami kątowymi może być wykorzystywa-

ny w każdej, nawet trudnej sytuacji wy-

stępującej podczas obcinania modeli.

 

Szczegóły
 f Bezpieczeństwo pracy uzyskane dzięki 

zastosowaniu elektronicznego systemu 

szybkiego zatrzymywania tarczy obci-

narki. 
 f Wskaźnik LED informujący o przegrza-

niu urządzenia zapewnia jeszcze większe 

bezpieczeństwo podczas pracy. 
 f Regulacja przepływu wody oraz funkcja 

automatycznego zatrzymania wody kon-

trolowana jest za pomocą zaworu elek- 

tromagnetycznego. 

Opis Art. Nr.
MT3 pro, 230 V, z tarczą Klettfix 18090000
MT3 pro, 230 V, z tarczą Marathon 18090500
MT3 pro, 120 V, z tarczą Klettfix 18091000
MT3 pro, 120 V, z tarczą Marathon 18091500

Napięcie sieci 230 V, 50 Hz 120 V, 60 Hz
Pobór mocy 1.650 W 1.500 W
Moc silnika P1 1.650 W 1.500 W
Moc silnika P2 1.200 W 1.100 W
Liczba obrotów 1/min 2.900 3.400
Zapotrzebowanie na wodę max l/min 7 l/min 7 l/min
minimalne wymagane ciśnienie  
wody przy 6 l/min min. 1 bar – max. 5 bar min. 1 bar – max. 5 bar

Ø węża spustowego wody 35 mm 35 mm 
Długość węża odpływowego 1,5 m 1,5 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 305 x 330 x 410 mm 305 x 330 x 410 mm
Waga bez tarczy 14,5 kg 14,5 kg 
Poziom hałasu zgodnie z normą  
DIN 45635–01-KL3 74 dB(A) 74 dB(A)

Długość przewodu 2 m 2 m

Tarcze pasujące do  
obcinarki 
Strona 46

Oliver Bothe, Product Management: 
„Bardzo praktyczna jest hermetyczna 
klawiatura membranowa umieszczo-
na w górnej części obudowy, dzięki 
której można bardzo łatwo i wygod-
nie włączać i wyłączać obcinarkę.“
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MT3

Przekonywująco silny – zaskakująco tani

Funkcja & Działanie 

Obcinarka pracująca na mokro MT3 prze-

konuje nas do siebie ponadprzeciętnie 

mocnym silnikiem. Firma Renfert zapewnia 

w ten sposób wysoką wydajność pracy za 

niewielką cenę. 

 

Zalety
 f Szybka zmiana kąta przechyłu stoli-

ka dzięki praktycznemu mechanizmowi 

(90°/ 98°).
 f Bezpieczeństwo: silnik i woda zatrzymują 

się w momencie otwarcia przedniej po-

krywy obcinarki. 
 f Ustawiona optymalnie rurka spryskująca 

zapobiega zatykaniu się tarczy obcinarki 

zwilżając ją równomiernie.

 

Szczegóły
 f Doskonały obraz obcinanego modelu 

dzięki 10° pochyleniu obcinarki.
 f Łatwe prowadzenie obcinanych mode-

li gipsowych dzięki delikatnie wygrawero-

wanym na stoliku liniom kątowym.

Opis Art. Nr.
MT3, 220-240 V, z tarczą Klettfix 18080000
MT3, 220-240 V, z tarczą Marathon 18080500
MT3, 100-120 V, z tarczą Klettfix 18081000
MT3, 100-120 V, z tarczą Marathon 18081500

Napięcie sieci 220-240 V, 50/60 Hz 100-120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 1.300 W 1.325 W
Moc silnika P1 1.300 W 1.325 W
Moc silnika P2 900 W 1.000 W
Liczba obrotów 1/min 2.900 (50 Hz), 3.400 (60 Hz) 2.900 (50 Hz), 3.400 (60 Hz)
Zapotrzebowanie na wodę max l/min 7 l/min 7 l/min
Minimalne wymagane ciśnienie wody przy 6 l/min min. 1 bar – max. 5 bar min. 1 bar – max. 5 bar
Ø węża spustowego wody 35 mm 35 mm
Długość węża odpływowego 1,5 m 1,5 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 305 x 330 x 410 mm 305 x 330 x 410 mm
Waga bez tarczy 13,2 kg 13,2 kg
Poziom hałasu zgodnie z normą  
DIN 45635-01-KL3 74 dB(A) 74 dB(A)

Długość przewodu 2 m 2 m

Przydatny rozpuszczalnik 
do gipsu GO-2011
Strona 154

Oliver Bothe, Product Management: 
„Nie wyrzucajcie starych tarcz do ob-
cinania Klettfix, mogą się one dosko-
nale przydać na przykład do ręcznego 
usuwania nadmiaru masy z modeli z 
masy osłaniającej.”

Wskazówka: 
Stabilna przednia pokry-
wa dzięki zamknięciu na 
zatrzaski zdejmowana 

jest do czyszczenia kilkoma ruchami 
rąk. Rurka rozpylająca wodę oraz sto-
lik także mogą być zdemontowane 
bez wysiłku i oczyszczone w rozpusz-
czalniku do gipsu (zalecamy GO-2011 
firmy Renfert). 

URZĄDZENIA / OBCINARKI

Video
Obcinanie modeli,
właściwe urządzenie – MT3
www.renfert.com/P806
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MT plus

Na mokro lub na sucho - MT plus 2 w 1

Funkcja & Działanie 

MT plus jest obcinarką pracującą zarówno 

na sucho jak i na mokro. Dzięki dużej mocy 

silnika cięcie nawet najtwardszych gipsów 

jest dziecinnie łatwe. 

 

Zalety
 f Prosta, szybka konserwacja dzięki możli-

wości demontowania przedniej pokrywy 

bez potrzeby użycia narzędzi.
 f Możliwość zdjęcia stolika i rurki rozpyla-

jącej wodę ułatwia czyszczenie urządze-

nia. 
 f Obudowa obcinarki wykonana jest ze 

specjalnego tworzywa (poliuretanu), 

dźwiękochłonnego i odpornego na zary-

sowania.

 

Szczczegóły
 f Dzięki bezstopniowej regulacji ustawienia 

stolika obcinarka może być stosowana w 

każdej konfiguracji obcinania modeli.
 f Zintegrowane narzędzie pozwala na 

szybką wymianę tarczy obcinarki.
 f Obudowa nierdzewna w 100%.
 f Wysoki poziom bezpieczeństwa podczas 

otwierania obudowy zapewnia wyłącznik 

bezpieczeństwa zatrzymujący silnik i do-

pływ wody.

Opis Art. Nr.
MT plus, 220-230 V, z tarczą Klettfix 18030000
MT plus, 220-230 V, z tarczą Marathon 18030500
MT plus, 230-240 V, z tarczą Klettfix 18036000
MT plus, 230-240 V, z tarczą Marathon 18036500

Napięcie sieci 220-230 V, 50/60 Hz
Pobór prądu 6,5 A
Moc silnika P1 1.300 W 
Moc silnika P2 900 W
Liczba obrotów 1/min 2.820
Zapotrzebowanie na wodę max l/min 9 l 
Minimalne wymagane ciśnienie wody przy 6 l/min 1 bar 
Ø węża spustowego wody Ø 35 mm
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 298 x 318 x 412 mm
Waga 12,7 kg
Poziom hałasu zgodnie z normą DIN 45635-01-KL3 74 dB (A)
Długość przewodu 2 m 

Tarcze pasujące do  
obcinarki
Strona 46

Christian Pilz, Kierownik działu  
Zarządzania Produktem 
„Na mokro lub na sucho? Najchętniej 
i tak i tak? W takim razie MT plus jest 
właściwym wyborem. W kilku pro-
stych krokach możemy przekształcić 
obcinarkę z pracującej na mokro na 
obcinarkę pracującą na sucho. Wnę-
trze obcinarki zaprojektowane jest 
w taki sposób, że doskonale spełnia 
wszelkie wymagania potrzebne do 
pracy na mokro i na sucho.“

Wskazówka: 
Do tego urządzenia pole-
camy tarczę do obcinania 
Marathon. Zbudowana 
jest ona z diamentowych 
wysepek w kształcie koła 
i może być stosowana do 
obcinania na mokro jak i 
na sucho.  
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MT2

Klasyczny pakiet siły dla profesjonalistów 

Funkcja & Działanie 

Obcinarka MT2 zaprojektowana jest spe-

cjalnie aby mogła wytrzymywać skrajne ob-

ciążenia. Ta obcinarka pracująca na mokro 

dzięki swojemu silnikowi o wysokim mo-

mencie obrotowym i cichej pracy wyznacza 

standardy innym urządzeniom.

 

Zalety
 f Elektroniczny system szybkiego stopu 

gwarantuje natychmiastowe zatrzymanie 

tarczy obcinarki. 
 f Wbudowany wyłącznik w momencie ot-

warcia obudowy przerywa natychmiast 

dopływ prądu i wody do urządzenia.
 f Beznarzędziowa wymiana pomiędzy 

dwoma stolikami z precyzyjnym ustawie-

niem nachylenia 90° i 98°.

  

Szczegóły
 f Doskonały obraz i precyzyjna praca dzięki 

bardzo dużej powierzchni pracy i szero-

kiemu dostępowi do tarczy szlifierskiej.
 f Odporna na korozję obudowa wykonana 

ze stali szlachetnej pokrytej ochronną po-

włoką o bardzo gładkiej powierzchni we-

wnętrznej i zewnętrznej.
 f Łatwo zdejmowana, skutecznie spłukują-

ca rurka rozpylająca wodę.
 f Laserowo grawerowane linie na 90° stoli-

ku do obcinania modeli ortodontycznych. 
 f Indywidualne ustawienie przepływu 

wody do 9 l/min.

Opis Art. Nr.
MT2, 230 V (bez tarczy) 18010000
Klettfix MT2, 5 szt. (3 x K80, 2 x K120) + podparcie tarczy 18011000
Marathon MT2, szt. 18012000
Infinity MT2, szt. 18013000

Napięcie sieci 230 V, 50 Hz
Pobór prądu 7,2 A
Moc silnika P1 1.630 W 
Moc silnika P2 1.200 W 
Liczba obrotów 1/min 2.860
Zapotrzebowanie na wodę max l/min 9 l
Minimalne wymagane ciśnienie wody przy 6 l/min 1 bar 
Ø węża spustowego wody 35 mm
Długość węża odpływowego 1,5 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 334 x 320 x 456 mm 
Waga 26,5 kg 
Poziom hałasu zgodnie z normą DIN 45635–01-KL3 74 dB(A)
Ø wewnętrzne przyłącza węża 29 mm
Ø zewnętrzne przyłącza węża 35–40 mm
Długość przewodu 2 m 

Tarcze pasujące do  
obcinarki
Strona 46

URZĄDZENIA / OBCINARKI
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Tarcze do obcinarki
1. Infinity
Tarcza pełnodiamentowa odpowiednia dla 

wszystkich obcinarek firmy Renfert pracują-

cych na mokro. 

 
Zalety 

 f Dzięki zwartej, diamentowej powierzch-

ni uzyskujemy bardzo gładką powierzch-

nię szlifowaną. 
 f Wyjątkowo odporna i trwała. 
 f Posiada niezwykłą zdolność usuwania 

dużych ilości materiału.

 

2. Marathon
Częściowo diamentowa tarcza jest odpo-

wiednia do pracy zarówno na mokro jak i 

na sucho.

Zalety
 f Pokryta galwanicznie diamentowymi wy-

sepkami. 
 f Duża zdolność usuwania materiału, na-

wet przy niewielkim nacisku. 
 f Długi okres użytkowania.

 

 

3. Klettfix
System Klettfix to niedrogie rozwiązanie do 

pracy na mokro. 

Zalety
 f Wymiana tarczy w kilka sekund bez po-

trzeby użycia narzędzi. 
 f Równomierna powierzchnia szlifowania i 

możliwość wymiennego stosowania tarcz 

o ziarnistości 80 lub 120.
 f Duża wydajność przy obcinaniu modeli.

 

 

 

 

 

 

Klettfix 80/120
Wersja podsta-
wowa

Klettfix 80/120 
Opakowanie 
uzupełniające

Marathon Infinity Średnica

Opcje dostawy

5x Klettfix (wielkość 
ziarna 3x K80, 2x 
K120) + podparcie 
tarczy

5x Klettfix  
(wielkość ziarna  
K80 lub K120) 

1x Marathon 1x Infinity

Max. 
liczba obrotów 3 400 1/min 3 400 1/min 3 400 1/min 3 400 1/min

Sposób użycia na mokro na mokro na mokro i na 
sucho na mokro

Odpowiedni do Gips i masy 
osłaniające

Gips i masy 
osłaniające Gips Gips

Wydajność szlifo-
wania 9,5 g 9,5 g 8,5–10,5 g 7,8–9,9 g

Ilość gipsu 18 kg 18 kg 1 000 kg 1 700 kg
Art. Nr. 
MT3 pro/MT3 1803 1001 18031100  (K80) 

18031200  (K120) 18032001 18033001 23,4 cm

Art. Nr. 
MT plus 1803 1000 18031100  (K80) 

18031200  (K120) 18032000 18033000 23,4 cm

Art. Nr. 
MT2 1801 1000 18011100  (K80) 

18011200  (K120)
18012000 
(także TT2) 18013000 25,4 cm

Art. Nr. 
MT1 1800 1000 18001100  (K80) 

18001200  (K120) 18002000 18003000 21,0 cm
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Millo pro/ Millo

Frezarka do łuków zębowych:  
oszczędność czasu i precyzja

Funkcja & Działanie 

Millo (pro) daje nam bazę do wykona-

nia precyzyjnych modeli. Stosowanie Millo 

(pro) zwiększa bezpieczeństwo i znacznie 

oszczędza czas pracy.

 

Zalety 
 f Mocny, bezobsługowy silnik pozwala na 

szybkie i łatwe szlifowanie łuków zębo-

wych.
 f Niezawodność i dokładność modeli  

zagwarantowane są dzięki gładkiej  

powierzchni szlifowania i absolutnie równej, 

stożkowej powierzchni łuku zębowego.
 f Podłączenie wyciągu gwarantuje czystość 

miejsca pracy i wysoki poziom ochrony 

zdrowia.

 

Funkcje 
Millo pro dodatkowo posiada regulację wy-

sokości frezowania, co umożliwia opraco-

wywanie miejsc w łuku zębowym. Wyciągi 

nieposiadające automatyki włączania mogą 

być podłączane bezpośrednio do Millo pro, 

który sam zautomatyzuje moment włącza-

nia wyciągu.

 

Szczegóły
 f Urządzenie absolutnie niewywrotne dzię-

ki powiększonej powierzchni podstawy.
 f Oszczędność miejsca dzięki kompakto-

wej budowie.
 f Nieskomplikowana wymiana freza za po-

mocą zintegrowanego klucza.
 f Zdejmowany stolik roboczy umożliwiają-

cy łatwe czyszczenie.

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 120 V, 60 Hz
Liczba obrotów / min 2.770 (50 Hz) / 3.350 (60 Hz) 2.770 (50 Hz) / 3.350 (60 Hz)
Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 252 x 214 x 207 mm 252 x 214 x 207 mm 

Waga 5,7 kg 5,7 kg

Opis Art. Nr.
Millo pro, 220–240 V 18050000
Millo pro, 120 V 18051000
Millo, 220–240 V 18040000
Millo, 120 V 18041000
Frez z nacięciami krzyżowymi 18060001
Frez stożkowy z nacięciami spiralnymi (zawarty w zestawie) 18060002
Frez cylindryczny z nacięciami krzyżowymi 18060003

Cim Özyurt, Product Management: 
„Zaoszczędzicie Państwo pieniądze 
dzięki Millo pro/Millo. Obróbka łuku 
zębowego za pomocą mikrosilnika ze 
względu na jego znaczne zanieczysz-
czenie a przez to  wysokie zużycie 
zwiększa koszty eksploatacji.”

  

URZĄDZENIA / FREZARKA DO ŁUKÓW ZĘBOWYCH 

Wskazówka – trzy różne 
frezy: do wyboru są frezy 
z drobnymi jak i grubymi 
nacięciami. Odpowiednie 
rozwiązanie do każdego 
pożądanego sposobu szli-
fowania.  
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Top spin

Precyzyjny

Funkcja & Działanie 
Top spin zapewnia dużą precyzję, bez-

pieczeństwo i trwałość. Byliśmy w stanie 

znacząco zwiększyć niespotykany dotąd 

poziom jakości. Daj się zainspirować do-

kładnemu ruchowi obrotowemu, specjalnej 

technologii wiercenia i unikalnemu zabez-

pieczeniu przeciw pyłom.

 

Zalety 
 f Dokładność wiercenia ≤ 0,01mm uzy-

skana dzięki zastosowaniu unikalnej tech-

nologii łożyska wału. 
 f Mocny silnik pozbawiony spadku wydaj-

ności podczas wiercenia 8.000 1/min.
 f Niezwykle lekkie, bez pokonywania opo-

ru wiercenie uzyskane dzięki unikalnej 

geometrii wiertła. 

Opis Art. Nr.
Top spin, 220–240 V 18400000
Top spin, 100–120 V 18401000

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 12 W 12 W
Liczba obrotów 1/min 8.000 8.000
Długość przewodu 1,8 m 1,8 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 153 x 330 x 175 mm 153 x 330 x 175 mm
Waga 4 kg 4 kg
Wiertło z węglików z trzonkiem Ø 3 mm Ø 3 mm
Dopuszczalna długość wiertła 34–46 mm 34–46 mm 
Bezstopniowy skok stolika 0–20 mm 0–20 mm
Klasa lasera 2 2

Pinarka firmy Renfert 
na stronie 118

Wskazówka:
Aby umożliwić Państwu 
zachowanie należytej pre-
cyzji pracy niezależnie od 

systemu Pinów z jakim Państwo pra-
cują, otrzymujecie od firmy Renfert 
wiertła w trzech wariantach (small/ 
medium/ large). Dzięki temu możecie 
osiągnąć wymaganą precyzję w każ-
dym z systemów. 

Dowiedzcie się więcej  
w naszym Raporcie  
Renferta 1/2014:
www.renfert.com/P47
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URZADZENIA / PINARKI

Szczegóły

Precyzja
 f Unikalna konstrukcja łożyska wału pozwala na 

wyeliminowanie nawet minimalnych wibracji. 

Dokładność wiercenia uzyskała nowy wymiar. 
 f Na potrzeby indywidualnego odczuwania precy-

zji, wiertła oferowane są w 3 wersjach: „small/

medium/large“.
 f Podwójne teleskopowe prowadzenie stolika za-

pewnia precyzyjne nawiercanie podczas całego 

procesu wiercenia.
 f Plamka lasera wskazuje dokładnie czubek wier-

tła. 
 f Zaznaczenia na powierzchni stolika pozwalają na 

precyzyjne zaplanowanie miejsca nawiercenia, 

nawet przy bardzo wąskich łukach zębowych. 

 

Bezpieczeństwo i prostota obsługi 
 f Nowa geometria wierteł zmniejsza siłę wiercenia 

nawet do 50%, oznacza to bezpieczne nawier-

canie otworów nawet w przypadku łuku zębo-

wego zagrożonego zlamaniem. 
 f Zastosowanie zacisku szybkomocującego zapew-

nia prostą, beznarzędziową wymianę wierteł.
 f Czysta, komfortowa praca możliwa dzięki zasto-

sowaniu unikalnej metody usuwania pyłu i ła-

twego do wyjęcia pojemnika na pył z widocznym 

poziomem zapełnienia. 

 

Dalsze szczegóły
 f Indywidualną, ergonomiczną pracę umożliwiają 

dwie pozycje ustawienia urządzenia i różne moż-

liwości ułożenia łuku zębowego. 
 f Indywidualnie regulowana głębokość wiercenia 

od 0–20 mm dodatkowo umożliwia nawiercanie 

otworów na piny w systemach z płytami z two-

rzyw sztucznych. 
 f Przez możliwość regulacji głębokości wiercenia 

możliwe jest zastosowanie wiertła o dłuższym 

trzonku.
 f Kompaktowa budowa o dużej stabilności. 

Tilo Burgbacher, Budowa i rozwój:
„Opracowaliśmy nowe funkcjonalne po-
dejście aby uczynić pinarkę jeszcze bar-
dziej ekonomiczną: wyłącznik główny 
aktywowany jest poprzez innowacyjny 
czujnik dotykowy, urządzenie znajduje się 

wtedy w stanie oczekiwania (tryb Stand-by). Wiertło akty-
wowane jest automatycznie w momencie obniżenia stolika. 
Po 2 minutach bezczynności wyłącznik główny wyłącza się 
automatycznie.”
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Technika pracy w wosku. Idealny wzór oszczędności czasu.

Renfert – racjonalna technika pracy w wosku.

W każdym stadium rozwoju do ciągłego 

doskonalenia tego popularnego urządze-

nia przyczyniały się życzenia, potrzeby i 

doświadczenia naszych klientów. Nic więc 

dziwnego, że Waxlectric ze swoją zaawan-

sowaną technologia uchodzi na między-

narodowej arenie jako urządzenie wzorco-

we. Waxlectric stanowi zasadniczy element 

dwóch zoptymalizowanych systemów: 

 

Podczas modelowania koron i mostów wraz 

z Vario E eliminuje potrzebę stosowania 

palnika Bunsena i skraca czas potrzebny na 

rozgrzanie wosków. 

Korzyść dla was:
 f 50% oszczędność czasu. 
 f Wyeliminowane niebezpieczeństwo prze-

grzania wosku.

 

Podczas wykonywania protez całkowitych i 

częściowych oszczędność czasu jest jeszcze 

bardziej widoczna. Wosk może być jeszcze 

lepiej przygotowany, jeśli razem z urządze-

niem Waxlectric użyjemy Waxprofi z dużym 

nożykiem do wosku. Uzyskana kremowa 

konsystencja wosku sprawia, że nanoszenie 

dużych ilości wosku jest dziecinnie proste.  

Korzyść dla was: 
 f 70% oszczędność czasu.
 f Wosk nie ma żadnych zbędnych skurczów.

URządzENia / PRaca W WosKU 

Joanna Deligianni, 
Technik dentystyczny:
„Najlepsze wyniki osiągam stosując do 
modelowania woski GEO Avantgarde. 
Właściwości modelowania tych wo-
sków są doskonale dostosowane do 
przyjaznych materiałom technologii 
używanych podczas pracy w wosku.”

Wskazówka – szybkość 
w technice zanurzania w 
wosku:
Wykonaj czapeczkę wo-

skową w zaledwie 10 sekund. Dokład-
na co do stopnia regulacja temperatu-
ry wosku w podgrzewaczu hotty LED 
umożliwia dodatkowo kontrolę nad 
grubością czapeczki. W ten sposób 
otrzymujecie np. przy pracy naszym 
woskiem GEO Dip i ustawieniu tempe-
ratury na 91°C czapeczkę o grubości 
0,4 mm, 90°C = 0,5 mm, 92°C = 0,3 mm.
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Waxlectric firmy RenfertDoskonały w kształcie
 
Waxlectric. 
Modelowanie w rekordowym czasie. 
Jeśli chcecie Państwo aby wasze modelowa-

nie było komfortowe i pozbawione naprę-

żeń, nie ma innej drogi niż do firmy Renfert. 

Koncepcja przewodzenia ciepła opracowa-

na przez firmę Renfert koncentruje tempe-

raturę dokładnie tam gdzie jest to w danej 

chwili potrzebne. Końcówka do modelowa-

nia tworzy właściwe centrum ciepła.  

 

Ustawianie temperatury: 
 f Indywidualne dostrojenie temperatury do 

każdego rodzaju wosku dzięki możliwości 

ustawienia temperatury w zakresie  

50°–200°C.

 

Końcówki do modelowania:
 f Bezpośrednie przekazywanie ciepła do 

wosku przez ogrzewanie od wewnątrz 

końcówek do modelowania. 

 f Końcówki wykonane ze specjalnego sto-

pu o doskonałej przewodności cieplnej. 

 

Rękojeść: 
 f Najwyższy komfort pracy uzyskany dzięki 

izolowanemu termicznie uchwytowi wy-

konanemu z naturalnego korka. 
 f Żaroodporny i zabezpieczony przed skrę-

ceniem przewód. 

Obudowa: 
 f Urządzenie zawsze w zasięgu wzroku, 

optymalna obsługa dzięki 20° pochyle-

niu. 
 f Zamknięta hermetycznie, łatwa do czysz-

czenia klawiatura membranowa. 
 f Zwiększenie bezpieczeństwa pracy przez 

zastosowanie zasilania niskim napięciem. 

Zasilacz umieszczony jest poza miejscem 

pracy.

Doskonały wybór końcó-
wek do modelowania 
na stronie 54
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Waxlectric I + II

Modelowanie w wosku –  
precyzyjne i szybkie 

Funkcja & Działanie 
Waxlectric I + II to profesjonaliści w dzie-

dzinie elektrycznych nożyków do wosku. 

Koncepcja użytkowania skupia się na bez-

pieczeństwie, precyzji i łatwości obsługi.

 

Zalety 
 f Kontrolowane procesy pracy poprzez do-

kładne, co do stopnia ustawienie tempe-

ratury końcówek. 
 f Bezpośrednie wywołanie ustawionych 

wcześniej temperatur końcówek dzięki 

funkcji programowania.
 f Zamknięta hermetycznie klawiatura 

membranowa. 

 

Cechy
W porównaniu do Waxlectric I urządzenie 

Waxlectric II posiada możliwosć pracy rów-

nolegle dwoma końcówkami.   

 

Szczegóły
 f Ergonomiczny dostęp do rękojeśći i 

końcówek do modelowanie dzięki zinteg-

rowanemu uchwytowi.
 f Bezpośrednie ustawienie maksymalnej i 

minimalnej temperatury. 
 f Doskonale widoczny przy świetle dzien-

nym 3 cyfrowy wyświetlacz LED.
 f W Waxlectric II temperaturę obu kanałów 

można ustawić oddzielnie. 
 f System kodowania kolorami ułatwiający 

kontrolowane sterowanie obydwoma 

rękojeściami.Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Waxlectric I (1-kanałowy),  
220–240 V

1 urządzenie sterujące, zintegrowany uchwyt do umieszczenia  
rękojeści grzejnej i sześciu końcówek do modelowania,1 rękojeść,  
1 końcówka do modelowania nr. 21550102, 1 zasilacz

21560000

Waxlectric I (1-kanałowy), 
100–120 V

1 urządzenie sterujące, zintegrowany uchwyt do umieszczenia  
rękojeści grzejnej i sześciu końcówek do modelowania, 1 rękojeść,  
1 końcówka do modelowania 21550102, 1 zasilacz

21561000

Waxlectric II (2-kanałowy),  
220–240 V

1 urządzenie sterujące, zintegrowany uchwyt do umieszczenia  
rękojeści grzejnej i sześciu końcówek do modelowania, 2 rękojeści,  
2 końcówki do modelowania 21550101 + 21550103, 1 zasilacz

21570000

Waxlectric II (2-kanałowy), 
100–120 V

1 urządzenie sterujące, zintegrowany uchwyt do umieszczenia  
rękojeści grzejnej i sześciu końcówek do modelowania, 2 rękojeści,  
2 końcówki do modelowania 21550101 + 21550103, 1 zasilacz

21571000

Opis Waxlectric I Waxlectric II
Napięcie sieci 100–240 V AC, 50/60 Hz 100–240 V AC, 50/60 Hz 
Napięcie zasilające 12 V DC 12 V DC 
Pobór mocy 5 W 10 W 
Temperatura pracy max/min 200°C / 50°C 200°C / 50°C 
Długość przewodu rękojeści 85 cm 85 cm 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 120 x 60 x 98 mm 150 x 60 x 98 mm 

Waga (z / bez zasilacza) ≈ 445 g / 235 g ≈ 475 g / 265 g 

Doskonały wybór końcó-
wek do modelowania 
na stronie 54

Cim Özyurt, Product Management:
„W razie potrzeby korkową ręko-
jeść można bez problemu wymienić 
na nową (Część zapasowa nr. 90002–
1354).”

Wskazówka:
Czyszczenie końcówek 
nożyka Waxlectric zosta-
ło rozwiązane przez firmę 

Renfert w bardzo prosty sposób. Za-
brudzone końcówki należy po prostu 
ostrożnie, przy ciśnieniu ok. 2 bar, wy-
piaskować perełkami szklanymi (np. 
Rolloblast 50 μm), a następnie krót-
ko wypolerować na polerce na wysoki 
połysk i skończone.  
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Waxlectric light I + II

Przystępne cenowo wprowadzenie w świat 
modelowania elektrycznymi narzędziami

Funkcja & Działanie  
Idealnym rozwiązaniem do rozpoczęcia 

pracy metodą racjonalnego modelowania w 

wosku są elektryczne nożyki do wosku.

 

 Zalety 
 f Prosta regulacja temperatury za pomocą 

potencjometru. 
 f Waxlectric light II posiada oddzielnie re-

gulowaną temperaturę dla każdego z no-

żyków.
 f Zwarta, ergonomiczna budowa. 

 

Cechy 

W porównaniu do Waxlectric light I w Wax-

lectric light II można pracować równolegle 

dwoma narzędziami.

 

Szczegóły
 f Brak skurczu modelowanego obiektu na 

modelu jest wynikiem odpowiedniej tem-

peratury wosku – nie jest on ani prze-

grzany ani spalony.
 f Większa koncentracja technika na mo-

delowanym przedmiocie a nie na 

narzędziach i instrumentach.

Opis Zakres dostawy Art. Nr.
Waxlectric light I (1-kanałowy),  
220–240 V

1 urządzenie sterujące, 1 rękojeść, 1 końcówka do  
modelowania 21550102, 1 zasilacz 21500000

Waxlectric light I (1-kanałowy),  
100–120 V

1 urządzenie sterujące, 1 rękojeść, 1 końcówka do  
modelowania 21550102, 1 zasilacz 21501000

Waxlectric light II (2-kanałowy),  
220–240 V

1 urządzenie sterujące, 2 rękojeści, 2 końcówki do  
modelowania 21550101 + 21550103, 1 zasilacz 21510000

Waxlectric light II (2-kanałowy),  
100–120 V

1 urządzenie sterujące, 2 rękojeści, 2 końcówki do  
modelowania 21550101 + 21550103, 1 zasilacz 21511000

Opis Waxlectric light I Waxlectric light II
Napięcie sieci 100–240 V AC, 50/60 Hz 100–240 V AC, 50/60 Hz
Napięcie zasilające 12 V DC 12 V DC
Pobór mocy 5 W 10 W 
Temperatura pracy max/min 200°C / 50°C 200°C / 50°C 
Długość przewodu rękojeści 85 cm 85 cm 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 91 x 53 x 80 mm 91 x 53 x 80 mm 

Waga (z / bez zasilacza) ≈ 425 g / 215 g ≈ 445 g / 235 g 

Optymalne rezultaty 
osiągniemy stosując wo-
ski do modelowania GEO 
Avantgarde
strona 134

Guido Testa, Technik dentystyczny, 
Włochy: 
„Przy modelowaniu protez częścio-
wych i całkowitych pracuję dużym no-
żykiem do wosku – zaprojektowa-
nym doskonale aby rozwiązywać dwa 
główne zadania: przenoszenie du-
żych ilości wosku, filigranowe i ana-
tomiczne modelowanie. Dzięki łu-
kowato wygiętemu tyłowi i smukłej 
końcówce modelowanie podniebie-
nia i przestrzeni międzyzębowych 
może być wykonywane bezbłędnie.”

URZĄDZENIA / PRACA W WOSKU 
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Końcówki do modelowania Funkcja & Działanie 
Zintegrowany element grzejny, możliwość 

indywidualizacji, prosta i szybka wymiana 

to tylko niektóre z właściwości końcówek 

do modelowania. 

 

Zalety 
 f 12 różnych wariantów.
 f Bardzo szybkie nagrzewanie i utrzymy-

wanie temperatury dzięki specjalnemu 

stopowi o wyjątkowych właściwościach 

termicznych. 
 f Proste czyszczenie przyczynia się do wy-

dłużenia żywotności końcówek. 

Opis Art. Nr.
Mała sonda, 1 sztuka 21550101
Średnia sonda, 1 sztuka 21550102
Duża sonda, 1 sztuka 21550103
Wąskie ostrze, 1 sztuka 21550104
Szerokie ostrze, 1 sztuka 21550105
Ostrze z wgłębieniem, 1 sztuka 21550106

Opis Art. Nr.
Końcówka wąska pozioma, 1 sztuka 21550107
Końcówka wąska pionowa, 1 sztuka 21550108
Sonda mini – zakrzywiona, 1 sztuka 21550109
Ostrze lancetowate, 1 sztuka 21550110
Ostrze ogon bobra, 1 sztuka 21550111

Szybko i precyzyjnie

Duży nożyk do wosku Funkcja & Działanie  
Duży nożyk do wosku znajdujący zastoso-

wanie we wszystkich pracach przy prote-

zach częściowych i całkowitych.

 

 Zalety 
 f Doskonały do nabierania dużych jak i nie-

wielkich ilości wosku. 
 f Końcówka nożyka do modelowania na-

daje się idealnie do kształtowania prze-

strzeni międzyzębowych. 
 f Pionowe i poziome krzywizny doskonale 

modelujące naturalne zaokrąglenia.
Opis Art. Nr.
Duży nożyk do wosku, 1 sztuka 21550112

Szybko i czysto

Zestaw uchwytów Funkcja & Działanie  
Uchwyt stanowiący uzupełnienie elektrycz-

nych nożyków Waxlectric light I i II.

 

 Zalety
 f Szybki dostęp aż do 6 kncówek do mo-

delowania
 f Uporządkowane przechowywanie ręko-

jeści do modelowania.
 f Łatwe czyszczenie zdejmowanych ele-

mentów, odpornych na parę wodną.

Opis Art. Nr.
Zestaw utrzymujący Waxlectric 21511500
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Vario E

Praca w wosku na wysokim poziomie

Funkcja & Działanie 
Podgrzewacz Vario E utrzymuje woski do 

modelowania w wybranej temperaturze 

pracy. Dzięki temu chronicie Państwo swój 

wosk przed przegrzaniem, końcówki do 

modelowania przed nadmiernym mecha-

nicznym obciążeniem a wymodelowane 

przez siebie obiekty przed znacznymi  

naprężeniami.

 

Zalety 
 f 30% oszczędność czasu dzięki funkcji 

podgrzewania wstępnego. 
 f Trzy pojemniki na wosk z oddzielnym ste-

rowaniem temperaturą powodują, że 

urządzenie staje się wielofunkcyjne.
 f Indywidualna regulacja konsystencji wo-

sku (od kremowej do płynnej) osiągana 

dzięki bezstopniowej regulacji tempera-

tury od 45–110°C.

 

Szczegóły
 f Stała kontrola temperatury, rzeczywista 

wartość temperatury wyświetlana jest na 

wyświetlaczu LED. 
 f Może również podgrzewać woski światło 

utwardzalne. 
 f Spokojna praca dzięki ergonomicznej wy-

sokości roboczej.
 f Głębokie pojemniki na wosk są idealne 

do wykonywania czapeczek metodą za-

nurzania. 
Opis Art. Nr.
Vario E, 220–240 V 14520000
Vario E, 100–120 V 14521000

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 85 W 85 W
Temperatura pracy max /min 110°C / 45°C 110°C / 45°C
Długość przewodu 2 m 2 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 178 x 54 x 120 mm 178 x 54 x 120 mm 
Waga 660 g 660 g 

Firma Renfert poleca spe-
cjalne woski do modelo-
wania GEO Avantgarde
strona 134

Cim Özyurt, Product Management:
„Czy wiecie Państwo, że połączenie 
nożyka do wosku Waxlectric z pod-
grzewaczem Vario E zapewnia 50% 
oszczędność czasu? Dzięki tej kom-
binacji możecie również uniknąć po-
ważnych konsekwencji wynikających 
z przegrzania wosku.“

URZĄDZENIA / PRACA W WOSKU 

Dalsze informacje zobacz 
Podręcznik modelowania 
(Modelowanie, K+B).
www.renfert.com/P48
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hotty LED / hotty 

Czapeczki woskowe –  
precyzja dzięki zanurzaniu 

Funkcja & Działanie  
Podgrzewacze wosku do zanurzania, hot-

ty i hotty LED to urządzenia służące do wy-

konywania w ciągu zaledwie kilku sekund 

czapeczek woskowych o jednakowej gru-

bości i stabilnym kształcie.

 

Zalety 
 f Szybka i ciągła faza podgrzewania. 
 f Precyzyjne wyniki pracy poprzez nie-

ustanną regulację minimalnych wahań 

temperatury.
 f Jednolita grubość czapeczki woskowej 

dzięki równomiernemu rozkładowi tem-

peratury w podgrzewaczu.

 

Cechy 

hotty LED pozwala na dokładne ustawianie 

temperatury za pomocą przycisków zabez-

pieczonych folią ochronną. Wartość tempe-

ratury wyświetlana jest stale na wyświetla-

czu LED. 

 

Podgrzewacz hotty umożliwia ustawianie i 

odczytywanie wartości temperatury za po-

mocą potencjometru.

 

Szczegóły
 f Realna wartość temperatury określana w 

miejscu zanurzania modelików.
 f Płynna regulacja temperatury w zakresie 

60–110°C.
 f Znakomite podparcie dla ręki dzięki ergo-

nomicznej obudowie.
 f Dzięki specjalnie zaprojektowanemu 

kształtowi zbiornika nie zanieczyszczamy 

urządzenia resztkami wosku.
 f Zintegrowana pokrywka zapewnia stałą 

ochronę przed brudem i kurzem. 

Opis Art. Nr.
hotty LED, 220–240 V 14610000
hotty LED, 100–120 V 14611000
hotty, 220–240 V 14600000
hotty, 100–120 V 14601000

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 25 W 25 W 
Temperatura pracy max/min 110°C / 60°C 110°C / 60°C
Długość przewodu 2 m 2 m 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 90 x 65 x 98 mm 90 x 65 x 98 mm 
Waga 360 g 360 g 

Firma Renfert poleca asor-
tyment wosków do zanu-
rzania 
Strona  133

Cim Özyurt, Product Management:  
„Technika zanurzania w wosku jest 
nadal najszybszą i najbardziej pre-
cyzyjną techniką wykonywania cza-
peczek. Poprzez właściwe przygoto-
wanie wosku otrzymujemy zawsze 
czapeczki o jednolitej grubości.”

Dalsze informacje zobacz 
Podręcznik modelowania 
(Modelowanie, K+B).
www.renfert.com/P48
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Waxprofi

Modelowanie w protetyce -  
z systemem skuteczniej

Funkcja & Działanie 
Aby nadać protezie świeżości i witalności 

potrzeba Państwa indywidualnego kunsztu. 

Żebyście mogli to skutecznie osiągnąć po-

trzebujecie naszego Waxprofi. Cieszcie się 

łatwością, z jaką mogą być dzisiaj modelo-

wane ustawienia zębów. 

 

 Zalety 
 f 50% oszczędność czasu osiągnięta dzię-

ki funkcji podgrzewania wosku. 
 f Indywidualne ustawianie konsystencji 

wosku (od kremowej do płynnej) dzięki 

bezstopniowej regulacji temperatury od 

40–110°C.
 f Duża objętość pojemnika na wosk za-

pewnia pracę bez potrzeby stałego uzu-

pełniania wosku (120 ml).

 

Szczegóły
 f Łatwe nabieranie porcji wosku dzięki er-

gonomicznej wysokości urządzenia. 
 f Funkcjonalne wzornictwo pojemnika na 

wosk umożliwia czystą obsługę podgrze-

wacza. 
 f Zintegrowana pokrywa chroni wosk 

przed zanieczyszczeniami. 
 f Urządzenie odpowiednie do stosowania 

wosków światło utwardzalnych. 

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Pobór mocy 120 W 120 W
Temperatura pracy max /min 110°C / 40°C 110°C / 40°C 
Długość przewodu 2 m 2 m
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 178 x 54 x 120 mm 178 x 54 x 120 mm
Waga ≈ 608 g ≈ 608 g 

Waxlectrics
zobacz strony 52–54

Wskazówka:
Stosując Waxprofi w kom-
binacji z Waxlectric może-
cie zaoszczędzić do 70% 

czasu, ponieważ zostaje zupełnie wy-
eliminowane podgrzewanie narzędzi 
nad palnikiem Bunsena. 

URZĄDZENIA / PRACA W WOSKU

Opis Art. Nr.
Waxprofi, 220–240 V 14400000
Waxprofi, 100–120 V 14401000
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Sprawdzone bezpieczeństwo i bezobsługowość

Opis Art. Nr.
Bijou 90, gaz LPG 9600000
Bijou 90, gaz ziemny E 9610000
Bezpieczny palnik, gaz LPG 9330100
Bezpieczny palnik, gaz ziemny E 9320100

Typ 9600000 9610000 9330100 9320100
Ciśnienie zasilania 50 mbar 20 mbar 50 mbar 20 mbar
Zapotrzebowanie 48 g/h 63 l/h 48 g/h 63 l/h
Moc 660 W 660 W 750 W 650 W 
Węże  
przyłączeniowe

DIN 30664–1 / 
DVGW G 5501-(P) 

DIN 30664–1 / 
DVGW G 5501-(P)

DIN 30664–1 / 
DVGW G 5501-(P)

DIN 30664–1 / 
DVGW G 5501-(P)

Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 100 x 110 x 60 mm 100 x 110 x 60 mm 160 x 130 x 60 mm 160 x 130 x 60 mm

Waga ≈ 520 g  
(wraz z podstawką) 

≈ 520 g  
(wraz z podstawką) 

≈ 640 g  
(wraz z podstawką) 

≈ 640 g  
(wraz z podstawką) 

Bijou 90 / Bezpieczny palnik Funkcja & Działanie 
Bijou 90 i „Bezpieczny palnik” są dwu rurko-

wymi palnikami na gaz ziemny E i gaz LPG.

 

Zalety
 f Wybór intensywności płomienia pomię-

dzy dwoma pionowymi rurkami.
 f Indywidualnie ustawiana ilość doprowa-

dzanego gazu (dźwignia uchylna) i po-

wietrza (pokrętło). 
 f Jakość i bezpieczeństwo potwierdzo-

ne certyfikatem wydanym przez DVGW 

zgodnym z normą DIN 30665–1.

 

Właściwości
Wysokie bezpieczeństwo pracy uzyska-

ne dzięki automatycznemu odcinaniu gazu 

w przypadku niezamierzonego zgaśnię-

cia płomienia (dotyczy „bezpiecznego pal-

nika”).

URZĄDZENIA / PRACA W WOSKU

Wskazówka:
Palnik Bunsena na gaz 
LPG należy używać za-
wsze z reduktorem ciś-
nienia ustawionym na  
50 mbar! 

Bezpieczny palnik eco Funkcja & Działanie 
Bezpieczny palnik eco jest jednorurkowym 

palnikiem przeznaczonym do gazu ziemne-

go E i gazu LPG.

 

Zalety 
 f Wysokie bezpieczeństwo pracy uzyskane 

dzięki automatycznemu odcinaniu gazu 

w przypadku niezamierzonego zgaśnię-

cia płomienia.
 f Proste czyszczenie łatwo zdejmowanej 

miseczki na wosk.
 f Jakość i bezpieczeństwo potwierdzo-

ne certyfikatem wydanym przez DVGW 

zgodnym z normą DIN 30665–1.

Opis Art. Nr.
Bezpieczny palnik eco, gaz LPG 9340100
Bezpieczny palnik eco, gaz ziemnego E 9350100

Typ 9340100 9350100
Ciśnienie zasilania 50 mbar 20 mbar
Zapotrzebowanie 50 g/h 48 l/h
Moc 650 W 450 W
Węże przyłączeniowe DIN 30664–1 / DVGW G 5501-(P) DIN 30664–1 / DVGW G 5501-(P)
Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 115 x 98 x 142 mm 115 x 98 x 142 mm 

Waga ≈ 460 g ≈ 460 g
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Magma firmy Renfert. Myślący piec do wygrzewania. 

Bardzo łatwe programowanie?
Piec do wygrzewania Magma pokazuje, że jest to możliwe.

Czas to pieniądz, zwłaszcza w codzien-

nej praktyce laboratoryjnej. Procesy pracy 

muszą być zoptymalizowane i uruchomio-

na oszczędność czasu. Jeżeli, na przykład 

programowanie pieca trwa kilka minut i jest 

przy tym absolutnie nielogiczne przynosi to 

odwrotne skutki. Firma Renfert opracowała 

dla Ciebie idealne rozwiązanie: piec do wy-

grzewania pierścieni „Magma“. 

Dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą 

przycisków z symbolami, programowa-

nie szybkości grzania jest dziecinnie pros-

te. Nie musicie już zajmować się żmudnymi 

i długimi kalkulacjami. Mówimy to nie tylko 

my jako firma, ale także nasi klienci. 

Nikolaus Langner,  
mistrz techniki dentystycznej:
„Po dziewięciu miesiącach użytkowa-
nia mogę powiedzieć, że piec Magma 
udowodnił swoją wysoką skuteczność 
podczas codziennej pracy. Obsługa 
pieca dzięki zastosowaniu przez pro-
ducenta jednoznacznych symboli jest 
wygodna i dziecinnie prosta. Szcze-
gólnie praktyczną cechą jest dla mnie 
możliwość kopiowania programów. 
Po podaniu wartości przyrostu tem-
peratury możemy później zmieniać 
tylko wartość temperatury końcowej 
albo czas jej utrzymania.”
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Magma

Piec do wygrzewania pierścieni:  
niezawodny i wszechstronny

Funkcja & Działanie
Magma jest to piec do wygrzewania pier-

ścieni z wszystkimi funkcjami technicznymi, 

które w zakresie programowania, obsługi i 

ergonomii nie pozostawiają nic do życzenia.

 

Zalety 
 f Równomierne rozłożenie ciepła w ca-

łej komorze poprzez grzanie jej z czte-

rech stron.
 f Szybki czas nagrzewania: tylko 60 min do 

900°C. 
 f 99 miejsc do zaprogramowania + 1 pro-

gram do wygrzewania szybkiej masy.

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 230 V, 50 Hz
Moc grzania 1.900 W 1.900 W 
Max. temperatura komory pieca 1.100°C 1.100°C 
Wielkość komory pieca (szer. x głęb. x wys.) 160 x 180 x 120 mm 160 x 180 x 120 mm 
Szybkość grzania max w ciągu 1 godziny 900°C 900°C
Czujnik temperatury typu S PtRhPt PtRhPt
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb. ) 430 x 500 x 450 mm 430 x 500 x 450 mm
Programy możlliwe do zaprogramowania 99 99
Speedprogramm (program szybki) 1 1
Wielkość mufy 3,45 l 3,45 l
Waga pieca Magma 33,5 kg 33,5 kg
Waga katalizatora 6,7 kg 6,7 kg

Opis Art. Nr.
Magma, 220–240 V 23000000
Magma do współpracy z katalizatorem, 220–240 V 23000500
Magma, 230 V US 23003000
Magma do współpracy z katalizatorem, 230 V US 23003500

Oliver Bothe, Product Management:
„Spirale grzejne umieszczone w ścia-
nach mufy pieca zabezpieczone są 
przed mechanicznymi uszkodzenia-
mi i działaniem agresywnych gazów. 
Rezultatem tego jest długowieczność 
pieca.”

Dalsze informacje zobacz 
Elementarz Protezy  
Szkieletowe.
www.renfert.com/P48
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Szczegóły

Temperatura
 f Mufa pieca zbudowana z jednego kawałka 

zapobiega punktowej utracie ciepła, w prze-

ciwnym razie uciekałoby ono przez złącza.
 f Dzięki równemu rozkładowi zwojów spira-

li grzejnej zagwarantowany jest równomierny 

rozkład temperatury w wymagających ter-

micznie strefach.

 

Precyzja
 f Pokazywana temperatura mierzona jest na 

wysokości mufy.
 f Duża trwałość i dokładność przez zastoso-

wanie czujnika temperatury Typu S PtRh-Pt. 

 

Elastyczność
 f 9 x nr.3 lub 4 x nr.6 lub 3 x nr.9 – tyle pier-

ścieni mieści się w komorze pieca.
 f Możliwość ustawiania pierścieni na otwar-

tych drzwiczkach pieca. Drzwiczki wykonane 

są ze specjalnych włókien ceramicznych.

Inteligentne sterowanie katalizatorem

Opis Art. Nr.
Katalizator, 220–240 V 23000001
Katalizator, 230 V US 23003001

Katalizator (opcjonalnie) Funkcja & Działanie
Przez katalityczne utlenianie gazów zmniej-

sza uciążliwy dym i zapach.

 

Zalety
 f Inteligentne sterowanie przez piec Magma.
 f Chemiczna konwersja substancji organicz-

nych do dwutlenku węgla i pary wodnej.
 f Zwiększenie trwałości katalizatora przez 

funkcję automatycznego wyłączania przy 

temperaturze 650°C. Podczas korzystania 

z programu Speed katalizator pozostaje 

włączony cały czas.

Nikolas Langner,  
technik dentystyczny:
„Katalizator odtruwa gazy spalino-
we powstające podczas wygrzewania 
pierścieni. W kilku prostych krokach 
możemy podłączyć go do pieca, który 
automatycznie rozpozna go jako do-
datkowe urządzenie.“
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Twoje zdrowie potrzebuje czystego powietrza 

O czyste powietrze w Państwa pracowni protetycznej troszczy się 

innowacyjny czterostanowiskowy wyciąg Silent V4, zapewniając 

potężną, równomierną moc ssania i automatyczne, pneumatyczne 

czyszczenie filtra. Nasze filtry charakteryzują się sprawnością rów-

ną 99,9%. 

Wnieś czystość do swojego laboratorium

Silent V4 Video
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System czyszczenia SYMPRO. Tak proste jak mycie zębów.

Od irytacji do skuteczności: wasz sprytny system czyszczenia.

Czyszczenie protez jest ważną, ale kłopot-

liwą czynnością wykonywaną w codzien-

nej pracy pracowni oraz gabinetu stoma-

tologicznego. „SYMPRO” urządzenie do 

czyszczenia protez firmy Renfert jest urzą-

dzeniem pozwalającym na zaoszczędze-

nie czasu przy wykonywaniu tej rutynowej 

czynności. Jest to cały dokładnie przemy-

ślany system składający się z odpowiednio 

dopasowanych ze sobą elementów:

 
 f bardzo skuteczny płyn 
 f specjalny kształt igieł 
 f metody czyszczenia w urządzeniu SYMPRO

 

System czyszczenia SYMPRO oszczędza 

Państwu wykonywanie nieprzyjemnych 

prac, jakimi są czyszczenie aparatów or-

todontycznych, szyn i protez. Uporczywe 

osady takie jak płytka i kamień nazębny są 

usuwane średnio po 20 minutach. W ciągu 

krótkiej wizyty pacjenta możemy w delikat-

ny sposób dokładnie oczyścić jego protezy 

dzięki zoptymalizowanej technice czyszcze-

nia igłami. 

 

Inteligentna koncepcja urządzenia funk-

cjonuje w bardzo prosty sposób: specjalne 

pozycjonowanie pojemnika (35°) sprawia, 

że proteza ustawia się w kierunku przeciw-

URZĄDZENIA / CZYSZCZENIE PROtEZ

nym niż przepływ igieł, dzięki czemu może 

być w doskonały sposób przez nie opłuki-

wana i czyszczona.  SYMPRO jest wartością 

dodaną w gabinecie i pracowni. Zostawcie 

Państwo urządzeniu SYMPRO profesjonalne 

czyszczenie protez a swój cenny czas wyko-

rzystajcie bardziej efektywnie. 
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SYMPRO

Czyszczenie protez na wyciągnięcie ręki 

Funkcja & Działanie
syMpRo jest kompaktowym urządzeniem o 

wysokiej wydajności do czyszczenia protez, 

aparatów ortodontycznych i szyn. 

 

Zalety
 f Maksymalna higiena jamy ustnej zwięk-

sza dobre samopoczucie pacjentów i 

sprzyja ich lojalności.
 f W pełni zautomatyzowany proces czysz-

czenia nie angażuje żadnej cennej siły ro-

boczej.
 f oszczędność czasu podczas przygotowa-

nia protez do wykonania reperacji, rozbu-

dowy i podścieleń.

Napięcie sieci 100–240 V, 50/60 Hz
pobór mocy 90 VA
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 230 x 140 x 300 mm
Waga bez pojemnika ≈ 3 kg 
poziom ciśnienia akustycznego  70 dB
Liczba obrotów 1/min 1.200, 1.600, 2.000

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

syMpRo, 100–240 V

1 urządzenie oraz 1 pęseta, pojemnik czyszczący z pokrywą do  
urządzenia czyszczącego, 1 pojemnik czyszczący z pokrywą (biała)  
do czyszczenia końcowego, magnes utrzymujący, igły czyszczące,  
plakat do poczekalni – zestaw

650000x0

Igły czyszczące 75 g 65000550
syMpRofluid Universal 2 x 2 l 65000600
syMpRofluid Nicoclean 2 x 2 l 65000610

syMpRofluid Universal syMpRofluid Universal 2 x 2 l., wraz z 50 broszurkami dla  
pacjentów po niemiecku 65001601

Zestaw broszurek dla  
pacjentów 50 sztuki, po niemiecku 211091

Oliver Bothe, Product Management:
„Dlaczego SYMPRO jest tak wydaj-
nym urządzeniem? Przez specjalne 
35° ustawienie pojemnika proteza 
dzięki sile grawitacji przeciwstawia się 
strumieniowi igieł, przez co może być 
doskonale przez nie oczyszczona.“

Dalsze informacje  
znajdziecie Państwo  
w internecie
www.renfert.com/P146
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Szczegóły

Dalsze zalety 
 f Regularne, profilaktyczne czyszczenie 

protez pomaga we wczesnym wykrywa-

niu uszkodzeń. 
 f Niezawodność dzięki wysokiej jakości 

wykonania. 
 f prosta, intuicyjna obsługa zapewnia wy-

soką niezawodność procesu czyszczenia.

 

Wszystko zależy od igły
Wirujące pole magnetyczne sprawia, że igły 

wprawiane są w ruch, powodujący łagod-

ne, mechaniczne usuwanie osadów z po-

wierzchni protez.

 

obracające się igły podgrzewają kąpiel 

czyszczącą do ok. 45°C, w której to tem-

peraturze zwiększona zostaje czyszczą-

ca reakcja chemiczna. Igły wykonane są 

ze stopu odpornego na działanie kwasów. 

są one bardzo precyzyjnie obcięte pod ką-

tem prostym i jednocześnie zaprojektowa-

ne dla osiągnięcia maksymalnej efektywno-

ści i trwałości. 

 

Efektem końcowym jest zwiększenie wydaj-

ności czyszczenia przy nienaruszonej po-

wierzchni czyszczonego obiektu.

 

Mamy dobrą chemię! 
odpowiednimi płynami czyszczącymi do tej 

technologii są: 

 

SYMPROfluid Universal
stosuje się go do czyszczenia w urządzeniu. 

Usuwa „klasyczne” zanieczyszczenia takie 

jak osad, kamień nazębny, przebarwienia i 

klej do protez. 

 

SYMPROfluid Nicoclean
Dodatkowo czyści protezę z silnych zanie-

czyszczeń powstałych od nikotyny. Jest on 

stosowany do obróbki wstępnej bez użycia 

urządzenia czyszczącego. 
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Easyclean

Doskonale czyści w najprostszy sposób

Funkcja & Działanie
Easyclean zasługuje na swoją nazwę.  

Oznacza ona proste, intensywne i delikatne 

czyszczenie w myjce ultradźwiękowej, wy-

korzystujące najnowocześniejsze rozwiąza-

nia techniczne.

 

Zalety
 f Bardzo dobre rezultaty czyszczenia uzy-

skiwane za pomocą optymalnie dostrojo-

nego systemu  częstotliwości ultradźwię-

ków (37 kHz).
 f Idealna skuteczność i szybkość czyszcze-

nia dzięki systemowi odgazowania płynu 

czyszczącego (funkcja odgazowania).
 f Równomierna intensywność czyszczenia 

obiektów o dużej objętości dzięki stałemu 

przesunięciu stref maksymalnych fali ciś-

nienia akustycznego (funkcja Sweep).

  

Szczegóły
 f Skuteczne czyszczenie zapewnia rów-

nomierny rozkład ciepła uzyskany przez 

specjalne rozłożenie elementów grzej-

nych.
 f Grzanie regulowane w 5°C krokach (za-

kres grzania 30°C do 80°C).
 f Długi okres użytkowania dzięki wannie 

ze stali szlachetnej odpornej na zjawisko 

kawitacji.
 f Układ sterowania zabezpieczony przed 

wodą i zintegrowany z obudową ze sta-

li szlachetnej.

Napięcie sieci 220–240 V, 50/60 Hz 100–120 V, 50/60 Hz
Całkowity pobór energii 280 W 280 W
Częstotliwość myjki ultradźwiękowej 37 kHz 37 kHz
Efektywna moc myjki ultradźwiękowej 80 W 80 W
Max. wydajność myjki ultradźwiękowej 320 W 320 W
Moc grzania 200 W 200 W
Wanna max. pojemność / pojemność  
robocza ≈ 2,75 l / 1,90 l ≈ 2,75 l / 1,90 l

Wanna wymiary wewnętrzne  
(szer. x gł. x wys.) ≈ 240 x 137 x 100 mm ≈ 240 x 137 x 100 mm 

Wymiary zewnętrzne urządzenia  
(szer. x gł. x wys.) ≈ 300 x 179 x 214 mm ≈ 300 x 179 x 214 mm 

Waga ≈ 3,3 kg ≈ 3,3 kg 

Opis Art. Nr.
Easyclean, 220–240 V 18500000
Easyclean, 100–120 V 18501000

Środki czyszczące do myj-
ki ultradźwiękowej – do-
skonałe uzupełnienie do 
idealnego czyszczenia
na stronie 154

Oliver Bothe, Product Management:
„Obiektów do czyszczenia nigdy nie 
należy umieszczać bezpośrednio na 
dnie wanny, ponieważ może to do-
prowadzić do uszkodzenia urządze-
nia. Z tego powodu zawsze trzeba 
używać specjalnego koszyka lub inne-
go pojemnika.”
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Easyclean akcesoria
1.Pokrywa z tworzywa sztucznego 

 f Szybsze nagrzewanie.
 f Chroni przed parowaniem i osadzaniem 

się kurzu. 

 

2.Nakładka ze stali szlachetnej
 f Nakładka używana do stosowania szkla-

nego lub plastikowego pojemnika z po-

krywką. 

 

3.Koszyk ze stali szlachetnej
 f Umieszczamy w nim czyszczone obiekty. 
 f Służy też do ochrony dna zbiornika myjki.

 

4.Koszyczek ze stali szlachetnej
 f Do zanurzania małych i bardzo delikat-

nych, czyszczonych obiektów. 
 f Do stosowania z koszem ze stali szlachet-

nej lub ze szklanym pojemnikiem.

 

5.Zbiornik kwasoodporny
 f Do stosowania kwasów i płynów, które 

nie mogą być używane w wannie ze sta-

li szlachetnej.

 

6.Szklany pojemnik
 f Używany w przypadku stosowania do-

datkowych środków czyszczących. 
 f Do stosowania w nakładce ze stali szla-

chetnej.  

 

7.Plastikowy pojemnik z pokrywką
 f Do czyszczenia małych przedmio-

tów oraz podczas stosowania płynów o 

znacznej kwasowości.
 f Także do stosowania razem z nakładką ze 

stali szlachetnej. 

Opis Art. Nr.
Pokrywa z tworzywa sztucznego, szara, 1 sztuka 18500001
Nakładka ze stali szlachetnej, 1 sztuka 18500002
Koszyk ze stali szlachetnej, 1 sztuka 18500003
Koszyczek ze stali szlachetnej, 59 mm, 1 sztuka 18500004
Plastikowy zbiornik kwasoodporny, 1 sztuka 18500005
Szklany pojemnik z pokrywą i gumowym pierścieniem, 600 ml, 1 sztuka 18500006
Plastikowy pojemnik z pokrywką, 1 sztuka 18500007

URZĄDZENIA  / CZYSZCZENIE / AKCESoRIA
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Mobiloskop S

Doskonała widoczność przy precyzyjnych 
pracach 

Funkcja & Działanie
Mikroskop obsługujący aż 4 miejsca pracy! 

Dzięki 360° ramieniu obrotowemu można 

używać go do szczegółowej kontroli wyro-

bów jak też przy wykonywaniu precyzyj-

nych prac.

 

Zalety
 f Najwyższa precyzja dzięki 5 i 10 krotne-

mu powiększeniu. 
 f W całym polu widzenia zachowana rów-

nomierna ostrość bez jakichkolwiek znie-

kształceń. 
 f  obszerne pole widzenia o dużej głębi 

ostrości i ostrym obrazie krawędzi.

  

Szczegóły
 f Ergonomiczna i komfortowa pozycja przy 

pracy uzyskana dzięki dużej – od 150 mm 

odległości mikroskopu od oglądanego 

obiektu.
 f Trójwymiarowy obraz uzyskiwany przez 

możliwość obustronnego wyrównywa-

nia dioptrii.
 f opcjonalnie: oświetlenie lED 9000 lux/ 

18 żarówek lED świecących białym 

światłem.

Opis Zakres dostawy Art. Nr.

Mobiloskop s z wysięgnikiem
Główka Mobiloskopu (bez oświetlenia),  
wysięgnik (wraz z podstawką z uniwersalnym  
uchwytem do mocowania)

22000400

podstawka z uniwersalnym uchwytem  
do mocowania  22000410

podstawka z zamocowaniem śrubowym  22000420

strumień światła (kątowy) 45°
pole widzenia – średnica 5x: 44 mm / 10x: 22 mm
Głębia ostrości 5x: 22 mm / 10x: 10 mm
odległość pracy 150 mm
max. grubość stołu dla uniwersalnego uchwytu do mocowania 18–74 mm 
max. grubość stołu przy zamocowaniu śrubowym 26 mm
Waga 1.830 g

Oliver Bothe, Produkt Management:
„Czy wiesz, że asferyczne soczewki w 
połączeniu z doskonałym oświetle-
niem dedykowanym dla mikroskopu 
redukują do minimum stres Twoich 
oczu? Soczewki asferyczne zapewnia-
ją wolny od zniekształceń obraz o wy-
sokiej ostrości krawędzi (patrz rysu-
nek). Inwestycja w jakość opłaca się 
oszczędzając nam bólu głowy i napięć 
powstających podczas pracy.“Soczewka  

sferyczna
Soczewka  
asferyczna

podstawka z  
uniwersalnym  
uchwytem  

podstawka z  
zamocowaniem  
śrubowym
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Wszystko pod kontrolą

Wysięgnik Funkcja & Działanie 
Zoptymalizowany pod kątem mikrosko-

pu Mobiloskop S ponadczasowy wysięgnik 

posiadający trzy przeguby, które mogą być 

ustawiane i fiksowane w każdej pozycji.   

 

Zalety 
 f Przez swobodny obrót o 360° możliwe 

jest stosowanie mikroskopu na kilku miej-

scach pracy. 
 f Zintegrowany przewód zasilający dla 

oświetlenia LED. 
 f Montaż za pomocą zacisku śrubowego 

do blatów o grubości od 18–74 mm, op-

cjonalnie istnieje możliwość przykręcenia 

do stołu. 

Opis Art. Nr.
Ramie wysięgnika z uniwersalnym uchwytem do mocowania 22000401

Oświetlenie LED Funkcja & Działanie 

Dwie intensywności oświetlenia pozwalają 

na optymalne dopasowanie światła do każ-

dego obiektu, dzięki czemu praca Mobilo-

skopem nie jest męcząca.

 

Zalety
 f Doskonałe oświetlenie pola widzenia i 

maksymalna kontrola szczegółów dzięki 

światłu o mocy 9000 luksów.
 f Idealna barwa światła pozwalająca na 

oglądanie wszystkich obiektów w ich praw-

dziwych kolorach dzięki 18 diodom LED o 

białym świetle i bardzo długiej żywotności.
 f Bezcieniowe i kontrastowe oświetlenie 

uzyskane dzięki 15° kątowi oświetlenia.

Opis Art. Nr.
Oświetlenie LED do  
Mobiloskopu,  
100–240 VAC

22005000

Napięcie sieci 100–240 VAC, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe 12 VDC
Pobór mocy 37 VA (stopień 1) / 23 VA (stopień 2)
Znamionowa moc 
lampy 14 W (stopień 1) / 12 W (stopień 2)

Waga 250 g 
Wymiary  
(szer. x wys. x głęb.) 162 x 34 x 82 mm 

URZĄDZENIA / MOBILOSkOP / AkCESORIA 

Wszystko doskonale widoczne

Remberti Funkcja & Działanie 

1,5-krotnie powiększające lupy okularo-

we ze składanymi soczewkami powiększa-

jącymi.

 

Zalety
 f Hartowane soczewki mineralne pozba-

wione refleksów.
 f Wygodna praca dzięki niewielkiej wadze, 

tylko 38 g. 
 f Możliwość stosowania również przez 

osoby noszące okulary.

Opis Art. Nr.
Lupy okularowe Remberti srebrne 12620001
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Płytki do mieszania i pędzelki

Pędzelki

Opis Wymiary (dł. x szer.) Strona

lay:art crystal aqua xl 220 x 120 mm 74

lay:art crystal aqua s 159 x 90 mm 74

lay:art tropic pro xl 220 x 120 mm 74

lay:art crystal 220 x 120 mm 74

lay:art tropic pro s 159 x 90 mm 74

lay:art tropic xl 220 x 120 mm 75

lay:art tropic s 159 x 90 mm 75

lay:art natural 159 x 90 mm 75

lay:art color 159 x 90 mm 75

Rainbow 183 x 105 mm 79

Ceramiczna płytka do mieszania 155 x 95 mm 79

Stain-Mix zaw. czarną przykrywkę 155 x 95 mm 79

Melody 143 x 85 mm 79

Opis Włosie naturalne Włosie syntetyczne Strona

lay:art style  76–77

Genius  80

Profi  80

Kolinsky  81

Basic line  81

Ceramicus  82

Takanishi  82

Fehhaar  83

Kombinowany pędzelek 
do wosku

  83

PłyTKi do MieSzania & PędzelKi

Płytki do mieszania & pędzelki 
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System lay:art firmy Renfert. Perfekcyjna indywidualność.

System lay:art firmy Renfert. Tak wyjątkowy, jak Twój styl pracy. 

System lay:art firmy Renfert daje Państwu 

nieograniczoną swobodę twórczą, ponie-

waż stworzony jest do tego aby dostoso-

wać się idealnie do waszego indywidual-

nego stylu pracy. Obojętnie czy preferujecie 

płytki do mieszania z funkcją nawilża-

nia, czy też wolicie pracować przy pomocy 

konwencjonalnej płytki, jednym lub kilko-

ma pędzelkami np. do nakładania filigra-

nowych warstw, czy lubicie używać pędzli 

które w większy lub mniejszy sposób ma-

gazynują wodę i jaką preferujecie końców-

kę pędzelka system lay:art firmy Renfert za-

wsze dostosuje się do waszego stylu pracy. 

Optyczne i techniczne zalety systemu lay:art 

są tak różne jak różne są jego możliwości. 

Wybierając pomiędzy dziewięcioma płyt-

kami do mieszania z funkcją nawilżania lub 

bez niej i dziesięcioma kształtami pędzel-

ków na pewno znajdziecie swoją ulubioną 

kombinację płytki i pędzelka. Cała rodzina 

pędzelków lay:art wykonana jest wyłącz-

nie ze specjalnego rodzaju włosia Kolinsky. 

Do produkcji pędzelków używane są tylko 

najdłuższe i najdelikatniejsze włosy z ogo-

na samca Mustela Sibirica (łasicy syberyj-

skiej). Te włosy są szczególnie wytrzyma-

łe, elastyczne i trwałe. Końcówki pędzelków 

tworzone są z bardzo dużej ilości subtelnie 

zwężających się włosów o takiej samej dłu-

gości. W ten sposób zmniejsza się obciąże-

nie poszczególnych włosów a oddziałują-

PłyTKi DO MieSzania & PęDzelKi 

Cim Özyurt, Product Management:
„Włosy pędzelków po jego użyciu 
zawsze muszą mieć możliwość wy-
schnięcia.  Jeśli włosy pozostają długo 
wilgotne, wilgoć przeniknie zbyt głę-
boko pomiędzy skuwkę a rdzeń pę-
dzelka i zostanie utracony efekt pa-
mięci. Wiązka włosów nie wróci już 
więcej na swoje miejsce i włosy stracą 
swoją sprężystość.“

ce na nie siły kierowane są na zewnątrz, co 

znacznie zwiększa ich wytrzymałość i trwa-

łość. 

lay:art mikro-strona
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System lay:artDoprowadź swoje umiejętności 
na sam szczyt
 
Zawsze indywidualnie, zawsze  
doskonale 
Ten ergonomiczny system opracowaliśmy w 

ścisłej współpracy z wieloma ekspertami w 

dziedzinie ceramiki, dla większej wydajno-

ści, bezpieczeństwa i radości podczas pracy 

w porcelanie. 

 

Obudowa
 f 270° dostęp do wszystkich mas cera-

micznych dzięki ergonomicznej podpórce 

pod nadgarstki. 
 f Przemyślana, łatwo zdejmowana pokry-

wa chroni porcelanę przed wysychaniem 

i zanieczyszczeniami, zapewniając dobrą 

widoczność na folię wielokrotnego zapisu. 
 f Zaawansowany system wentylacji hamuje 

rozwój pleśni i gwarantuje higienę pracy.
 f Duży otwór pozwala na łatwe uzupełnia-

nie wody bez potrzeby wyjmowania płytki. 

 

Folia
 f Folia wielokrotnego zapisu pokrywająca 

wieczko umożliwia uporządkowane za-

rządzanie masami i strukturalną pracę.

Pędzelek z naturalnego włosia w  
stylu lay:art
Styl lay:art ustanawia nowe standardy w 

trzech obszarach techniki wykonywania 

pędzli.

 f Jakość włosia
 f Technologia produkcji
 f Koncepcja kształtu 

Najwyższa jakość stylu lay:art jest wynikiem 

wykorzystania do produkcji pędzelków tyl-

ko najlepszej jakości włosów wybranych 

w wyniku dodatkowej selekcji. Rezulta-

tem jest niezwykle stabilna końcówka pę-

dzelka, która podczas pracy pozostaje cały 

czas szpiczasta nie przybierając stępionego 

kształtu. Zastosowaliśmy także niezwykle 

mocne połączenie włosów, które znacznie 

zmniejsza zbieranie się pomiędzy nimi czą-

steczek porcelany. 

Inteligentny design
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z  

powierzchnią Soft  Touch jest bardzo lekki  

i doskonale wyważony. Ochrona przeciw 

toczeniu się (w czterech kolorach) oferuje 

możliwość indywidualizacji pędzelków. 
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lay:art tropic pro xl/s Funkcja & Działanie
Nowoczesna, jednorodna dyfuzyjna płytka 

ceramiczna z zagłębieniami i bezpośrednim 

nawilżaniem.

 

Zalety
 f Idealna konsystencja ceramiki dzięki dosko-

nałemu, równomiernemu nawilżaniu masy 

podczas trwania całego procesu pracy. 
 f Indywidualna kontrola konsystencji por-

celany poprzez ukierunkowane rozmiesz-

czenie masy ceramicznej w zagłębieniach 

o przemyślanym kształcie.
 f 12/ 4 dużych i 5/ 4 małych zagłębień, 

dających wiele możliwości podczas wie-

lowarstwowego nakładania porcelany.

Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art tropic pro xl 220 x 11 x 120 mm 291 x 36 x 223 mm 10450000
lay:art tropic pro s 159 x 11 x 90 mm 211 x 28 x 147 mm 10451000
Folia do opisywania tropic (pro) xl, 3 szt.   10440100
Folia do opisywania natural + tropic (pro) s, 3 szt. 10460100

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI 

lay:art crystal aqua xl/s Funkcja & Działanie
Szklana, częściowo samonawilżająca płytka 

do mieszania porcelany, z dwoma nawilża-

jącymi paskami z pianki high-tech. 

 

Zalety
 f Płytka szklana odporna na ścieranie,  

niezwykle delikatna dla pędzelka.
 f Trwałe, o stabilnym kształcie paski nawil-

żające zapewniają jednorodną wilgotność 

i konsystencję porcelany. 
 f Dzięki odpowiedniej wilgotności porcela-

ny nie powstają w niej mikropęcherzyki i 

porowatości. 

Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art crystal aqua xl 220 x 4 x 120 mm 291 x 36 x 223 mm 10431000
lay:art crystal aqua s 159 x 4 x 90 mm 211 x 28 x 147 mm 10432000
Folia do opisywania crystal (aqua) xl, 3 szt.   10430100
Folia do opisywania crystal (aqua) s, 3 szt.   10430200
Paski nawilżające crystal aqua xl, 12 szt.   10431010
Paski nawilżające crystal aqua s, 12 szt.   10432020

lay:art tropic xl/s Funkcja & Działanie
Dyfuzyjna płytka ceramiczna High-Tech z 

jednolitym nawilżaniem, rozłożonym na 

całą powierzchnię. 

 

Zalety
 f Idealne nawilżanie porcelany poprzez dy-

fuzyjny materiał płytki.
 f Mniejsze straty materiału spowodowa-

ne przesuszaniem porcelany i ciągła go-

towość masy do pracy przyczyniają się do 

oszczędności czasu i materiału.
 f Dyfuzyjny materiał płytki dostarcza cały 

czas masie ceramicznej odpowiednią ilo-

ści płynu.

Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art tropic xl 220 x 11 x 120 mm 291 x 36 x 223 mm 10440000
lay:art tropic s 159 x 11 x 90 mm 211 x 28 x 147 mm 10441000
Folia do opisywania tropic (pro) xl, 3 szt.   10440100
Folia do opisywania natural + tropic (pro) s, 3 szt. 10460100
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lay:art natural Funkcja & Działanie
Ekskluzywna płytka do mieszania porcelany 

z naturalnego agatu.

 

Zalety
 f Nieścieralny materiał o niezwykłej twar-

dości i bardzo gładkiej powierzchni za-

pewnia bezpieczną pracę.  
 f Niepowtarzalność - każda płytka wyko-

nana ręcznie jest unikatowa. 
Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art natural 159 x 6,5 x 90 mm 211 x 28 x 147 mm 10460000
Folia do opisywania natural + tropic (pro) s, 3 szt. 10460100

lay:art color Funkcja & Działanie
Płytka ceramiczna pokryta szkliwem, do 

rozrabiania i przechowywania farbek do 

porcelany.

 

Zalety
 f Różnorodność płytki, dzięki 13 wgłębie-

niom w kształcie kropli, 2 dużym i 4 ma-

łym okrągłym wgłębieniom oraz gładkiej 

powierzchni do mieszania.
 f Na nowo opracowany kształt wgłębień w 

kształcie kropli: z tyłu ostry kant do ścią-

gania farbki z przodu delikatnie schodzą-

cy w dół do kontrolowanego nabierania 

farby pędzelkiem. 

Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art color 159 x 11 x 90 mm 211 x 28 x 147 mm 10470000
Folia do opisywania color, 3 szt. 10470100

lay:art crystal Funkcja & Działanie
Szklana płytka do mieszania porcelany o 

nowoczesnym wzornictwie.

 

Zalety
 f Kolor płytki powoduje doskonały kontrast 

ułożonych na niej mas porcelanowych . 
 f Absolutnie nieścieralna, ekstremal-

nie gładka powierzchnia z hartowanego 

szkła typu float jest niezwykle przyjazna 

dla pędzelka.
 f Dzięki optycznemu podziałowi płytki na 

segmenty mamy doskonały przegląd róż-

nych rodzajów porcelany rozmieszanych 

na płytce.

Opis Wymiary płytki Wymiary obudowy Art. Nr.
lay:art crystal 220 x 4 x 120 mm 291 x 36 x 223 mm 10430000
Folia do opisywania crystal (aqua) xl, 3 szt.   10430100

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI
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lay:art style

Stworzone dla artystów

Funkcja & Działanie
Pędzelki z naturalnego włosia w stylu lay:art 

oferują najlepszą jakość mogącą zaspokoić 

najwyższe wymagania. Nowa technika wy-

twarzania pędzelków zapewnia doskona-

łe parametry w zakresie stabilności kształtu, 

napięć powstających podczas nakładania 

porcelany i trwałości końcówki pędzelka. 

Bardzo dobrze leży w dłoni ergonomicz-

ny, doskonale wyważony  uchwyt o mięk-

kiej powłoce. 

 

Zalety
 f Najwyższa jakość naturalnego włosia 

przy niezmiennie wysokiej jakości wyko-

nania. 
 f 10 wielkości pędzelków o różnych kon-

cepcjach kształtu, doskonale dostosowa-

nych do indywidualnych wymagań. 
 f Przy wielkości pędzli 8, 6 i 4 technika du-

żego pędzla (Big Brush Technik) zwiększa 

sprężystość i zatrzymywanie wilgoci.

 

 

 

 
Opis Art. Nr.
lay:art style Set – zestaw po 1 szt. pędzelków – opaque, color i o rozmiarze 2 17251000
lay:art style rozmiar 2, 2  szt. 17250002
lay:art style rozmiar 4 slim, szt. 17250004
lay:art style rozmiar 4 bold, szt. 17250014
lay:art style rozmiar 4 cone, szt. 17250040
lay:art style rozmiar 6 slim, szt. 17250006
lay:art style rozmiar 6 bold, szt. 17250016
lay:art style rozmiar 8 slim, szt. 17250008
lay:art style rozmiar 8 bold, szt. 17250018
lay:art style color, 2 szt. 17250000
lay:art style opaque, 2 szt. 17250001
  

Płytki do mieszania lay:art
na stronach 73–75
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Szczegóły

Szeroki wybór dla indywidualistów
Różne rozmiary pędzli odzwierciedlają po-

żądaną ilość wody i masy ceramicznej na-

bieranej podczas pracy. Dla wielkości 8, 6 

i 4 dostępne są do wyboru dwa ew. trzy 

kształty pędzelka. 

 

Slim: Smukły kształt w jednej trzeciej pędz-

la zapewnia niewielkie oddawanie wilgoci 

porcelanie i ułatwia modelowanie delikat-

nych warstw.

Bold: Mocniejszy w jednej trzeciej kształ-

tu bold umożliwia oddawanie porcelanie 

większej ilości wilgoci i pomaga w nabie-

raniu na pędzelek dużych ilości masy cera-

micznej.

Cone (4): Krótki stożkowy kształt pędzel-

ka dzięki dużej sztywności włosia umożli-

wia precyzyjne układanie warstw porcelany 

i dokładną, ukierunkowaną jej redukcję.

 

Idealne uzupełnienie
Jako praktyczny zestaw lub oddzielnie mo-

żemy mieć pędzelek o wielkość 2 służący do 

nakładania małych ilości porcelany, pędzelek 

do opakeru umożliwiający równomierne na-

kładania materiału i pędzelek do malowania 

delikatnych akcentów kolorystycznych.

 

2: Wielkość 2 jest idealna do nakładania 

małych ilości porcelany.

 

Opaque: Znakomite połączenie mocnych 

i długich włosów (7,5 mm). Pędzelek ten 

dopasowuje się doskonale do powierzchni 

metalowej podbudowy oraz zapewnia rów-

nomierne i skuteczne nakładanie warstwy 

opakeru lub lineru.

Color: Pędzelek do malowania: niezwykła 

zdolność końcówki pędzelka do ukierunko-

wanego nakładania perfekcyjnych akcen-

tów kolorystycznych oraz innych, specjal-

nych szczegółów. 
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lay:art System pędzelków i płytek do mieszania 

Z naszym systemem lay:art artyzm Państwa pracy osiągnie jeszcze 

wyższy poziom: styl, estetyka, jakość i funkcjonalność – w każdym 

szczególe jest to najlepszy indywidualny system stworzony dla Ciebie. 

Wybierając z pomiędzy 9 różnych płytek do mieszania i 10 różnych

kształtów pędzli wykonanych z najwyższej jakości włosia Kolinski 

znajdziecie Państwo na pewno idealne dla siebie rozwiązanie.

Made for artists

lay:art mikro-strona
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Stain-Mix Funkcja & Działanie
Płytka do mieszania farb służących do ma-

lowania porcelany i akrylu.

 

Zalety
 f Czarna pokrywa zabezpiecza farby świat-

ło utwardzalne. 
 f 30 małych zagłębień z ostrymi krawę-

dziami do ściągania farby z pędzelka. 
 f 1 duże zagłębienie do glazury.

Opis Wymiary płytki Art. Nr.
Płytka Stain-Mix wraz z czarną pokrywą ≈ 155 x 95 mm 10650100

Melody Funkcja & Działanie
Płytka do mieszania farb do porcelany.

Zalety
 f 16 klinowych zagłębień na farby. 
 f 4 płytkie zagłębienia do indywidualnego 

mieszania farb.
 f Oddzielne zagłębienie na płyn do mie-

szania. 

Opis Wymiary płytki Art. Nr.
Płytka Melody wraz z plastikowym  
pojemnikiem z przykrywką ≈ 143 x 85 mm 10580100

Ceramiczna płytka  
do mieszania 

Funkcja & Działanie
Płytka do mieszania mas ceramicznych i 

farbek do malowania.

 

Zalety
 f Płytka z klinowymi zagłębieniami pokryta 

całkowicie glazurą.
 f Różne wielkości wgłębień do indywidual-

nego dozowania porcelany.
 f 6 okrągłych zagłębień dla farbek. 

Opis Wymiary płytki Art. Nr.
Porcelanowa płytka do mieszania  
wraz z przykrywką ≈ 155 x 95 mm 10510000

Rainbow Funkcja & Działanie
Pokryty glazurą materiał płytki posiada we 

wgłębieniach perforację, która zapobiega 

wysychaniu porcelany.

 

Zalety
 f Stała optymalna konsystencja porcelany. 
 f Bardzo gładka powierzchnia płytki 

zwiększa żywotność pędzelków. 
 f Szczelna pokrywa daje możliwość długo-

trwałego używania raz rozrobionej por-

celany. 

Opis Wymiary płytki Art. Nr.
Płytka Rainbow wraz z plastikowym  
pojemnikiem z przykrywką ≈ 183 x 105 mm 10580000

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI
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Pędzelek do porcelany z unikalną konstrukcją uchwytu

Opis Art. Nr.
Genius zestaw pędzelków w 4 rozmiarach (2, 4, 6, 8) 17150000
Genius rozmiar 2, 1 sztuka 17150002
Genius rozmiar 4, 1 sztuka 17150004
Genius rozmiar 6, 1 sztuka 17150006
Genius rozmiar 8, 1 sztuka 17150008

Genius Funkcja & Działanie
Wysokiej jakości pędzelek do porcelany z 

wielofunkcyjnym uchwytem. Użyteczność, 

funkcja i wzornictwo wyznaczają nowe 

standardy. Naturalne włosy pędzelka skła-

dają się z włosia jakości 1A Kolinsky, któ-

ry to stanowi idealne połączenie trwało-

ści i elastyczności potrzebnej podczas pracy 

w porcelanie. Dzięki tym gęstym włosom 

można uformować doskonały szpic pędzel-

ka.

 

Zalety
 f Wielofunkcyjny uchwyt zabezpiecza koń-

cówkę pędzelka. 
 f Optymalne przechowywanie w pionowej 

pozycji. 
 f Stabilny, dzięki szczególnej strukturze 

uchwytu. 
 f Przyjemny w pracy.

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI 

 

Opis Art. Nr.
Profi Set zestaw pędzelków w 6 rozmiarach (bez pędzelka do opakera) 17110100
Profi pędzelek do czyszczenia, 2 sztuki 17110105
Profi rozmiar 4, 2 sztuki 17110004
Profi rozmiar 6, 1 sztuka 17110006
Profi rozmiar 8, 1 sztuka 17110008
Profi pędzelek do glazury, 2 sztuki 17110106
Profi pędzelek do malowania rozmiar 2/0, 2 sztuki 17110120
Profi pędzelek do opakerów, 2 sztuki 17110200

  

 

 

Wysokiej klasy pędzelek z naturalnego włosia

Profi Funkcja & Działanie
Wysokiej jakości pędzelek do porcelany wy-

konany z naturalnego włosia 1A Kolinsky.

 

Zalety
 f Doskonała równowaga uzyskana dzięki 

ciężarkowi umieszczonemu w skuwce.
 f Łatwa praca dzięki ergonomicznemu 

uchwytowi.
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Najlepszy w swojej klasie

Opis Art. Nr.
Basic line zestaw pędzelków w 6 rozmiarach (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) 17170000
Basic line rozmiar 1, 2 sztuki 17170001
Basic line rozmiar 2, 2 sztuki 17170002
Basic line rozmiar 4, 2 sztuki 17170004
Basic line rozmiar 6, 2 sztuki 17170006
Basic line rozmiar 7, 2 sztuki 17170007
Basic line rozmiar 8, 2 sztuki 17170008
Basic line rozmiar 1/0, 2 sztuki 17170010

Basic line Funkcja & Działanie
Główna różnica w porównaniu do innych 

niedrogich pędzelków leży w wyborze ma-

teriału i w jakości wykonania.  

 

Zalety
 f Naturalne, wyselekcjonowane włosie 1A-

-Rotmarder.
 f Znaczna elastyczność pozwalająca na na-

bieranie zarówno dużych jak i małych 

porcji porcelany. 
 f Bardzo dobra możliwość magazynowania  

i równomiernego uwalniania płynów. 

Pędzle do porcelany z naturalnego włosia 

Opis Art. Nr.
Kolinsky zestaw pędzelków w 6 rozmiarach (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) 17131000
Kolinsky rozmiar 1, 2 sztuki 17131001
Kolinsky rozmiar 2, 2 sztuki 17131002
Kolinsky rozmiar 4, 2 sztuki 17131004
Kolinsky rozmiar 6, 2 sztuki 17131006
Kolinsky rozmiar 8, 2 sztuki 17131008
Kolinsky rozmiar 1/0, 2 sztuki 17131110

Pędzelek Rotmarder-Kolinsky Funkcja & Działanie
Pędzelki do porcelany z naturalnego włosia 

Rotmarder Kolinsky – łączą w sobie jakość 

i estetykę.

 

Zalety
 f Delikatne, elastyczne końcówki pędzel-

ków. 
 f Optymalne gromadzenie płynów. 
 f 6 różnych rozmiarów do indywidualnych 

zastosowań.

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI
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Doskonałość przez innowacje

Opis Art. Nr.
Ceramicus zestaw pędzelków w 6 rozmiarach (1, 2, 4, 6, 8, 1/0) 17160000
Ceramicus zestaw pędzelków do malowania w 2 wielkościach (00, 000) 17030000
Ceramicus rozmiar 1, 2 sztuki 17160001
Ceramicus rozmiar 2, 2 sztuki 17160002
Ceramicus rozmiar 4, 2 sztuki 17160004
Ceramicus rozmiar 6, 1 sztuka 17160006
Ceramicus rozmiar 8, 1 sztuka 17160008
Ceramicus Big Brush, 1 sztuka 17160088
Ceramicus rozmiar 1/0, 2 sztuki 17160110
Ceramicus rozmiar 2/0, 2 sztuki 17160120
Ceramicus pędzelek do opakeru, 2 sztuki 17160200

Ceramicus Funkcja & Działanie
Pędzelek do porcelany wykonany z synte-

tycznych włosów o specjalnej mikrostruk-

turze.

 

Zalety
 f Bardzo duża sprężystość. 
 f Bardzo duża gęstość włosów. 
 f Po nałożeniu porcelany włosy z wachla-

rzowatego przybierają swój pierwotny 

kształt.

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI 

Klasyczny pędzelek z syntetycznego włosia

Opis Art. Nr.
Takanishi zestaw pędzelków w  
12 rozmiarach (bez pędzelka do  
malowania i opakera)

17140000

Takanishi zestaw pędzelków do malowa-
nia 2 sztuki rozmiar 00 i 000 17010000

Takanishi rozmiar 1, 2 sztuki 17140001
Takanishi rozmiar 2, 2 sztuki 17140002
Takanishi rozmiar 3, 2 sztuki 17140003
Takanishi rozmiar 4, 2 sztuki 17140004
Takanishi rozmiar 5, 2 sztuki 17140005

Opis Art. Nr.
Takanishi rozmiar 6, 2 sztuki 17140006
Takanishi rozmiar 8, 2 sztuki 17140008
Takanishi rozmiar 10, 1 sztuka 17140010
Takanishi rozmiar 12, 1 sztuka 17140012
Takanishi rozmiar 14, 1 sztuka 17140014
Takanishi rozmiar 1/0, 2 sztuki 17140110
Takanishi rozmiar 2/0, 2 sztuki 17140120
Takanishi Pędzelek do opakera, 2 sztuki 17140200

Takanishi Funkcja & Działanie
Znany od wielu lat, wysokiej jakości pędze-

lek z syntetycznego włosia służący do mo-

delowania porcelany.

 

Zalety
 f Końcówka pędzelka o stabilnym kształ-

cie. 
 f Duża sprężystość włosów pędzelka. 
 f Doskonały do redukcji porcelany. 

Video
Zaskakujące ułatwienie 
przy pracy w porcelanie.
www.renfert.com/P726
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Pędzelek specjalny

Fehhaar według Stefana Borensteina Funkcja & Działanie 
Delikatny, duży pędzel do wygładzania i 

czyszczenia powierzchni modelowanej por-

celany. 

 

Zalety
 f Bardzo miękkie włosy pędzelka. 
 f Płaska, bardzo szeroka powierzchnia 

włosia.
 f Doskonały dostęp do przestrzeni między-

zębowych za pomocą wąskiej części pę-

dzelka. 

Opis Art. Nr.
Pędzelek z włosia wiewiórki (Fehhaar), 1 sztuka 17120000

PŁYTKI DO MIESZANIA & PĘDZELKI

Praktyczny instrument

Kombinowany pędzelek do wosku Funkcja & Działanie
Pędzelek o podwójnym zastosowaniu do 

częstego stosowania podczas modelowania 

koron i mostów a także protez. 

 

Zalety
 f Duży pędzel: do wygładzania i czyszcze-

nia wosku. 
 f Mały pędzel: do izolowania modelików i 

modeli gipsowych.

Opis Art. Nr.
Kombinowany pędzelek do wosku, 1 sztuka 17050000

Wskazówka do pielęgnacji pędzelków: 
Pielęgnacja: zalecamy regularną pielęgnację pę-
dzelka za pomocą szarego mydła. Dlaczego sza-
re mydło? Dzięki jego natłuszczającym właś-

ciwościom naturalne włosy, włosie i włókna syntetyczne 
pozostają elastyczne i sprężyste. W tym celu należy głów-
kę pędzelka oczyścić ostrożnie w ciepłej wodzie do momen-
tu aż mydło zacznie się lekko pienić a następnie uformować 
go doprowadzając do pierwotnego kształtu. Pielęgnujący i 
wzmacniający skutek będzie miała wpuszczona dodatkowo 
na włosie jedna mała kropla Proform-12. 
 
Nie należy używać odtłuszczających mydeł; usuwają one z 
włosów ochronną powłokę tłuszczu doprowadzając natural-
ne włosy do złamania. 
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Zawartość Instrumenty

Narzędzia ręczne – przegląd Strona 86

Narzędzia ręczne Strona 86–90

Przyrzady miernicze Strona 91

Tarczki – przegląd Strona 92

Tarczki Strona 93–99

Akcesoria do polerowania – przegląd Strona 101

Akcesoria do polerowania Strona 102–107

INSTrumeNTY
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Precyzyjne instrumenty

Opis Art. Nr.
ERGO Ceramic zestaw  2 przyrządów 11611000
ERGO Ceramic Instrument Nr. 1, sztuka 11611100
ERGO Ceramic Instrument Nr. 2, sztuka 11611200
Wymienna końcówka „Duże ostrze“, 2 sztuki 11611110
Wymienna końcówka „Małe ostrze“, 2 sztuki 11611210
Wymienna końcówka „Nerwociąg“, 2 sztuki 11611220

ERGO Ceramic Funkcja & Działanie
Obustronne specjalne instrumenty do mo-

delowania porcelany z trzyczęściowymi wy-

miennymi końcówkami.

 

Instrument 1
 f Duże ostrze do separacji i redukcji porce-

lany (wymienne).
 f Duży skrobak do precyzyjnego usuwa-

nia ceramiki z zewnętrznych krawędzi zę-

bów. 

 

Instrument 2
 f Delikatna spiralna igła (nerwociąg) do 

wykonywania bruzd i pęknięć szkliwa 

(wymienna). 
 f Małe ostrze do opracowywania trudno 

dostępnych miejsc (wymienne). 

Opis Porcelana Wosk Akryl Strona

ERGO Ceramic  86

ERGO Acryl  87

ERGO Wax  87

Dozownik  88

Szpatułka agatowa  88

Instrument wielofunkcyjny    88

Zestaw narzędzi Deluxe    89

Zestaw narzędzi standardowy  89

Keramogrip  90

Jacketgrip  90

Narzędzia ręczne – przegląd
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Precyzyjne modelowanie

Opis Art. Nr.
ERGO Acryl Instrument Nr. 1, sztuka 10521100
ERGO Acryl Instrument Nr. 2, sztuka 10521200
ERGO Acryl Instrument Nr. 3, sztuka 10521300
Elastyczne ostrze Nr. 1, 2 sztuki 10521110
Elastyczne ostrze Nr. 2, 2 sztuki 10521210
Elastyczne ostrze Nr. 3, 2 sztuki 10521310

ERGO Acryl Funkcja & Działanie:
Dwustronne instrumenty doskonałe do mo-

delowania kompozytów.

 

Zalety
 f Trzy indywidualne, elastyczne ostrza o 

grubości 0,2 mm.
 f Elastyczne ostrza połączone są z uchwy-

tem narzędzia za pomocą gwintu i w ra-

zie potrzeby mogą być łatwo wymienio-

ne. 
 f Idealne do nakładania i modelowania no-

woczesnych kompozytów.

INSTRUMENTY / NARZĘDZIA RĘCZNE

Instrument uniwersalny

Opis Art. Nr.
ERGO Wax Instrument Nr. 1, sztuka 10342001
ERGO Wax Instrument Nr. 2, sztuka 10342002
ERGO Wax Instrument Nr. 3, sztuka 10342003
ERGO Wax Instrument Nr. 4, sztuka 10342004
ERGO Wax Instrument Nr. 5, sztuka 10342005

ERGO Wax Funkcja & Działanie: 
Instrumenty ERGO Wax charakteryzują się 

wszechstronnością i indywidualnością. No-

woczesne wzornictwo uchwytu jest inne 

dla każdego zestawu i dzięki temu wyjąt-

kowe. 

 

Zalety 
 f Instrumenty są szlifowane indywidualnie.
 f Sondy, ostrza i skrobaki wykonane są ze 

stali szlachetnej i ręcznie szlifowane.
 f Delikatne, anodyzowane uchwyty są wy-

godne do trzymania, termoodporne i izo-

lowane od ciepła.
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Niezastąpiony pomocnik

Dozownik do porcelany Funkcja & Działanie
Dozownik ze stali szlachetnej do dozowa-

nia i oszczędnego aplikowania mas cera-

micznych.

 

Zalety
 f Wysmukła budowa pozwalająca na swo-

bodny dostęp nawet w przypadku ma-

łych pojemników na porcelanę.
 f Do wykonywania powtarzalnych, indywi-

dualnych mieszanek porcelany. 
 f Z 4 różnymi wielkościami końcówek do-

zujących: 0,02g; 0,05g; 0,10g; 0,40g.
Opis Art. Nr.
Dozownik z 4 różnymi wgłebieniami, 2 sztuki/zestaw 10530000

Poprawne mieszanie

Szpatułka agatowa Funkcja & Działanie
Agatowa szpatułka do mieszania mas cera-

micznych.

 

Zalety
 f Nie zanieczyszcza porcelany drobinami, 

które uwalniają się z metalowych instru-

mentów. 
 f Możliwe użycie obydwóch końcówek.
 f Optymalne wykorzystanie z płytkami do 

mieszania z serii lay:art. 

Opis Art. Nr.
Szpatułka agatowa, sztuka 11570000

Instrument wielofunkcyjny Funkcja & Działanie
Wysokiej jakości narzędzie z zaciskiem i 5 

różnymi wymiennymi końcówkami do sto-

sowania w wielu rodzajach prac protetycz-

nych. 

 

Zalety
 f Szybka wymiana ostrzy.
 f Super cienkie ostrza do separacji porce-

lany. 
 f Lekkie narzędzie z antypoślizgowym 

uchwytem. 
Opis Art. Nr.
Instrument wielofunkcyjny, 1 uchwyt z 
1 ostrzem Nr. 1030 0100, 1050 0100 i 
1050 0600

 
10301000

Ostrze szerokie, 10 sztuk 10300100
Rylec, 6 sztuk 10320100

Opis Art. Nr.
Ostrze wąskie, 10 sztuk 10310100
Ostrze gładkie, 8 sztuk 10500100
Ostrze ząbkowane, 8 sztuk 10500600
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Do wszystkich prac protetycznych

Opis Art. Nr.
Zestaw narzędzi Delux z wymienioną wcześniej zawartością 11540000

Zestaw narzędzi Deluxe Funkcja & Działanie
Wysokiej jakości wyposażenie dla każde-

go technika dentystycznego z narzędziami, 

pędzelkami i kleszczami do wykonywania 

wszystkich prac z zakresu techniki denty-

stycznej.

 

Zawartość
Pęseta ze stali nierdzewnej 15,5 cm, Mar-

ker Sakura, Kombinowany pędzel do wo-

sku, Mały nóż do wosku, ERGO Wax In-

strument Nr. 1, ERGO Wax Instrument Nr. 

3, ERGO Wax Instrument Nr. 4, Instrument 

wielofunkcyjny wraz z ostrzami, ERGO Ac-

ryl zestaw instrumentów 3 sztuki, Pędzel 

Takanishi wielkość 4, Pędzel Takanishi wiel-

kość 6, Nóż do wosku duży, Pęseta do luto-

wania 16 cm, Kleszcze Aderera wysmukłe, 

Pean zagięty 13 cm, Nóż do gipsu 13 cm,  

Grubościomierz standardowy,  Kleszcze 

szpiczaste rowkowane, Nożyczki do folii.

INSTRUMENTY / NARZĘDZIA RĘCZNE 

Optymalne podstawowe wyposażenie

Opis Art. Nr.
Standardowy zestaw narzędzi z wymienioną wcześniej zawartością 11510000

Standardowy zestaw narzędzi Funkcja & Działanie
Zestaw standardowy zawiera wszystko, co 

jest potrzebne do pracy początkującemu 

technikowi.

 

Zawartość
ERGO Wax Instrument Nr. 1, ERGO Wax 

Instrument Nr. 3, ERGO Wax Instrument 

Nr. 4, Pęseta ze stali nierdzewnej 15,5 cm, 

Kombinowany pędzel do wosku, Instru-

ment wielofunkcyjny wraz z ostrzami, Nóż 

do gipsu 13 cm, Nóż do wosku duży, Nóż 

do wosku mały, Kleszcze Aderera wysmu-

kłe, Kleszcze szpiczaste rowkowane, No-

życzki do folii, Pęseta do lutowania 16 cm, 

Grubościomierz standardowy.
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Narzędzie do trzymania

Opis Art. Nr.
Jacketgrip zagięty 11050300
Wymienne końcówki, 2 sztuki 11090100

Jacketgrip Funkcja & Działanie
Kleszcze rozporowe do bezpiecznego trzy-

mania koron i mostów.

 

Zalety
 f Wymienne, cienkie diamentowe koń-

cówki.
 f Końcówki w kształcie elipsy odpowiednie 

także do wąskich koron.
 f Płynna regulacja rozwarcia za pomocą 

śruby radełkowanej.

Pewne trzymanie pracy

Opis Art. Nr.
Keramogrip zagięty 11090300
Wymienne końcówki, 2 sztuki 11090100

Keramogrip Funkcja & Działanie
Narzędzie do trzymania koron i mostów 

podczas prac w porcelanie lub akrylu.

 

Zalety
 f Wymienne, cienkie końcówki diamento-

we.
 f Końcówki w kształcie elipsy  odpowiednie 

także do wąskich koron. 
 f Delikatne ząbkowanie elementu zatrza-

skującego.

INSTRUMENTY / NARZĘDZIA RĘCZNE



91

Pomocnik w codziennej pracy

Opis Art. Nr.
Grubościomierz, sztuka 11190000

Grubościomierz Funkcja & Działanie
Precyzyjny, obustronny odczyt grubości ma-

teriału.

 

Zalety
 f Specjalna nierdzewna stal.  
 f Smukła, uformowana w kształcie igły 

końcówka pomiarowa.
 f Dokładność pomiaru do 0,1mm a zakres 

pomiaru od 0 do 10 mm.

Precyzyjny grubościomierz

Opis Art. Nr.
Calipretto S z 3 parami końcówek, tuleją nastawczą i kluczem imbusowym 11221000
Końcówki standardowe, 1 para 11221001
Końcówki zmodyfikowane, 1 para 11221002
Talerzyk pomiarowy do płytek woskowych, 1 para 11221003
Szkło ochtonne do Calipretto S 11221004

Calipretto S Funkcja & Działanie
Grubościomierz do precyzyjnego określania 

grubości ścianek obiektów protetycznych.

 

Zalety
 f Wymienne, specjalne końcówki.
 f Standardowa para końcówek: uniwer-

salne zastosowanie przy normalnej ilości 

miejsca.
 f Zmodyfikowana para końcówek: do spe-

cjalnego stosowania w szczególnie wy-

smukłych koronach w zakresie brzegu 

siecznego zębów przednich.

INSTRUMENTY / PRZYRZĄDY MIERNICZE
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Tarczki – przegląd

InsTrumenTy / TarczkI

Opis
Max. 
liczb  

obrotów

2x  
podwójnie 

wzmocniona
włóknem

Diamentowa Metale  
szlachetne

Szkielety/ 
metale nie-
szlachetne

Porcela-
na Gips Strona

Dynex Brillant 50 000 1/min 
 (Tlenek  
cyrkonu)

 93

Dynex 22 x 0,5 mm 50 000 1/min   93–94

Dynex 26 x 0,25 mm 50 000 1/min    93–94

Dynex 40 x 0,7 mm 38 000 1/min   93–95

Dynex 22 x 0,3 mm 50 000 1/min    93–94

Dynex 40 x 0,5 mm 38 000 1/min   93–94

Dynex 40 x 1,0 mm 38 000 1/min   93–95

Dynex 22 x 1,0 mm 50 000 1/min   93–95

Tarczki wzmacniane  
włóknem szklanym 25 000 1/min   95

Bi-Flex 15 000 1/min   96

Turboflex s 15 000 1/min   96

ultracut 15 000 1/min   96

separatory do porcelany 20 000 1/min  97

separatory do 
met. szlachetnych + porcelany 20 000 1/min   97

separatory do porcelany 20 000 1/min  97

ultra-Fine 20 000 1/min  98

separatory do met. szlachetnych 24 000 1/min  98

separator standardowy 38 mm 25 000 1/min  98

separator standardowy 37 mm 25 000 1/min  98

separator standardowy 32 mm 25 000 1/min  98

separator standardowy 24 mm 25 000 1/min  98

Tarcze do szlifowania 25 000 1/min  99

Plastercut 30 mm 10 000 1/min   99

Plastercut 38 mm 10 000 1/min   99

Plastercut 45 mm 10 000 1/min   99
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Tarczki Dynex. Tutaj wszystko kręci się wokół najwyższej jakości.

Cięcie, szlifowanie, opracowywanie. 

Tarczki Dynex, twój wzór jakości. Tarczki do 

szlifowania i cięcia firmy Renfert są bardzo 

precyzyjnymi narzędziami z których jeste-

śmy niezwykle dumni. Tkwi w nich 40 lat 

doświadczenia i ciągłej, intensywnej pracy 

na rzecz rozwoju. Produkowane są najnow-

szymi metodami a ścisła kontrola surowców 

zapewnia, że do produkcji używane są tyl-

ko najlepsze materiały. Nasze tarczki osią-

gają średnią prędkość cięcia do 300 km/h. 

Nawet przy tak dużych prędkościach tną 

mocno, bezpiecznie i niezwykle precyzyj-

nie. Aby tak wysoka wydajność mogła być 

osiągnięta, niezbędna jest starannie dobra-

na kombinacja wybranych surowców z nie-

zwykłą dokładnością rozmiarów tarczek. 

Oprócz bardzo wysokiej jakości materiałów 

ściernych takich jak cząsteczki diamentów 

o precyzyjnej wielkości, jak również tlen-

ku glinu o bardzo dużym stopniu czysto-

ści, także środki wiążące dopasowane są do 

konkretnych zastosowań tarczek. Wszystkie 

tarczki Dynex do cięcia i szlifowania, nawet 

wersje ultra cienkie, są podwójnie wzmoc-

nione włóknem szklanym. Wzmocnienie 

jest częścią pierścienia tarczy i całkowicie 

stapia się z nośnikiem. Dla Państwa oznacza 

to ponadprzeciętną trwałość, elastyczność i 

bezpieczeństwo. 

INsTRumeNTy / TARCzkI

Eksperci do porcelany, tlenku cyrkonu i dikrzemianu litu 

Tarczki Dynex Brillant Funkcja & Działanie
Niezwykle wytrzymałe tarcze o podwójnym 

wzmocnieniu z włókna szklanego wykona-

nego w zaawansowanej technologii. stwo-

rzone do cięcia i szlifowania porcelany, tlen-

ku cyrkonu i dikrzemianu litu. 

 

Zalety
 f Niezwykle cienkie, doskonałe do precyzyj-

nej separacji przestrzeni międzyzębowych.
 f Duża elastyczność, przydatna do mięk-

kiego zaokrąglania listewek brzeżnych w 

obrębie szkliwa.
 f Niski poziom drgań i niewielkie wytwa-

rzanie ciepła powoduje, że prace wyko-

nane z każdego rodzaju porcelany pozba-

wione są pęknięć i odprysków.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex Brillant 0,25 x 20 mm, 10 sztuk 50.000 20 mm 0,25 mm 562520
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Dynex 0,25 x 26 mm Funkcja & Działanie
Ultra cienkie, podwójnie wzmocnione roz-

wiązanie all-in-one do metali, akrylu i gip-

su. 

 

 

 

Zalety
 f Separacja i szlifowanie bez zmiany na-

rzędzia.
 f Podczas pracy wytwarzają minimalną 

ilość ciepła i mają niewielkie wibracje.
 f Długa żywotność.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 0,25 x 26 mm, 20 sztuk 50.000 26 mm 0,25 mm 572526

InStrUmenty / tarczkI

Dynex 0,3 x 22mm Funkcja & Działanie
Bardzo wytrzymałe tarczki dzięki podwój-

nemu, krzyżowemu wzmocnieniu z włó-

kien szklanych. Do obróbki wszystkich 

nieszlachetnych i szlachetnych stopów uży-

wanych do wykonywania koron i mostów. 

 

 

Zalety
 f nawet przy prędkości do 50000 U/min są 

bardzo elastyczne, wydajne i bezpieczne. 
 f chronią materiał wytwarzając podczas 

obróbki niewielką ilość ciepła.
 f Praktycznie niezniszczalne, nawet w eks-

tremalnych warunkach (np. zakleszcze-

nia).

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 0,3 x 22 mm, 20 sztuk 50.000 22 mm 0,3 mm 570322

Dynex 0,5 x 22 mm Funkcja & Działanie
ta oszczędna tarczka jest opłacalna do pra-

cy przy obcinaniu i szlifowaniu kanałów 

odlewniczych, korekcji kształtu i obróbce 

przejść metalu w akryl.

 

 

Zalety
 f Bardzo duża wydajność podczas cięcia 

wszystkich rodzajów metali.
 f niska emisja ciepła i długa żywotność.
 f Bardzo duża odporność na złamanie na-

wet przy bocznym obciążeniu.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 0,5 x 22 mm, 20 sztuk 50.000 22 mm 0,5 mm 570522

Dynex 0,5 x 40 mm Funkcja & Działanie
nadaje się do cięcia i szlifowania wszyst-

kich popularnych stopów i pierścieni z masy 

osłaniającej z ceramiką prasowaną.

 

 

 

 

Zalety
 f maksymalna wydajność cięcia przy bar-

dzo niskim zużyciu własnym.
 f Do pracy potrzebny tylko niewielki nacisk.
 f nieduża emisja ciepła.

 

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 0,5 x 40 mm, 20 sztuk 38.000 40 mm 0,5 mm 570540
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Dynex 0,7 x 40 mm Funkcja & Działanie
Najtrwalsze rozwiązanie do obróbki protez 

szkieletowych.

 

 

 

 

Zalety
 f Bardzo duża prędkość cięcia przy mini-

malnym zużyciu własnym.
 f Znaczna powierzchnia szlifowania gru-

bych kanałów odlewniczych.
 f Duża odporność tarczki na złamanie 

szczególnie przy bocznym obciążeniu, 

zapewnia bezpieczną pracę.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 0,7 x 40 mm, 20 sztuk 38.000 40 mm 0,7 mm 570740

INstrumeNty / tarcZkI

Dynex 1,0 x 22 mm Funkcja & Działanie
szybki i tani pomocnik przy obróbce protez 

szkieletowych.

 

 

 

 

 

Zalety
 f kompaktowe rozmiary pozwalają na w 

pełni kontrolowaną i bezpieczną pracę. 
 f Wyjątkowa odporność nawet przy bardzo 

dużych obrotach.
 f Do wszystkich nieszlachetnych i chromo- 

kobaltowych stopów.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 1,0 x 22 mm, 25 sztuk 50.000 22 mm 1,0 mm 571022

Dynex 1,0 x 40 mm Funkcja & Działanie
Nadaje się do cięcia i szlifowania wszyst-

kich popularnych stopów i pierścieni z masy 

osłaniającej z ceramiką prasowaną.

 

 

 

Zalety
 f ekstremalna wytrzymałość nawet przy 

bardzo dużych prędkościach obrotowych. 
 f Doskonale przecina jednocześnie szlifując 

kanały odlewnicze.
 f Niewielkie zużycie własne przy maksy-

malnej wydajności cięcia.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Dynex 1,0 x 40 mm, 20 sztuk 38.000 40 mm 1,0 mm 571040

Tarcza do obcinania wzmoc-
niona włóknem szklanym 

Funkcja & Działanie
Odpowiednia do pracy z cocr i metalami 

nieszlachetnymi.

 

 

 

 

 

Zalety 
 f szczególnie dobre wyniki cięcia przy du-

żej odporności na złamania. 
 f Nadaje się do cięcia i szlifowania kanałów 

odlewniczych.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

tarcza, 25 sztuk 25.000 40 mm 1,0 mm 581040
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Dwustronna separacja

Turbo-Flex S Funkcja & Działanie
Ząbkowany separator do separacji ceramiki 

pokryty z obydwu stron nasypem diamen-

towym.

 

Zalety
 f Ząbkowanie powoduje chłodzenie i usu-

wanie pyłu powstającego podczas szlifo-

wania.
 f Dzięki  dużej elastyczności nadaje się ide-

alnie do kształtowania przestrzeni mię-

dzyzębowych.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Turbo-Flex S montowany, sztuka 15.000 19 mm 0,15 mm 290100

Delikatny ślad szlifowania

Ultracut Sinterdiamant-separator Funkcja & Działanie: 
Nadaje się szczególnie do separacji cera-

miki.

 

Zalety 
 f Zwiększona żywotność przez synteryzo-

waną warstwę diamentu.
 f Duża elastyczność w celu uzyskiwania jak 

najlepszej separacji.
 f Niewielki ślad szlifowania dzięki gęstemu 

diamentowemu nasypowi.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Ultracut montowany, sztuka 15.000 20 mm 0,15 mm 730000

INSTrUmeNTy / TarcZkI

Elastyczna separacja

Bi-Flex Funkcja & Działanie: 
Separator do porcelany z nasypem diamen-

towym.

 

Zalety
 f Bardzo elastyczny separator do porcelany 

pokryty z obu stron diamentem.
 f Drobna powłoka diamentowa pozwalają-

ca w delikatny sposób kształtować i sepa-

rować ceramikę.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Bi-Flex montowany, sztuka 15.000 22 mm 0,15 mm 271000
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Separacja porcelany

Separatory do ceramiki Funkcja & Działanie
Separator do separacji i obróbki mostów 

porcelanowych.

 

Zalety
 f Duża trwałość i minimalne wytwarzanie 

ciepła.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Separator do porcelany, 50 sztuk 20.000 22 mm 0,38 mm 692000

INSTRUMENTY / TARCZKI

Ekstra cienki – do delikatnych prac

Separatory do porcelany Funkcja & Działanie
Separacja i obróbka mostów porcelano-

wych.

 

Zalety
 f Do precyzyjnych separacji.
 f Minimalne wytwarzanie ciepła.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Separator do porcelany, 50 sztuk 20.000 22 mm 0,2 mm 702000

Przecina, separuje i szlifuje wszystkie materiały

Do metali szlachetnych i porcelany Funkcja & Działanie
Do wygładzania przejść pomiędzy metalem 

a porcelaną.

 

Zalety
 f Odpowiedni do precyzyjnych separacji. 
 f Nie pozostawia na porcelanie ciemnych 

śladów szlifowania.
 f Charakteryzuje się minimalnym zużyciem.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Separator do metali szlachetnych / 
porcelany, 100 sztuk 20.000 22 mm 0,3 mm 740000
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Tarczki Standardowe Funkcja & Działanie
Do przecinania kanałów odlewniczych ze 

stopów chromo-kobaltowych.

 

Zalety 
 f Polecane szczególnie do wygładzania 

miejsc po kanałach odlewniczych i do  

obróbki protez szkieletowych. 
 f Duża trwałość przy znacznej wydajności 

usuwania materiału.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Tarczki, 100 sztuk 25.000 38 mm 652000
Tarczki, 100 sztuk 25.000 37 mm 662000
Tarczki, 100 sztuk 25.000 32 mm 682000
Tarczki, 100 sztuk 25.000 24 mm 672000

Cienkie i elastyczne

Tarczki do metali szlachetnych Funkcja & Działanie: 
Te tarczki mają uniwersalne zastosowanie 

do metali szlachetnych.

 

Zalety 
 f Delikatna separacja.
 f Wygładzanie przejść pomiędzy metalem 

a porcelaną.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Tarczki do metali  
szlachetnych, 100 sztuk 24.000 22 mm 0,3 mm 720000

InsTrumenTy / TarczkI

Super cienkie – Super dobre!

Tarczki Ultra-Fine Funkcja & Działanie: 
niezwykle cienkie i sprężyste tarczki do me-

tali szlachetnych.

 

Zalety 
 f niezwykle cienkie i odporne na zginanie. 
 f nadają się do cięcia i precyzyjnej sepa-

racji. 
 f Do wszystkich rodzajów metali szlachet-

nych.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

ultra-Fine, 50 sztuk 20.000 22 mm 0,17 mm 710000
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Metale nieszlachetne, metale szlachetne & porcelana

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Tarcza do szlifowania  
Ø 25 x 3 mm, 100 sztuk 25.000 25 mm 3 mm 6122000

Tarcza do szlifowania  
Ø 35 x 3 mm, 100 sztuk 25.000 35 mm 3 mm 6152000

Tarcze do szlifowania Funkcja & Działanie
Idealne do obróbki odlewów chromo- 

kobaltlwych dzięki bardzo agresywnemu 

zachowaniu materiału ściernego.

 

Zalety
 f Efektywne wykorzystanie szybko szlifują-

cych tarcz.

INSTRUMENTY / TARCZKI

Wycięcie modelika – dziecinna igraszka

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.

Plastercut, montowany, sztuka 10.000 30 mm 0,3 mm 331300
Plastercut, montowany, sztuka 10.000 38 mm 0,3 mm 331380
Plastercut, montowany, sztuka 10.000 45 mm 0,35 mm 331450

Plastercut Funkcja & Działanie
Diamentowane separatory do wycinania 

modelików z łuku zębowego.

 

Zalety
 f Szybkie i precyzyjne cięcie bez zaklesz-

czania się. 
 f Stabilny materiał nośny gwarantuje 

płynną pracę. 
 f Perforacje w tarczach zapewniają dosko-

nałą widoczność  podczas  procesu  

przecinania.

Więcej informacji w  
naszym Raporcie 2/2013:
www.renfert.com/P47
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Separacja bez kompromisów 

Wypełniony całkowicie diamentowymi cząsteczkami separator jest 

Waszym niezastąpionym pomocnikiem. Nie stanowi już proble-

mu precyzyjna separacja przestrzeni międzyzębowych. Dla Państwa 

oznacza to: ponadprzeciętną trwałość, elastyczność i precyzję. 

Tak silny jak diament 



101

Opis Metale  
szlachetne

Szkielety/ metale 
nieszlachetne

Kompozyty do  
licowania Akryl Porcelana Strona

PW WP PW WP PW WP PW WP PW WP

Szczoteczka Bison     102

Bawełniany szmaciaczek, 
montowany

   102

Dia-Finish L   102

Szczoteczka z 
koziego włosia

   103

Polisoft A   103

Polisoft   103

Szczoteczka z drutu  
srebrnego

 104

Gumka silikonowa   104

Falisty szmaciak z płótna 
pokrzywowego

 / / 105

Szmaciak lniany,  
pokryty silikonem

   105

Wąska szczotka  
do Co. Cr.

  105

Szczotka z włosia  
Chungking

 106

Szczotka z drutu  
srebrnego

 106

Specjalna szczotka 
do protez szkieletowych

 107

Szczotka Slim  107

Akcesoria do polerowiania – przegląd

PW =Polerowanie wstępne      |       WP =Polerowanie na wysoki połysk      |        = Wygładzanie      |        = Polerowanie

InStrumenty / PoLeroWAnIe
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Wyjątkowa mieszanka włosów

Bison Funkcja & Działanie 
Unikalna mieszanka włosów sprawia, że 

możliwe jest szybkie uzyskanie wysokie-

go połysku metali, porcelany i akryli do li-

cowania.

 

Zalety 
 f Długa żywotność dzięki gęstemu i twar-

demu włosiu.
 f Nadaje się szczególnie do polerowania 

powierzchni żujących i przestrzeni mię-

dzyzębowych. 
 f Doskonałe przyjmowanie past polerskich.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Ø uchwytu Art. Nr.

Bison montowany, 25 szt. 20.000 14 mm 2,35 mm 7631000
Bison montowany, 100 szt. 20.000 14 mm 2,35 mm 7631100
Bison montowany, 25 szt. 15.000 18 mm 2,35 mm 7661000
Bison montowany, 100 szt. 15.000 18 mm 2,35 mm 7661100

INstrUmeNty / POLerOWANIe

Szybko na wysoki połysk

Bawełniany szmaciaczek Funkcja & Działanie
Polerowanie zębów akrylowych i kompozy-

tów na wysoki połysk – do stosowania na 

mikrosilniku.

 

Zalety 
 f Idealne przyjmowanie pasty polerskiej 

bez efektu sklejania się bawełniaka.
 f Długi okres użytkowania.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Bawełniany szmaciaczek montowany, 12 szt. 15.000 22 mm 2051000

2 w 1

Dia-Finish L Funkcja & Działanie 
Wysokiej jakości krążek filcowy wypełniony 

drobnymi cząsteczkami diamentowymi do 

polerowania porcelany i akryli do licowania.

 

Zalety 
 f Optymalne połączenie filcu do polerowa-

nia z pastą diamentową.
 f Polerowanie porcelany na wysoki połysk.
 f Po szlifowaniu powierzchni zgryzowej 

połysk bez napalania glazury (oszczęd-

ność czasu!).

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Dia-Finish L – koło, średniotwardy, 12 sztuk 15.000 12 mm 400001
Dia-Finish L – koło, twardy, 12 sztuk 15.000 12 mm 400101
Dia-Finish L – soczewka, twardy, 12 sztuk 15.000 12 mm 400201
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Polerowanie wstępne i na wysoki połysk

Szczoteczka z koziego włosia Funkcja & Działanie
Do polerowania metali szlachetnych i po-

wierzchni akrylowych.

 

Zalety 
 f Dobre przyjmowanie past polerskich dla 

uzyskania optymalnych rezultatów pole-

rowania. 

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Szczoteczka z koziego włosia  
montowana, 12 sztuk 15.000 19 mm 2040000

INSTRUMENTY / POLEROWANIE

Polerowanie wstępne

Polisoft A Funkcja & Działanie
Do łagodnego polerowania i mocnego wy-

gładzania twardych stopów.

 

Zalety 
 f Wytwarza niewielką ilość pyłu i nieprzy-

jemnego zapachu.
 f Daje jedwabiście matowy połysk i zwartą 

powierzchnię.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.
Polisoft A, 50 sztuk 15.000 22 mm 3 mm 900000

Łatwe i szybkie polerowanie wstępne

Polisoft Funkcja & Działanie 
Skutecznie poleruje metale szlachetne i stal.

 

Zalety 
 f Najlepsza alternatywa dla gumek i krąż-

ków silikonowych.
 f Silnie wygładza wszystkie powierzchnie 

metalowe. 
 f W znikomym stopniu wytwarza pył i nie-

przyjemny zapach.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.
Polisoft, 50 sztuk 15.000 22 mm 3 mm 910000
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Doskonała do powierzchni żujących

Szczoteczka z drutu srebrnego Funkcja & Działanie
Pozbawione abrazji polerowanie wstępne 

powierzchni metalowych.

 

Zalety
 f Zachowuje okluzyjne lub aproksymalne 

punkty kontaktowe. 
 f Tworzy jedwabisty połysk. 
 f Idealne przygotowanie do polerowania 

na wysoki połysk.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Ø uchwytu Art. Nr.
Szczoteczka z drutu srebrnego 
montowana, 12 sztuk 5.000 19 mm 2,35 mm 1660000

Silne ścieranie – doskonała gładkość powierzchni

Gumka silikonowa Funkcja & Działanie
Do polerowania wstępnego porcelany i me-

talu.

 

Zalety
 f Nie tworzy smug na polerowanej porce-

lanie. 
 f Idealna do polerowania przejść pomiędzy 

metalem a porcelaną.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.
Gumka silikonowa, 100 sztuk 15.000 22 mm 3,2 mm 860000

Oliver Dreher, właściciel pracowni:
„Polerowanie krawędzi nie stanowi już 
żadnego problemu - przy doskonałej ja-
kości szlifowania gumka silikonowa prze-
suwa się w cudownie delikatny sposób, 
przez krawędzie, ślizgając się wzdłuż 
nich sprężyście bez strzępienia lub wy-
kruszania. Gumki silikonowe firmy Ren-
fert są dla mnie nr. 1 przy polerowaniu 
porcelany IPS e.max®.”
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Wysoki połysk w sekundę

Falisty szmaciak z płótna pokrzywowego Funkcja & Działanie
Do polerowania na wysoki połysk dużych 

powierzchni protez akrylowych.

 

Zalety 
 f Dzięki ukośnemu cięciu materiału nie 

ciągną się żadne niteczki.
 f Szybsze polerowanie przez chłodzący 

efekt zmarszczenia materiału.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.
Falisty szmaciak z płótna  
pokrzywowego, 4 sztuki 4.000 100 mm 14 mm 2100002

INSTRUMENTY / POLEROWANIE

Do perfekcyjnego polerowania wstępnego

Szmaciak lniany, pokryty silikonem Funkcja & Działanie
Do wstępnego polerowania protez akrylo-

wych mokrym pumeksem.

 

Zalety 
 f Tworzy jedwabiście matową powierzch-

nię.
 f Dzięki pokryciu warstwą silikonu nie 

strzępi się.
 f Doskonały efekt polerowania także przy 

głębokich podniebieniach.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Grubość Art. Nr.
Szmaciak lniany pokryty  
silikonem, 4 sztuki 4.000 80 mm 10 mm 2090000

Idealna do trudno dostępnych miejsc

Wąska szczotka Funkcja & Działanie
Klasyczna szczotka do polerowania na po-

lerce chromo-kobaltu lub twardych stopów 

z metali szlachetnych.

 

Zalety 
 f Dokładne polerowanie dzięki drobnemu, 

zwężonemu stożkowo włosiu.
 f Idealna do polerowania ciasnych miejsc w 

odlewach metalowych. 
 f Duża odporność włosia nawet przy in-

tensywnym użytkowaniu.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Wąska szczotka, 12 sztuki 4.000 ≈ 36 mm 7871000
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Szybciej do perfekcyjnego polerowania wstępnego

Szczotka z włosia Chungking Funkcja & Działanie
Szczotka do polerowania wstępnego sto-

pów CoCr.

 

Zalety
 f Oszczędność czasu dzięki podwójne-

mu działaniu, przez połączenie lnianego 

płótna z włosiem Chungking. 
 f Polerowanie wstępne i zagęszczanie w 

jednym czasie.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Szczotka z włosia Chungking, 
12 sztuk 4.000 ≈ 80 mm 7672000

Perfekcyne polerowanie chromo - kobaltu

Szczotka z drutu srebrnego Funkcja & Działanie
Do polerowania wstępnego protez szkiele-

towych i płyt podniebiennych.

 

Zalety
 f Nie wycienia powierzchni – groszkowa-

nie płyty zostaje zachowane.
 f Jedwabisty połysk powierzchni odlewu.
 f Idealna praca dzięki dużej średnicy.

Opis max. liczba obrotów / min Średnica Art. Nr.
Szczotka z drutu srebrnego,  
2 sztuki 3.000 ≈ 51 mm 1960000

Wskazówka: 
Polerowanie wstępne należy wykonywać z za-
stosowaniem niezbyt twardej gumki (Polisoft A). 
Następnie powierzchnię należy polerować na sil-
niku polerskim za pomocą twardej szczotki lub 
szczotki z drutu srebrnego Nr. 196-0000. Na za-
kończenie używamy wąskiej szczotki i pokryte-
go silikonem lnianego szmaciaka. 
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Mocne i bardzo trwałe – włosie najwyższej klasy

Specjalna szczotka do protez szkieletowych Funkcja & Działanie 
Nadaje się szczególnie do polerowania od-

lewów z chromo-kobaltu z zastosowaniem 

past polerskich.

 

Zalety
 f Wąska szczotka idealna do polerowania 

protez szkieletowych. 
 f 2-rzędy najwyżej jakości włosia Chun-

king. 
 f Bardzo odporne, mocne, krótkie włosie 

(10 mm).

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Art. Nr.

Specjalna szczotka do protez szkieletowych, 12 szt. 6.000 ≈ 65 mm 1991000
Specjalna szczotka do protez szkieletowych, 100 szt. 6.000 ≈ 65 mm 1992000

INSTRUMENTY / POLEROWANIE

Doskonałe polerowanie przestrzeni międzyzębowych

Slim Funkcja & Działanie
Szczotka do polerowania Slim nadaje się 

szczególnie do polerowania przestrzeni 

międzyzębowych w protezach akrylowych.

 

Zalety
 f Wąska szczotka do precyzyjnej pracy na 

silniku polerskim.
 f Miękkie włosie zapobiega zbytniemu 

ścieraniu polerowanych protez. 
 f Odstępy pomiędzy włosiem zapewniają 

efekt chłodzenia.

Opis max. liczba  
obrotów / min Średnica Art. Nr.

Szczotka do polerowania Slim, 12 szt. 4.000 44 mm 7881000
Szczotka do polerowania Slim, 100 szt. 4.000 44 mm 7882000

Wskazówka:
Do anatomicznego opracowywania i jednoczes-
nego polerowania wstępnego nadają sie bar-
dzo dobrze gumki silikonowe, uformowane w 
kształcie stożka. Następnym etapem jest polero-
wanie pumeksem, szczotką z koziego włosia lub 
szczotką typu Slim.  
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MATERIAŁY / WYkonYWAnIE ModElI

System do wykonywania modeli Pin-Cast

Podstawy modeli wykonywane systemem

Funkcja & Działanie
System form do sprawnego wykonywania 

podstaw modeli łuków zębowych.

 

Zalety 
 f oszczędność czasu i materiału.
 f Prosty system do wykonywania podstaw 

modeli z częściami wielokrotnego użytku.
 f Różna wysokość i wielkość podstaw.

 

Szczegóły
 f Precyzyjnie dopasowana podstawa i płyt-

ka artykulacyjna.
 f Łatwe zdejmowanie i precyzyjne składa-

nie modeli. 
 f nierdzewne krążki retencyjne i pojemni-

ki na magnes. 
 f Silne magnesy zapewniające pewne 

utrzymanie.

 

Wykonanie
1. Izolacja gips od gipsu 

2. Podstawa łuku zębowego z pinami 

3. Zdejmujemy płytę bazową 

4. Izolacja gips od gipsu 

5. napełnianie formy splitkastu gipsem na 

podstawy 

6. Po stwardnieniu gipsu zdejmujemy z 

modelu gumowy mankiet

7. Modele artykulujemy w artykulatorze 

lub okludatorze równolegle do płaszczy-

zny stolika

8. System Pin-Cast gwarantuje precyzyjną 

kontrolę artykulowania.  

Zakres dostawy
2 duże formy na podstawy, 1 mała forma na podstawy, 2 pierścienie gumowe duże, 1 pierścień gumowy mały,  
10 magnesów, 10 pojemników na magnesy, 40 krążków retencyjnych

Opis zestawu Wysokość  
podstawy Art. Nr.

Zestaw do krótkich Bi-Pinów z koszulkami (nr. 326) 13,55 mm 4100326
Zestaw do długich Bi-Pinów z koszulkami (nr. 346) 17,5 mm 4100346
Zestaw do Smart-Pinów (nr. 366), Bi-V-Pinów (nr. 328)  
z koszulkami i Pro-Fix (nr. 367) 12,5 mm 4100366

Opis pojedynczych elementów Wysokość  
podstawy Art. Nr.

Magnesy i pojemniki na magnesy, po 30 sztuk  4130000
krążki retencyjne, 120 sztuk  4140000
Pierścień gumowy (23,5 mm / 0.93") do Bi-Pinów krótkich, 5 sztuk, duży 13,55 mm 4120326
Pierścień gumowy (23,5 mm / 0.93") do Bi-Pinów krótkich, 5 sztuk, mały 13,5 mm 4121326
Pierścień gumowy (27 mm / 1.06") do Bi-Pinów długich, 5 sztuk, duży 17,5 mm 4120346
Pierścień gumowy (27 mm / 1.06") do Bi-Pinów długich, 5 sztuk, mały  4121346
Pierścień gumowy (21,7 mm / 0.85") do Smart-Pinów i Bi-V-Pinów, 5 sztuk, duży 12,5 mm 4120366
Pierścień gumowy (21,7 mm / 0.85") do Smart-Pinów i Bi-V-Pinów, 5 sztuk, mały 12,55 mm 4121366
Podstawa do modelu, 3 sztuk, duża  4110000
Podstawa do modelu, 3 sztuk, mała  4111000

 
Dalsze informacje patrz: 
Elementarz Model  
Mistrzowski 
www.renfert.com/P48
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Opis Koszulka Długość pina Długość główki Wysokość podstawy  
Pin-Cast Strona

Bi-V-Pin plastikowa 12,5 mm 5,5 mm 12,5 mm 112–113

Bi-V-Pin metalowa 12,5 mm 5,5 mm 12,5 mm 112–113

Bi-Pin długi metalowa 17,5 mm 5,5 mm 17,5 mm 114

Bi-Pin krótki metalowa 13,5 mm 5,5 mm 13,5 mm 114

Bi-Pin długi ze sztyftem  
do osadzania metalowa 17,5 mm 4,0 mm 17,5 mm 114

Bi-Pin krótki ze sztyftem  
do osadzania metalowa 13,5 mm 4,0 mm 13,5 mm 114

Bi-Pin długi bez 17,5 mm 5,5 mm 17,5 mm 116

Bi-Pin krótki bez 13,5 mm 5,5 mm 13,5 mm 116

Bi-Pin ze sztyftem  
do osadzania bez 17,5 mm 4,0 mm 17,5 mm 116

Pro-Fix plastikowa 11,6 mm 5,5 mm 12,5 mm 115

Smart-Pin metalowa 12,5 mm 5,5 mm 12,5 mm 115

Bi-Fix-Pin bez 17,5 mm 5,5 mm 17,5 mm 116

Piny miedziane z drutem  
do fixowania bez 17,0 mm 5,0 mm 17,5 mm 117

Piny 

Akcesoria do pinów

Opis Średnica Strona

Kółka retencyjne – 117

Gumowe czapeczki – 117

Wiertło ze stopniem do pinów  
Small 1,98 mm 118

Wiertło ze stopniem do pinów  
Medium 2,00 mm 118

Wiertło ze stopniem do pinów  
Large 2,02 mm 118

Wiertło do pinów Smart – Small 1,57 mm 118

Wiertło do pinów Smart – Medium 1,59 mm 118

Wiertło do pinów Smart – Large 1,61 mm 118

Wiertło Bi-Pinów 2,00 mm 118

MATERIAŁY / PInY
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Na co możecie liczyć – na piny firmy Renfert. 

Nasze całe doświadczenie dla bezpieczeństwa Państwa pracy  

Istnieje wiele wymagań, które technik sta-

wia przed systemem pinów. Wasze własne 

przyzwyczajenia, życzenia i sytuacje zawsze 

wymagają indywidualnych rozwiązań. 

Jeśli i Wy posiadacie wysokie wymagania 

to jesteście w dobrym miejscu: Firma Ren-

fert systemy pinów rozwija już od ponad 50 

lat, ustanawiając nowe standardy w tech-

nice dentystycznej.  Będziemy to robić tak-

że w przyszłości. Wszystkie nasze Bi-Pi-

ny wykonywane są w specjalnym procesie 

produkcji. Każde połączenie pin/koszulka 

synchronizowane jest ze sobą w skompliko-

wanym procesie wytwarzania. Dzięki naszej 

specjalnej koszulce z tworzywa sztucznego 

do Bi-V-Pinów i Profix udało nam się stwo-

rzyć sprawne i całkowicie jednolite zacho-

wanie frykcji.  

MateRIały / PINy

Cim Özyurt, Product Management: 
„Dla technika dentystycznego jest 
bardzo ważne, że zawsze może liczyć 
na pewną bazę umożliwiającą mu wy-
konywanie swoich prac.  Specjalne 
procesy produkcji, materiały najwyż-
szej jakości oraz rozbudowane kon-
trole jakości zapewniają bezkompro-
misową precyzję wykonania w mikro 
obszarach. Gwarantuje to Państwu 
wysoki poziom niezawodności proce-
su pracy.“

Aby uzyskać więcej infor-
macji na temat naszych 
pinów, patrz: 
www.renfert.com
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Profil V

Opis Długość pina Długość główki Ø główki max. szerokość 
koszulki Art. Nr.

Bi-V-Piny z metalową 
koszulką, 100 sztuk 12,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3281000

Bi-V-Piny z metalową 
koszulką, 1.000 sztuk 12,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3282000

Bi-V-Piny z metalową koszulką Funkcja & Działanie 
Wąski pin z dwoma sztyftami prowadzący-

mi, odpowiedni do stosowania przy ograni-

czonej przestrzeni. 

 

Zalety 
 f Profil w kształcie litery V jest idealny także 

w przypadku niewielkiej przestrzeni. 
 f Tylko jedno nawiercenie na słupek. 
 f Skrócony czas wykonania modelu.

Wyjmowanie systemem 

Opis Długość pina Długość główki Ø główki max. szerokość 
koszulki Art. Nr.

Bi-V-Piny z plastikową 
koszulką, 100 sztuk 12,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,8 mm 3291000

Bi-V-Piny z plastikową 
koszulką, 1.000 sztuk 12,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,8 mm 3292000

Bi-V-Piny z plastikowymi koszulkami Funkcja & Działanie
Dzięki funkcji Easy-Glide do przeszłości na-

leżą problemy przy wyjmowaniu modeli-

ków  zacinających się z powodu zbyt dużej 

frykcji i powodujących kosztowne opóźnie-

nia przy modelowaniu.

 

Zalety 
 f Profil w kształcie litery V jest idealny tak-

że w przypadku niewielkiej ilości miejsca. 
 f Bezpieczne wysuwanie rozbieżnie usta-

wionych modelików dzięki krótkiej, do  

1 mm drodze frykcji.
 f Taki sam stopień tarcia dla wszystkich 

modelików uzyskany przez szparę spo-

czynkową.

MATERIAŁY / PINY 

Dalsze informacje patrz: 
Elementarz – Model  
Mistrzowski
www.renfert.com/P48
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Po bezpiecznej stronie 

Opis Długość pina Długość główki Ø główki max. szerokość 
koszulki Art. Nr.

Bi-Pin długi z koszulką, 
100 sztuk 17,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3461000

Bi-Pin długi z koszulką, 
1.000 sztuk 17,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3462000

Bi-Pin długi z koszulką, 
1.000 sztuk 13,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3261000

Bi-Pin krótki z koszulką, 
1.000 sztuk 13,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 3,6 mm 3262000

Bi-Piny długie / krótkie z koszulkami Funkcja & Działanie
Pin z dwoma sztyftami prowadzącymi, uży-

wany do precyzyjnego i antyrotacyjnego 

pozycjonowania modelików.

 

Zalety 
 f Dokładne i pozbawione rotacji umiejsco-

wienie modelika.
 f Niezbędne tylko jedno nawiercenie na 

pin.
 f Zmniejszony czas wykonania modelu.

MATERIAŁY / PINY

Jeśli to ma być szybko …

Opis Długość 
pina

Długość 
główki Ø główki max. szerokość 

koszulki
Długość sztyftu 
wchodzące Art. Nr.

Bi-Pin długi z koszulką i sztyftem 
do osadzania, 100 sztuk 17,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 3,6 mm 8,0 mm 3431000

Bi-Pin długi z koszulką i sztyftem 
do osadzania, 1.000 sztuk 17,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 3,6 mm 8,0 mm 3432000

Bi-Pin krótki z koszulką i szty-
ftem do osadzania, 100 sztuk 13,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 3,6 mm 8,0 mm 3231000

Bi-Pin krótki z koszulką i szty-
ftem do osadzania, 1.000 sztuk 13,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 3,6 mm 8,0 mm 3232000

Bi-Pin długi/krótki z koszulką i sztyftem Funkcja & Działanie
Niklowany o wysokim połysku pin z  

podwójnym prowadzeniem. Specjalny  

sztyft do osadzania pina w wycisku  

znacznie skraca czas wykonania modelu.

 

Zalety 
 f Nie wymaga nawiercania otworu. 
 f Dwa sztyfty prowadzące zapobiegają  

rotacji. 
 f Jednakowa frykcja wszystkich pinów 

dzięki pokryciu ich specjalną warstwą.
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Bardziej dokładnie już być nie może …

Opis Długość 
pina

Długość 
główki Ø główki Długość pina + 

koszulki Ø koszulki Ø max. pina Art. Nr.

Pro-Fix precyzyjny 
pin z plastikową  
koszulką, 100 sztuk

11,6 mm 5,5 mm 1,6 mm 12,0 mm 3,0 mm 2,5 mm 3671000

Pro-Fix precyzyjny 
pin z plastikową  
koszulką, 1000 sztuk

11,6 mm 5,5 mm 1,6 mm 12,00 mm 3,0 mm 2,5 mm 3672000

Precyzyjny pin Pro-Fix z plastikową koszulką Funkcja & Działanie
Pin do wykonywania modeli z funkcją Easy-

Glide i sztyftem prowadzącym.

 

Zalety 
 f Pozbawione naprężeń wyjmowanie pi-

nów dzięki płynnemu uwalnianiu ich  

z podstawy.
 f Krótka droga frykcji ok. 1 mm pozwala 

na bezpieczne wyjmowanie rozbieżnych 

modelików. 
 f Gwarantowana taka sama siła tarcia dla 

wszystkich modelików.

MATERIAŁY / PInY

Minimalista

Opis Długość  
pina

Długość 
główki Ø główki Ø koszulki Ø max. pina Art. Nr.

Smart-Pin, 1.000 sztuk 12,5 mm 5,5 mm 1,6 mm  – 2,0 mm 3662000

Koszulki do Smart-
Pinów, 1.000 sztuk  –  –  – 2,5 mm  – 3662100

Smart-Pin z koszulką Funkcja & Działanie
Wąski i krótki pin z optymalnym prowadze-

niem w metalowej koszulce.

 

Zalety 
 f Ekstremalnie wąska kombinacja pin/ko-

szulka. 
 f W przypadku bardzo ograniczonej prze-

strzeni. 
 f Wysokość pinu przystosowana do bar-

dzo niskiej podstawy modelu umożliwia 

oszczędność gipsu.
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Klasyczny pin

Bi-Piny długie / krótkie Funkcja & Działanie
niklowany o wysokim połysku pin z po-

dwójnym prowadzeniem.

 

Zalety 
 f Potrzebne tylko jedno nawiercenie na 

modelik.
 f Podwójny sztyft prowadzący zapobiega-

jący rotacji.
 f Optymalna frykcja dzięki stożkowemu 

kształtowi pinów.

Opis Długość pina Długość główki Ø główki max. szerokość pina Art. Nr.
Bi-Pin długi, 1.000 sztuk 17,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 2,9 mm 3533000
Bi-Pin krótki, 1.000 sztuk 13,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 2,9 mm 3362000

Bi-Pin ze sztyftem do osadzania Funkcja & Działanie
Pin z dwoma sztyftami prowadzącymi i igłą 

do pozycjonowania w wyciskach.

 

Zalety 
 f nie wymaga nawiercania modelu.
 f Długi sztyft do osadzania pomaga w bez-

błędnym umiejscowieniu pina w wycisku.
 f Stożkowy kształt pinów pozwala na ła-

twe ich wyjmowanie.

Opis Długość pina Długość główki Ø główki Długość sztyftu 
wchodzące

max. szerokość 
pina Art. Nr.

Bi-Pin ze sztyftem do 
osadzania, 100 sztuk 17,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 8,0 mm 2,9 mm 3521000

Bi-Pin ze sztyftem do  
osadzania, 1.000 sztuk 17,5 mm 4,0 mm 1,9 mm 8,0 mm 2,9 mm 3523000

Bi-Fix-Pin Funkcja & Działanie
Pin z dwoma sztyftami prowadzącymi i z 

drutem fiksacyjnym do dokładnego pozy-

cjonowania w wycisku.

 

Zalety 
 f nie wymaga nawiercania otworu.
 f Skraca czas wykonania modelu. 
 f Dwa sztyfty prowadzące zapobiegają ro-

tacji.

Opis Długość pina Długość główki Ø główki max. szerokość 
pina Długość igły Art. Nr.

Bi-Fix-Pin, 100 sztuk 17,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 2,9 mm 43,0 mm 3451000
Bi-Fix-Pin, 1.000 sztuk 17,5 mm 5,5 mm 2,0 mm 2,9 mm 43,0 mm 3453000
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Piny mosiężne Funkcja & Działanie
Pin do fiksowania w skomplikowanych  

wyciskach.

 

Zalety
 f Nie wymagają nawiercania otworów.
 f Skracają czas wykonania modelu.
 f Wypłaszczenie w pinach zapobiegają-

ce rotacji.

Opis Długość 
pina

Długość 
główki Ø główki Ø max. pina Długość  

igły Art. Nr.

Piny z ostro zakończonym drutem  
do fiksowania, 100 sztuk 17,0 mm 5,0 mm 2,0 mm 3,2 mm 43,0 mm 3551001

Piny z ostro zakończonym drutem  
do fiksowania, 1.000 sztuk 17,0 mm 5,0 mm 2,0 mm 3,2 mm 43,0 mm 3553001

Piny z płasko zakończonym drutem 
do fiksowania, 100 sztuk 17,0 mm 5,0 mm 2,0 mm 3,2 mm 43,0 mm 3551002

Piny z płasko zakończonym drutem 
do fiksowania, 1.000 sztuk 17,0 mm 5,0 mm 2,0 mm 3,2 mm 43,0 mm 3553002

MATERIAŁY / PINY / AkcESoRIA 

Do indywidualnego utrzymania

Kółka retencyjne, ocynkowane Funkcja & Działanie
Elementy retencyjne do pewnego zakotwi-

czenia  nieruchomych części łuku zębowe-

go.

 

Zalety 
 f Indywidualne zastosowanie do mocowa-

nia różnej wielkości części łuku zębowe-

go.
 f Łatwe umieszczanie w łuku zębowym na 

początku fazy wiązania gipsu.

Opis Art. Nr.
kółka retencyjne, 1.000 sztuk 3930000

Czysta opcja

Gumowe czapeczki Funkcja & Działanie
Zapobiegają uszkodzeniu pinów podczas 

odsłaniania ich z gipsu.

 

Zalety 
 f oszczędność czasu, łatwa i pewna ob-

sługa.
 f Zapobiegają niewłaściwej frykcji pinów 

powstającej przez wpływający do koszu-

lek gips.

Opis Art. Nr.
Gumowe czapeczki do Bi-Pinów, 500 szt. 3220000
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Precyzyjne wiertła firmy Renfert

Opis Głębokość wiercenia Ø główki wiertła Ø trzonu wiertla Art. Nr.
Stopniowe wiertło do pinów small, 3 szt. 5,8 mm 1,98 mm 3,0 mm 50100198
Stopniowe wiertło do pinów medium, 3 szt. 5,8 mm 2,0 mm 3,0 mm 50100200
Stopniowe wiertło do pinów large, 3 szt. 5,8 mm 2,02 mm 3,0 mm 50100202
Wiertło do Smart-Pinów small, 3 szt. 10,5 mm 1,57 mm 3,0 mm 3670157
Wiertło do Smart-Pinów medium, 3 szt. 10,5 mm 1,59 mm 3,0 mm 3670159
Wiertło do Smart-Pinów Smart large, 3 szt. 10,5 mm 1,61 mm 3,0 mm 3670161

Wiertło stopniowe do pinów / Smart-Pinów Funkcja & Działanie
Stopniowe wiertło pasuje do wszystkich pi-

nów o średnicy główki Ø 2 mm, oczywiście 

w szczególności do naszych Bi/ Bi-V-Pi-

nów. Wiertło do Smart-Pinów nadaje się do 

wszystkich pinów o średnicy główki Ø  1,6 

mm i specjalnie do naszych Smart-Pinów/ 

Profix.  Obydwa wiertła są odpowiednie do 

stosowania we wszystkich pinarkach o  

3 mm uchwycie wiertła. 

 

Zalety 
 f Bardzo duża trwałość. 
 f Niski opór wiercenia dzięki zastosowaniu 

wiertła o specjalnej geometrii cięcia. 
 f Wiertło o najwyższej symetrii obrotu.

MATERIAŁY / PINY / AKCESORIA

Wskazówka:
Aby zwiększyć dokład-
ność nawierconego otwo-
ru otrzymujecie Państwo 
każdorazowo nasze wier-

tła w trzech wariantach (small/ me-
dium/ large). 

Wiertło ręczne 

Wiertło do Bi-Pinów Funkcja & Działanie
Używane do wiercenia otworów na piny

za pomocą mikrosilnika. 

 

Zalety
 f Do wszystkich Bi-Pinów i Bi-V-Pinów.
 f Odpowiednia głębokość wiercenia dzięki 

zastosowaniu ogranicznika na wiertle.

 

 

Opis Głębokość wiercenia Ø główki wiertła Ø trzonu wiertla Art. Nr.
Wiertło do Bi-Pinów, 3 szt. 6,5 mm 2,0 mm 2,35 mm 3470000

Wiertło do pinów typu Smart

1,57 mm / 0.0618 " small

1,59 mm / 0.0625 " medium   

1,61 mm / 0.0633 " large

Wiertło do pinów typu Smart

1,57 mm / 0.0618 " small

1,59 mm / 0.0625 " medium   

1,61 mm / 0.0633 " large

Wiertło do pinów ze stopniem

1,98 mm / 0.0779 " small

2,00 mm / 0.0787 " medium   

2,02 mm / 0.0795 " large

Wiertło do pinów ze stopniem

1,98 mm / 0.0779 " small

2,00 mm / 0.0787 " medium

2,02 mm / 0.0795 " large   

 Art. Nr.
1835 0000
1835 4000

 zalecane 
przez Renfert

 Art. Nr.
1840 0000
1840 1000

 zalecane 
przez Renfert
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Opis Zawartość Lepkość Zastosowanie Strona

Klej Błyskawiczny
„Uniwersalny“ 6x 10 g / 6x 5 g ~15

Specjalnie do klejenia „świeżego“ gipsu (ok. 5–6 godzin po odlaniu). 
Doskonale nadaje się do uszczelniania. Klei gips, tworzywa sztuczne, 
metale i porcelanę. 

120

Klej błyskawiczny 
„Mocny“ 6x 10 g / 6x 5 g ~18 Specjalnie do klejenia „suchego“ gipsu (mającego więcej niż 1–2 dni). 

Szybkie klejenie gipsu, tworzyw sztucznych, metalu i porcelany. 120

1733 G
„Bezzapachowy“ 6x 10 g ~11

Bezwonne klejenie „świeżego“ gipsu (ok. 5–6 godzin po odlaniu) a tak-
że tworzyw sztucznych, metalu i porcelany. Idealny do uszczelniania.  
Nie podrażnia dróg oddechowych.  

121

Concret
„Gęsty“ 2x 10 g ~100 Gęsty specjalny klej do zamykania szczelin podczas klejenia gipsu,  

metalu, tworzyw sztucznych i porcelany. 121

die:master duo 15 ml –
Utwardzacz o grubości 0 μm przeznaczony do współpracy z lakierami  
z serii  die:master, utwardzania wyrostków zębodołowych, zębów prze-
ciwstawnych i do wszystkich miejsc w którch potrzebna jest precyzja. 

125–126

Liquicol 
„Rzadki“ 2x 20 g ~1,3

Bardzo rzadki, specjalny klej do uszczelniania małych modelików i mo-
deli gipsowych. Utwardza powierzchnię modelików, grzbiety wyrostków 
zębodołowych i zębów przeciwstawnych. 

123

Utwardzacz 125 ml – Do zabezpieczania całych modeli i dużych powierzchni. 123

Rozcieńczalnik do 
utwardzacza 125 ml – Do indywidualnej regulacji lepkości. 123

Spray do modeli 300 ml – Zabezpiecza powierzchnę modeli z masy ogniotrwałej. 123

Klejenie & Uszczelnianie

MATERIAŁY /KLEjENIE & USZCZELNIANIE
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Uniwersalne zastosowanie

Uniwersalny Funkcja & Działanie
Uniwersalny klej błyskawiczny do gipsu, 

metalu, tworzyw sztucznych i porcelany.

 

Zalety
 f jedyny specjalny klej do klejenia świeże-

go gipsu. 
 f nadaje się także do uszczelniania.
 f niezwykle płynny: lepkość 15 mPa s.

Opis Zawartość Lepkość Art. Nr.
Klej błyskawiczny 6 x 5 g ok. 15 mPa s 17330050
Klej błyskawiczny 6 x 10 g ok. 15 mPa s 17330100

Mocne utrzymanie 

Mocny Funkcja & Działanie
szybko wiążący uniwersalny klej do klejenia 

gipsu, metalu, tworzyw sztucznych

i porcelany.

 

Zalety 
 f specjalny klej do klejenia suchego gipsu. 
 f Bardzo szybki czas wiązania. 
 f lepkość 18 mPa s.

Opis Zawartość Lepkość Art. Nr.
Klej błyskawiczny 6 x 10 g ok. 18 mPa s 17332000
Klej błyskawiczny 6 x 5 g ok. 18 mPa s 17332050

Wskazówka:
Zalecamy aby przed 
pierwszym użyciem wy-
jąć klej z lodówki 15–20 

min wcześniej , tak aby osiągnął on 
temperaturę pokojową, co zapobiega 
kondensacji wody. 
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Dla jeszcze większego komfortu

Bezzapachowy Funkcja & Działanie
Bezwonny specjalny klej do klejenia i 

uszczelniania gipsu, metalu, tworzyw 

sztucznych i porcelany.

 

Zalety
 f Bezzapachowy klej nie podrażniający 

dróg oddechowych.
 f Specjalnie do uszczelniania lub klejenia 

świeżego gipsu. 
 f Płynny: lepkość 11 mPa s.

Opis Zawartość Lepkość Art. Nr.
Klej błyskawiczny, bezwonny 6 x 10 g ok. 11 mPa s 17332500

MATERIAŁY /KlEjEnIE & USzczElnIAnIE

Wskazówka: 
Po pierwszym otwarciu 
kleju nie należy umiesz-
czać go z powrotem w 

lodówce, ponieważ przy każdym 
otwieraniu wilgoć wciągana jest 
do otwartej buteleczki co znacznie 
zmniejsza jego trwałość. Aby zredu-
kować ten problem do minimum, klej 
powinien być ponownie zamknięty i 
przechowywany w temperaturze po-
kojowej. 

Super gęsty

Concret Funkcja & Działanie
Gęsty specjalny klej do zamykania dużych 

szczelin podczas klejenia gipsu, metalu, 

tworzyw sztucznych i porcelany.

 

Zalety
 f Pewne utrzymanie podczas wklejania  

pinów. 
 f Opóźniony czas wiązania pozwalający na 

komfortowe dopasowanie części  

klejonych.
 f Gęsty: płynność 100 mPa s.

Opis Zawartość Lepkość Art. Nr.
concret 2 x 10 g ok. 100 mPa s 17220020
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Wszechstronne tworzywo

Stabiloplast Funkcja & Działanie
Wszechstronne tworzywo do mocowania, 

stabilizacji, łączenia i blokowania.  

 

Zalety 
 f Podawany bezpośrednio z pojemnika. 
 f Łączy się z woskiem.
 f Posiada doskonałą przyczepność także 

do powierzchni metalowych.

Opis Zawartość Art. Nr.

stabiloplast zestaw 2 x 10 g tworzywo, 30 ml akcelerator i 1 szpatułki z tworzywa sztu-
cznego 4480004

stabiloplast tworzywo 2 x 10 g 4480003
stabiloplast akcelerator 30 ml 4480002

Wskazówka: 
Inleye po wymodelowaniu mogą zostać zdję-
te z modelu bez odkształcenia, kiedy wstępną 
strukturę wymodelowaną z wosku podkłado-

wego ustabilizujemy cienką warstwą Stabiloplastu. Na tej 
warstwie modelujemy następnie powierzchnię żującą. Aby 
osiągnąć wolne od naprężeń połączenie mostów, korony i 
punktów mostów należy połaczyć je, nie tak jak to czynili-
ście do tej pory za pomocą wosku ale skleić Stabiloplastem.  

Nadine Eble, Product management: 
„Akcelerator i masę należy zawsze prze-
chowywać oddzielnie! Do nakładania Sta-
biloplastu używać wyłącznie dołączonego 
instrumentu z tworzywa sztucznego (in-
strumenty metalowe nie są odpowiednie.”
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Bardzo płynny

Liquicol Funkcja & Działanie
Bardzo płynny, specjalny klej do uszczelnia-

nia modeli gipsowych.

 

Zalety 
 f Używany, tworzy cienką warstwę.
 f Utwardza powierzchnię modelików, 

grzbietów wyrostka zębodołowego i zę-

bów przeciwstawnych.
 f Wygładza chropowate powierzchnie mo-

deli.

Opis Zawartość Lepkość Art. Nr.
Liquicol 2 x 20 g ok. 1,3 mPa s 17320020

MATERIAŁY /KLEjEnIE & UszczELnIAnIE 

Samoutwardzalne tworzywo sztuczne

Utwardzacz Funkcja & Działanie
samoutwardzalny roztwór tworzywa 

sztucznego do utwardzania i uszczelniania 

modeli gipsowych.

 

Zalety 
 f jednorazowe nanoszenie lub zanurzanie.
 f Uszczelnianie powierzchni bez pogru-

biania. 
 f Powierzchnia staje się bardzo twarda i 

odporna na wodę.

Opis Zawartość Art. Nr.
Utwardzacz 125 ml 17192000
Rozcieńczalnik do utwardzacza 125 ml 17192100

Pewny fundament

Spray do modeli Funkcja & Działanie
Wygładza i utwardza powierzchnię mode-

li z masy ogniotrwałej przy wykonywaniu 

protez szkieletowych.

 

Zalety 
 f Delikatne rozpylanie na zimne modele z 

masy osłaniającej. Delikatne osadzanie 

się na modelach.
 f zamyka pory na powierzchni masy osła-

niającej. 
 f Doskonałe podłoże do pewnego mode-

lowania i dostosowywania profili wosko-

wych.
Opis Zawartość Art. Nr.
spray do modeli 300 ml 17360000
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Opis Kolor Zawartość Grubość warstwy  Strona

die:master niebieski niebieski 15 ml 20 μm 125–126

die:master czerwony czerwony 15 ml 15 μm 125–126

die:master złoty złoty 15 ml 13 μm 125–126

die:master srebrny srebrny 15 ml 13 μm 125–126

die:master szary szary 15 ml 20 μm 125–126

die:master kość słoniowa dentyna (A2/B2) 15 ml 10 μm 125–126

die:master rozcieńczalnik  – 30 ml – 125–126

Pico-Fit złoty 15 ml 14–20 μm 127

Pico-Fit srebrny 15 ml 14–20 μm 127

Pico-Fit czerwony 15 ml 12–15 μm 127

Pico-Fit niebieski 15 ml 12–15 μm 127

Pico-Fit rozcieńczalnik  – 30 ml – 127

Lakiery do modelików 

Izolowanie

Opis Zastosowanie Zawartość Szczególne właściwości Strona

Picosep wosk od gipsu
porcelana od gipsu 30 ml nie tworzy żadnej warstwy 128

Iso-Stift wosk od gipsu
porcelana od gipsu 4,5 ml nie tworzy żadnej warstwy,  

bardzo oszczędny w użyciu 128

Isofix 2000 gips od gipsu 1 000 ml nie tworzy żadnej warstwy 128

MATERIAŁY / LAkIERowAnIE & IzoLowAnIE
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die:master – Stara dobra rzecz z dzisiejszą jakością

Bezkompromisowa jakość

Życzenia klientów stają się rzeczywi-
stością
Nie ma dla nas ważniejszej rzeczy podczas 

badania rynku jak potrzeby starych dobrych 

klientów.  Dlatego też ich żądania traktu-

jemy bardzo poważnie, tak poważnie, że 

często z powodu takiego życzenia opraco-

wujemy jeszcze raz ten sam produkt.  

W tym przypadku, była to chęć zrobienia 

„lakieru takiego, jaki był kiedyś wcześniej“. 

Badanie rynku wykazało, że zmiany jakości 

produktów spowodowane są głównie dwo-

ma czynnikami. Z powodu regulacji praw-

nych dotyczących ochrony zdrowia publicz-

nego producenci farb zostali zobowiązani 

do zmiany ich składu. Po drugie wzajemne 

oddziaływanie lakierów z izolacją lub pod-

łożem prowadzą do zmian ich właściwości 

a szczególnie ich odporności. Na tę zmia-

nę mogą wpływać oddziaływania chemicz-

ne lakieru z podłożem.  Wraz z systemem 

die:master oddajemy do państwa dyspozy-

cji nową, spójną koncepcję produktu. Wła-

ściwości poszczególnych elementów za-

pewniają ich harmonijne współdziałanie i 

poprawny przebieg procesu pracy. Zobacz-

cie Państwo jak współgrają ze sobą w za-

kresie obsługi, trwałości i precyzji wszyst-

kie pojedyncze składniki systemu. Ten lakier 

jest teraz „jak kiedyś”, tylko współczesny, 

naturalnie wyprodukowany przez firmę 

Renfert.

Reiner Semsch, mistrz techniki den-
tystycznej: „Mój nowy ulubiony ma-
teriał to: ›die:master‹. Utwardzacz do 
słupków ›die:master duo‹ wchłania 
się bardzo szybko, nie tworząc przy 
tym tym dodatkowej warstwy, łącząc 
się się doskonale z kolorowym lakie-
rem. Lakier tworzy na modeliku gład-
ką i jednorodną powierzchnię. Cały 
asortyment uzupełnia doskonale zna-
na wszystkim izolacja ›picosep‹.”

MATERIAŁY / LAKIEROWANIE & IZOLOWANIE

Więcej możecie 
dowiedzieć się w naszym 
Raporcie Renferta 2/2013:
www.renfert.com/P47
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die:master 

Systemowe przygotowanie modelików

Funkcja & Działanie
System die:master firmy Renfert oferuje 

schnące na wolnym powietrzu lakiery o 4 

grubościach warstwy (10, 13, 15 i 20 µm) 

i 6 opakerowych kolorach.  Oznacza to bez-

kompromisową jakość systemu służącego 

do przygotowywania małych modelików. 

 

die:master Lakier
 f Bardzo duża odporność na zarysowania i 

działanie pary wodnej dzięki usieciowio-

nej warstwie lakieru. 
 f Dzięki zastosowaniu technologii prime-

ra tworzy niezwykle silne połączenie po-

między utwardzaczem i farbą. 
 f Farba nie gromadzi się na pędzelku ani na 

modeliku, dzięki tiksotopowym właści-

wościom lakieru doskonale pokrywa kra-

wędzie.

 

die:master duo
 f Stabilność krawędzi i twardość aż do głę-

bokich warstw materiału, uzyskana dzięki 

mocno związanej strukturze gipsu. 
 f Doskonała adhezja uzyskana poprzez 

chemiczne wiązanie z lakierem. 
 f 0 µm grubość warstwy daje 100% wier-

ność wymiarów słupka.

 

die:master rozcieńczalnik
 f Nawet przy częstym użytkowaniu wysoka 

jakość pozostaje niezmieniona. 
 f Możliwość  kontroli lepkości dzięki do-

kładnemu dozowaniu za pomocą kroplo-

mierza.

 

die:master zestaw 
 f Dzięki podstawce szybki i przejrzysty do-

stęp do wszystkich elementów systemu.
 f Praktyczny i bezpieczny sposób suszenia 

modelików przy pomocy wbudowanego 

paska utrzymującego. 
 f Pędzelek do izolacji z wbudowanym 

uchwytem magnetycznym pozwalającym 

na szybszą pracę.

Opis Zawartość Grubość warstwy Art. Nr.

die:master zestaw srebrny / 
złoty

1 x podstawka, 1 x srebrny + 1 x zloty,
1 x die:master rozcieńczalnik, 1 x  die:master 
duo, 1 x picosep, 1 x pędzelek do izolacji

 19561000

die:master zestaw czerwony
1 x podstawka, 2 x die:master czerwony,
1 x die:master rozcieńczalnik, 1 x die:master 
duo, 1 x picosep, 1 x pędzelek do izolacji 

 19560800

die:master zestaw kość słoniowa 
1 x podstawka, 2 x die:master kość słoniowa,
1 x die:master rozcieńczalnik, 1 x die:master 
duo, 1 x picosep, 1 x pędzelek do izolacji

 19560900

die:master zestaw kość słoniowa
1 x podstawka, 2 x die:master kość słoniowa,
1 x die:master rozcieńczalnik, 1 x die:master 
duo, 1 x picosep, 1 x pędzelek do izolacji

19571000

die:master srebrny 15 ml 13 µm 19560400
die:master złoty 15 ml 13 µm 19560500
die:master czerwony 15 ml 15 µm 19560200
die:master niebieski 15 ml 20 µm 19560300
die:master szary 15 ml 20 µm 19560100
die:master kość słoniowa 15 ml 10 µm 19570200
die:master duo 30 ml 0 µm 19560600
die:master rozcieńczalnik 30 ml  19560700

Wskazówka: W przypad-
kach w ktorych zalecane 
jest usunięcie lakieru (np. 
e.max®), die:master roz-

cieńczalnik jest niezastąpionym narzę-
dziem, szczególnie gdy używamy go 
jako rozpuszczalnika do lakieru die:ma-
ster kość słoniowa, srebrny lub niebieski.  
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Pico-Fit 

Odpowiedni lakier do każdej sytuacji

Funkcja & Działanie
Wysokiej jakości lakier dobrze kontrastu-

jący z wszystkimi najważniejszymi kolora-

mi gipsu.

 

Zalety 
 f Krótki czas schnięcia. 
 f Gęstość lakieru można regulować indywi-

dualnie za pomocą rozcieńczalnika.
 f Tworzy gładką powierzchnię i warstwę o 

równomiernej grubości.

 

Pico-Fit, złoty/srebrny
 f Kombinację kolorów nakłada się w kolej-

ności na tym samym modeliku.
 f Działanie: złoty lakier bardzo dobrze od-

znacza się w koronach wskazując miejsca  

niedokładności,  jednocześnie nie nisz-

cząc modelu.
 f Grubość warstwy przy nierozcieńczonym 

lakierze ok. 14–20 µm.

 

Pico-Fit, czerwony
 f Dobry kontrast na wszystkich najważniej-

szych kolorach gipsów.
 f Grubość warstwy przy nierozcieńczonym 

lakierze ok. 12–15 µm.

 

Pico-Fit, niebieski
 f Bardzo mocny kontrast na większości 

stosowanych gipsów.
 f Grubość warstwy przy nierozcieńczonym 

lakierze ok. 12–15 µm.

Opis Zawartość Grubość warstwy Art. Nr.

Zestaw Pico-Fit Lakier złoty i srebrny po 15 ml,  
30 ml rozcieńczalnik  19540400

Pico-Fit srebrny 15 ml ok. 14–20 µm 19540600
Pico-Fit lakier złoty 15 ml ok. 14–20 µm 19540500
Pico-Fit czerwony 15 ml ok. 12–15 µm 19540200
Pico-Fit niebieski 15 ml ok. 12–15 µm 19540300
Pico-Fit rozcieńczalnik 30 ml  19540700

Wskazówka: 
Przed nałożeniem lakie-
ru granice preparacji moż-
na utwardzić klejem bły-

skawicznym Liquicol. Dzięki temu 
powierzchnia stanie się bardziej od-
porna na obciążenia mechaniczne i 
termiczne. Pozostaną zachowane tak-
że delikatne miejsca modelików.

Wskazówka: 
Łączne użycie dwóch la-
kierów umożliwia  pod-
czas dopasowywania 

zlokalizowanie miejsc w których wy-
stępują niedokladniści. 

MATERIAŁY / LAKIEROWANIE & IZOLOWANIE
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To magia – to Picosep 

Picosep Funkcja & Działanie
Płynna, o rzadkiej konsystencji izolacja na 

bazie silikonu – specjalnie przygotowana 

do techniki  zanurzania w wosku.

 

Zalety 
 f Mikrofilm izoluje gips od wosku i porce-

lany. 
 f naniesiona bardzo cienka warstwa pozo-

staje kilka dni, bez potrzeby ponownego 

użycia izolacji. 
 f zmniejsza napięcie na powierzchni gipsu, 

tworzywa sztucznego i metalu pozwala-

jąc na łatwiejsze nakładanie wosku.
Opis Zawartość Art. Nr.
picosep 30 ml 15520030

Praktyczny sztyft izolujący

Iso-Stift Funkcja & Działanie
Praktyczny, dwustronny sztyft izolujący, do 

izolowania gipsu od porcelany i wosku.

 

Zalety
 f Miękka i twarda końcówka do indywidu-

alnych zastosowań.
 f Bardziej ekonomiczne i precyzyjne stoso-

wanie izolacji. 
 f Prosty i wygodny w użyciu.

Opis Art. Nr.
Iso-Stift, sztuka 17093000

Profesjonalna izolacja dla modeli mistrzowskich

Isofix 2000 Funkcja & Działanie
Izoluje gips od gipsu nie tworząc błony.  

Dostarczany jest w praktycznej butelce ze 

spryskiwaczem. Idealny do wykonywania 

modeli dzielonych.

 

Zalety 
 f wnika w powierzchnię gipsu. 
 f zamyka otwarte pory modeli gipsowych. 
 f nie tworzy warstwy.

Opis Zawartość Art. Nr.
Isofix 2000 + 500 ml butelka ze spryskiwaczem 1 l 17200000
Isofix 2000 opakowanie uzupełniające 2 x 1 l 17202000
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… dla stabilnej porcelany!

Proform-12 Funkcja & Działanie
Proform-12 jest specjalnym dodatkiem do 

porcelany polepszającym plastyczne właś-

ciwości mas ceramicznych.

 

Zalety
 f Porcelana uzyskuje konsystencję podobną 

do konsystencji wosku. 
 f Poprawia stabilność ceramiki podczas 

modelowania. 
 f Już dodanie kilku kropel znacznie zmniej- 

sza parowanie masy porcelanowej  

(= dłuższe zachowanie wilgoci).
Opis Zawartość Art. Nr.
Proform-12 60 ml 14620000

MATERIAŁY / ŚRodkI PoMocnIczE 

Uwaga: Nie zaleca się 
używania z niskotopliwą 
porcelaną – może wystą-
pić jej zmętnienie.  

Do spokojnego modelowania 

Picosilk Funkcja & Działanie
Picosilk jest płynem zmniejszającym napię-

cie powierzchniowe wymodelowanych w 

wosku elementów koron, mostów i protez 

szkieletowych.

 

Zalety 
 f delikatne spryskiwanie atomizerem przed 

zanurzeniem w masie ogniotrwałej. 
 f zmniejszenie napięcia powierzchniowe-

go wosków. 
 f Gwarantuje doskonałe zapływanie masy 

osłaniającej.

 
Opis Zawartość Art. Nr.
Picosilk Spray 75 ml 15500000
Picosilk butelka uzupełniająca 500 ml 15500100
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Delikatny, jednorodny,  kryjący 

Occlutec Funkcja & Działanie 
Occlutec wyraźnie i szczegółowo zazna- 

cza niedokładności w koronach i mostach

a także  protezach szkieletowych. 

 

Zalety 
 f Szczególna selektywność.
 f Optymalne dozowanie dzięki technologii 

suchego spray’u.
 f Jednorodna warstwa rozpylanego mate-

riału niezależnie od napełnienia pojem-

nika.

Opis Zawartość Art. Nr.
Occlutec zielony 75 ml  
Occlutec czerwony 75 ml 19351000

Przylegająca natychmiast warstwa barwnika 

Renfert – spray do skanowania Funkcja & Działanie
Najwyższa precyzja dzięki bardzo cienkiej 

warstwie i jednorodnej wielkości ziaren.

 

Zalety 
 f Wierne odtwarzanie krawędzi.
 f Niezafałszowany obraz powierzchni.
 f Optymalna liczba wielokątów w mode-

lu 3D.

Opis Zawartość Art. Nr.
Renfert-Scanspray 200 ml 17310000

Pico-Mark Funkcja & Działanie
Zmywalny płyn okluzyjny do identyfikacji  

niedokładności w koronach i wtórnych ele-

mentach oraz do korekty zgryzu.

 

Zalety
 f Łatwy do nanoszenia przy pomocy pę-

dzelka. 
 f Możliwość rozcieńczania. 
 f Przeciętna grubość warstwy ok. 5 µm.

Opis Zawartość Art. Nr.

Pico-Mark zestaw zawierający po 12 ml lakieru czerwonego i białego a także  
30 ml rozcieńczalnika 19340000

Pico-Mark lakier czerwony 12 ml 19340100
Pico-Mark lakier biały 12 ml 19340200
Pico-Mark rozcieńczalnik 30 ml 19340300
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Opis Korony & mosty Szkielety Wax-up Do uzupełnień  
pełnoceramicznych Strona

Woski do modelowania

GEO Classic opak 



w kolorze  
zębów-opakerowy



transparentny 134

GEO Avantgarde  134

Crowax 
Crowax DUR




transparentny 135

GEO Natural  


transparentny 135

GEO Snow-white L  


transparentny 135

GEO woski do protez  
szkieletowych




transparentny 145

Woski do zanużania

GEO Dip   133

Rewax   133

Woski specjalne

GEO wosk przyszyjkowy   136

GEO wosk podkładowy   136

GEO wosk do frezowania  137

GEO wosk do blokowania  137

GEO wosk klejący    137

GEO płyta woskowa   144

GEO Casting   145

Woski konfekcjonowane

GEO Pontics   138

GEO Klamry   142

GEO siatka retencyjna   143

GEO retencje kółka   143

GEO łuk podjęzykowy   146

Kanały odlewnicze 

GEO gruszkowate kanały 
odlewnicze

   138

GEO trójkątne kanały 
odlewnicze 

  139

GEO drut woskowy    139

Woski

MATERIAŁY / WOSKI
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Opis Transparentny/  
opakerowy Kolor

Do uzupełnień 
pełnocera-
micznych

Strona 60°C 
140°F

65°C 
149°F

70°C 
158°F

75°C 
167°F

80°C 
176°F

85°C 
185°F

90°C 
194°F

Woski do  
modelowania

GEO Classic transparentny/  
opakerowy

beżowy, niebieski,
miętowy, kol. zębów


transparentny 134

GEO Avantgarde  
okluzyjny opakerowy beżowy, szary,  

miętowy 134

GEO Avantgarde  
uniwersalny opakerowy beżowy, szary,  

miętowy 134

Crowax transparentny/  
opakerowy

zielony, niebieski, czer-
wony, beżowy,szary


transparentny 135

Crowax DUR transparentny zielony, niebieski, 
czerwony  135

GEO Natural transparentny/  
opakerowy beżowy 

transparentny 135

GEO Snow-white L transparentny/  
opakerowy biały 

transparentny 135

Woski specjalne

GEO wosk  
przyszyjkowy transparentny czerwony  136

GEO wosk  
podkładowy transparentny czerwony  136

GEO wosk  
do frezowania opakerowy niebieski 137

GEO wosk  
do blokowania opakerowy różowy 137

GEO wosk  
klejący transparentny różowy  137

Woski do zanużania

GEO Dip transparentny żółty, pomarańczo-
wy, zielony  133

rewax transparentny żółty  133

Zakresy temperatury topnienia

twardy zakres topnienia (kremowy) płynny zalecana temperatura pracy

MATERIAŁY / WOSKI
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Precyzyjne czapeczki woskowe 

GEO Dip Funkcja & Działanie
Specjalny wosk do pracy w elektrycznym 

podgrzewaczu do wosku.

 

Zalety 
 f Precyzyjne czapeczki o minimalnym  

skurczu.
 f Wysoka wytrzymałość na rozciąganie 

i elastyczność zapobiegają deformacji 

podczas zdejmowania. 
 f Powtarzalne, dokładnie pasujące cza-

peczki o jednolitej grubości ścianki.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Dip, ok. 200 g żółty 4823000
GEO Dip, ok. 200 g pomarańczowy 4823200
GEO Dip, ok. 200 g zielony 4823300

MATERIAŁY / WOSKI DO ZANURZANIA 

Precyzyjne odwzorowywanie

Rewax wosk do zanurzania Funkcja & Działanie
Twardy, nieelastyczny wosk do zanurza-

nia o doskonałych właściwościach odwzo-

rowywania, dostarczany w formie gotowej 

do użycia.

 

Zalety 
 f Doskonałe odwzorowanie małych mode-

lików przy minimalnym skurczu. 
 f Łatwy do skrobania.
 f Gwarantuje najlepszą dokładność paso-

wania i gładkość powierzchni w metalu.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
Rewax, ok. 210 g żółty 6510000

Wskazówka – precyzyjne czapeczki:

Przygotowanie:
 f Modelik izolujemy cienką warstwą izolacji Picosep.
 f Zapobieganie powstawaniu pęcherzy i smug.

 
Zanurzanie:

 f Dobrze podpieramy rękę.  
 f Szybko zanurzamy modelik poniżej granicy preparacji.  
 f Słupek wyjmujemy z wosku powoli jednostajnym ruchem.
 f Bezpośrednio przed wyjęciem, czubek modelika zatrzy-
mujemy na krótko w wosku, po to aby ściekł jego nad-
miar.
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Specjalny wosk do pracy nożykami elektrycznymi 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Avantgarde okluzyjny, 75 g beżowy-nieprzezroczysty 4920100
GEO Avantgarde okluzyjny, 75 g szary-nieprzezroczysty 4920200
GEO Avantgarde okluzyjny, 75 g miętowy- nieprzezroczysty 4920300
GEO Avantgarde uniwersalny, 75 g beżowy-nieprzezroczysty 4950100
GEO Avantgarde uniwersalny, 75 g szary- nieprzezroczysty 4950200
GEO Avantgarde uniwersalny, 75 g miętowy- nieprzezroczysty 4950300

GEO Avantgarde Funkcja & Działanie
Modelowanie za pomocą elektrycznych na-

rzędzi stawia specjalne wymagania, które 

spełniają woski GEO Avantgarde. Posiadają 

one idealne właściwości, skutkujące

precyzją prac.

 

GEO Avantgarde uniwersalny
 f Doskonała płynność zapewniająca  szyb-

kie modelowanie kształtu zębów.
 f Niski skurcz podczas krzepnięcia osią-

gnięty dzięki niskiej temperaturze top-

nienia. 
 f  

GEO Avantgarde okluzyjny
 f Zaprojektowany specjalnie do modelowa-

nia filigranowych powierzchni żujących. 
 f Stabilne punkty kontaktowe  uzyskiwane 

dzięki dużej twardości wosku.

Specjalny wosk do palnika Bunsena

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Classic, 75 g beżowy-nieprzezroczysty 4970100
GEO Classic, 75 g szary- nieprzezroczysty 4970200
GEO Classic, 75 g miętowy- nieprzezroczysty 4970300
GEO Classic, 75 g w kolorze zębów- nieprzezroczysty 4970400
GEO Classic, 75 g beżowy-transparentny 4971100
GEO Classic, 75 g niebieski-transparentny 4971200
GEO Classic, 75 g miętowy-transparentny 4971300

GEO Classic Funkcja & Działanie
Wosk modelowy GEO Classic nadaje się do-

skonale do techniki modelowania metodą 

dodawania materiału.

 

Zalety 
 f Skład wosku dostosowany jest do pracy 

przy pomocy otwartego płomienia.
 f Szeroki zakres temperatury topnienia za-

pewnia szybką aplikację i stygnięcie po-

zbawione napięć.
 f Bardzo niski skurcz zapewnia dokładność 

pasowania i precyzję wykonania. 

 

GEO Classic transparentny
 f Spala się bez pozostałości.
 f Szczególnie nadaje się do porcelany tło-

czonej i pełnoceramicznej.

 

GEO Classic opak
 f Dzięki nieprzeźroczystości ostrość kontu-

rów także w stanie płynnym. 
 f Niezastąpiony do modelowania po-

wierzchni zgryzowych. 

MATERIAŁY / WOSKI DO MODELOWANIA
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Crowax/ Crowax Dur Funkcja & Działanie
Crowax i Crowax Dur charakteryzują się  

niewielkim skurczem.

 

Zalety Crowax
 f Właściwości wosku umożliwiają zastoso-

wanie go w wielu przypadkach. 

 

Zalety Crowax Dur
 f Idealny do precyzyjnych prac takich jak 

korony częściowe, inleye, onleye i mosty 

o dużej rozpiętości. 
 f Idealny jako wosk letni przy pracy w wyż-

szych temperaturach otoczenia.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
Crowax, 100 g zielony-transparentny 4740100
Crowax, 100 g niebieski- transparentny 4740200
Crowax, 100 g beżowy-nieprzezroczysty 4740400
Crowax, 100 g szary- nieprzezroczysty 4740500
Crowax Dur, 100 g zielony- transparentny 6740100
Crowax Dur, 100 g niebieski- transparentny 6740200

MATERIAŁY / WOSKI DO MODELOWANIA

Kompetencja w zakresie estetyki 

GEO Natural Funkcja & Działanie
Wax up´y można wykonać na modelach  

sytuacyjnych lub na modelach mistrzow-

skich w artykulatorze na różnorodnych

podbudowach. Dostępny transparentny i 

opakerowy. 

 

Zalety 
 f Zabarwienie w kolorze zębów podobne 

do końcowego efektu pracy. 
 f Szybkie, precyzyjne wykonanie wax-up’u 

niezbędnego do estetycznego i funkcjo-

nalnego zaplanowania pracy. 
 f Dobre właściwości do skrobania i mode-

lowania.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Natural, 75 g nieprzezierny 4990300
GEO Natural, 75 g transparentny  

Dokładne planowanie 

GEO Snow-white L Funkcja & Działanie
Ten biały wosk jest stosowany do mode-

lowania na modelach sytuacyjnych lub 

mistrzowskich w artykulatorze na róż-

norodnych podbudowach. Dostępny 

transparentny i opakerowy. 

 

Zalety
 f Biały kolor wosku odzwierciedla końcowy 

efekt pracy.
 f Szybkie, precyzyjne wykonanie wax-up’u 

niezbędnego do estetycznego i funkcjo-

nalnego zaplanowania pracy. 
 f Dobre właściwości do skrobania i mode-

lowania. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Snow-white L, 75 g nieprzezroczysty 4990101
GEO Snow-white L, 75 g transparentny 4990201
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Idealna kombinacja wosków

GEO zestaw podstawowy Funkcja & Działanie 
Kombinacja wybranych wosków specjal-

nych GEO jak również wosków specjalnych 

z serii Classic i Avantgarde.

 

Zalety 
 f Idealny do wdrożenia w linię wosków  

firmy Renfert.
 f Obejmuje szeroki zakres zastosowań.

Opis Zawartość Art. Nr.

GEO zestaw podsta-
wowy

GEO Avantgarde uniwersalny szary nieprzezroczysty, GEO Classic w kolorze 
zębów nieprzezroczysty, GEO wosk do frezowania niebieski-nieprzezroczy-
sty, GEO Classic miętowy-transparentny,  GEO wosk podkładowy czerwony
-transparentny, GEO Avantgarde okluzyjny beżowy-nieprzezroczysty, (po 20 g)

4930004

Stabilne granice preparacji 

GEO wosk przyszyjkowy Funkcja & Działanie
Wosk przyszyjkowy do uszczelniania  

rantów koron.

 

Zalety 
 f Dokładne dopasowanie przy granicy  

preparacji.
 f Precyzyjne i dokładnie pasujące ranty  

koron. 
 f Niewielki skurcz. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk przyszyjkowy, 75 g czerwony-transparentny 4861000

Precyzyjne podcienie 

GEO wosk podkładowy Funkcja & Działani
Plastyczny wosk do wyścielania małych 

podcieni i zagłębień przed modelowaniem 

inleyi. Doskonale nadaje się do tworzenia 

wstępnej warstwy podczas modelowania z 

wosku elementów wtórnych. 
 

Zalety 
 f Doskonała jakość – jeszcze bardziej 

miękki i elastyczny. 
 f Idealny do wyścielania niewielkich pod-

cieni i zagłębień w inleyach. 
 f Minimalny skurcz. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk podkładowy, 75 g czerwony-transparentny 4891000
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Dokładne frezowanie

GEO wosk do frezowania Funkcja & Działanie 
Wosk do frezowania używany przy wyko-

nywaniu koron teleskopowych i zatrzasków.

 

Zalety 
 f Dostosowany do mechanicznej obróbki 

frezami i skrobakami.
 f Nie wytwarza wiórów. 
 f Nie rozmazuje się, nie klei do frezów lub 

frezów do wosku. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk do frezowania, 75 g niebieski-nieprzezroczysty 4851000

MATERIAŁY / WOskI spEcjAlNE

Łatwe blokowanie 

 GEO wosk do blokowania Funkcja & Działanie 
Wosk ten służy do blokowania podcieni, 

zagłębień lub niedokładności na modelach 

gipsowych podczas wykonywania protez 

szkieletowych i koron. 

 

Zalety 
 f Nie zmienia wymiarów pod wpływem 

szoku termicznego. 
 f Idealny do powielania za pomocą żelu lub 

agaru. 
 f Bardzo silna adhezja, nawet przy mo-

krych modelach. 
Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk do blokowania, 75 g różowy-nieprzezierny 6500000

Super mocowanie

GEO wosk klejący Funkcja & Działanie
specjalny wosk do mocowania elementów 

protetycznych, do przygotowywania na-

praw i lutowania.

 

Zalety 
 f Doskonała przyczepność do wszystkich 

materiałów stomatologicznych.
 f Dokładne przygotowanie do lutowania i 

napraw protez.
 f Idealny do mocowania i wyrównywania 

kanałów odlewniczych i gotowych ele-

mentów woskowych.
Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk klejący, 75 g różowy-transparentny 4881000
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Niezawodne połączenie 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO Pontics zestaw po 10 sztuk w 6 wielkościach 5000000
GEO Pontics, 20 sztuk górne prawe, boczne 14–17 5000100
GEO Pontics, 20 sztuk górne przednie 12–22 5000200
GEO Pontics, 20 sztuk górne lewe, boczne 24–27 5000300
GEO Pontics, 20 sztuk dolne lewe, boczne 34–37 5000400
GEO Pontics, 20 sztuk dolne przednie 32–42 5000500
GEO Pontics, 20 sztuk dolne prawe, boczne 44–47 5000600

GEO Pontics przęsła woskowe Funkcja & Działanie
Konfekcjonowane przęsła woskowe do mo-

delowania mostów w odcinku przednim i 

bocznym.

 

Zalety 
 f Uniwersalna wielkość odpowiednia do 

wszystkich przypadków – oszczędność 

czasu! 
 f Dzięki dużej stabilności brak odkształceń 

podczas zdejmowania pracy z modelu. 
 f Kształty zębów zostały proporcjonalnie 

zmniejszone. 

MATERIAŁY / GOTOwE ElEMEnTY & DRUT wOsKOwY 

Do indywidualnych zastosowań 

Charakterystyka Art. Nr. turkusowy/ 
twardy

Art. Nr. niebieski/
średniotwardy 

Art. Nr. jasnoniebieski/
bardzo twardy 

2,0 mm / ok. 250 g 6762020 6783020 6751020
2,5 mm / ok. 250 g 6762025 6783025 6751025
3,0 mm / ok. 250 g 6762030 6783030 6751030
3,5 mm / ok. 250 g 6762035 6783035 6751035
5,0 mm / ok. 250 g 6762050 6783050 6751050

GEO Drut woskowy Funkcja & Działanie
Dzięki specjalnej mieszance wosków drut 

woskowy GEO jest wolny od napięć we-

wnętrznych, działają na niego tylko w nie-

wielkim stopniu siły wsteczne.

 

Zalety 
 f stabilne wymiary podczas modelowania. 
 f Prace wolne od napięć wewnętrznych. 
 f Łatwy do formowania, ale stabilny w 

kształcie.

Dalsze informacje zobacz 
elementarz Protezy  
Szkieletowe
www.renfert.com/P48
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Odlewy bez wżerów 

GEO gruszkowate kanały odlewnicze Funkcja & Działanie
Kanał odlewniczy w kształcie gruszki ze 

zbiornikiem na metal.

 

Zalety 
 f Optymalny przepływ stopu metalu dzięki 

gruszkowatemu kształtowi kanałów.
 f Powolne chłodzenie zbiornika ze stopem. 
 f Precyzyjne odlewy pozbawione wżerów.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO gruszkowate kanały odlewnicze,  
ok. 200 sztuk długość: 35 mm / Ø główki gruszki: 6,6 mm 5011100

Mosty pozbawione odkształceń 

GEO kanały odlewnicze Funkcja & Działanie 
Uformowane belki odlewnicze do skutecz-

nego przyklejania wymodelowanych obiek-

tów.

 

Zalety 
 f Niezwykle twardy materiał o stabilnym 

kształcie.
 f Żadnych odkształceń mostów podczas 

przyklejania kanałów.
 f Optymalny przepływ metalu.

Opis Art. Nr.
GEO kanały odlewnicze, ok. 100 sztuk 6803000

MATERIAŁY / GOTOwE ElEMENTY

Wskazówka: 
Kanał odlewniczy w kształcie gruszki tworzy ide-
alny zbiornik z płynnym stopem metalu. Duża 
powierzchnia łącząca kanał z odlewem umożli-
wia kontrolowane chłodzenie stopu po wyko-
naniu odlewu. Stop krzepnie w pierwszej kolej-
ności w obiekcie odlewanym i kurcząc się zasysa 
jeszcze ciągle płynny metal z gruszki kanału. Po-
nadto nie ma żadnych przewężeń mogących do-
prowadzić do przerwania połączenia ze zbior-
nikiem metalu. Dzięki temu unikamy wżerów i 
niedokładności w wykonanym odlewie (kanały 
spalają się bezresztkowo). 
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Po prostu praktycznie!

Opis Zawartość Art. Nr.

GEO pudełko z asor-
tymentem wosków do 
modelowania protez 
szkieletowych 

4 płytki wosku gładkiego, 0,3 mm; 4 płytki wosku drobno fakturowane, 
0,35 mm; 4 płytki wosku drobno fakturowane, 0,5 mm; 4 płytki wosku  
grubo fakturowane, 0,5 mm; 5 płytek Casting-Wachs, 0,6 mm; 3 płytki  
klamer naddziąsłowych Bonyharda; 3 płytki klamer na zęby trzonowe;  
3 płytki klamer na zęby przedtrzonowe; 3 płytki klamer okrężnych;  
3 płytki siatki retencyjnej kółka; 10 szt. łuku podjęzykowego;  
10 szt. retencji kółka proste; 10 szt. prętów woskowych, 0,8 mm;  
30 g wosk modelowy; 30 g wosk do blokowania

6330000

GEO system do wykonywania szkieletów Funkcja & Działanie
W czytelnej kasecie zgromadzone są  

najważniejsze gotowe elementy woskowe 

służące do modelowania protez szkieleto-

wych. 

 

Zalety 
 f Praktyczne pudełko z asortymentem  

wosków zapewnia porządek i czystość  

w miejscu pracy.
 f Wszystkie elementy można zamawiać 

oddzielnie. 
 f Cały system w jednym kolorze, oczy nie 

męczą się patrzeniem na różne kolory.

MATERIAŁY / SYSTEM DO PROTEZ SZKIELETOWYCH

Cim Özyurt, Pro-
duct Management:
„Wszystkie części 
wosków do modelo-
wania protez szkie-
letowych z serii GEO 

są niezmiennie w kolorze turkusowym, 
dlatego też wygląd wymodelowanego 
obiektu odpowiada wyglądowi odla-
nego szkieletu. Jasno turkusowe płytki 
wosków GEO mają dużą przepuszczal-
ność światła co pozwala na doskona-
łe rozpoznawanie linii zaznaczonych 
wcześniej na modelu.”

Dalsze informacje patrz 
Elementarz Protezy  
Szkieletowe.
www.renfert.com/P48
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Dzięki tej koncepcji oszczędzacie czas 

Skorzystajcie z tej prostej techniki modelowania w wosku za pomocą 

naszych urządzeń. Oszczędność czasu i idealne temperatury wosku 

prowadzą do doskonałego wyniku pracy, dzięki czemu modelowanie 

w wosku staje się dla Państwa dziecinnie proste. 

Prace pozbawione wewnętrznych napięć 

DODATEK NADZWYCZAJNY
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MATERIAŁY /  PROFILE WOSKOWE 

GEO profile klamer 

Pewne pasowanie

Funkcja & Działanie
Anatomicznie ukształtowane profi-

le klamer o stożkowym przebiegu z łatwo 

adaptującego się wosku. Wszystkie profile 

klamer dostępne są również w wersji samo-

przylepnej.

 

Zalety 
 f Duża odporność wosku na nacisk zapo-

biega zmianom kształtu i struktury. 
 f Układanie i adaptacja klamer bez niepo-

trzebnych napięć w wosku. 
 f Niezwykle gładka powierzchnia odlewu 

bez porów i wżerów. 

 

 1. GEO klamry na zęby przedtrzonowe 

 2. GEO klamry na zęby trzonowe 

 3. GEO klamry okrężne proste 

 4. GEO klamry okrężne

 5. GEO klamry naddziąsłowe Bonyharda 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
Klamry na zęby przedtrzonowe, 200 sztuk Standardowe 6883002
Klamry na zęby przedtrzonowe, 200 sztuk Samoprzylepne 6383002
Klamry na zęby trzonowe, 200 sztuk Standardowe 6883003
Klamry na zęby trzonowe, 200 sztuk Samoprzylepne 6383003
Klamry okrężne proste, 200 sztuk Standardowe 6883004
Klamry okrężne proste, 200 sztuk Samoprzylepne 6383004
Klamry okrężne, 200 sztuk Standardowe 6883005
Klamry okrężne, 200 sztuk Samoprzylepne 6383005
Klamry naddziąsłowe Bonyharda, 200 sztuk Standardowe 6883010
Klamry naddziąsłowe Bonyharda, 200 sztuk Samoprzylepne 6383010
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GEO retencje woskowe 

Maksymalny efekt retencji

Funkcja & Działanie
Retencje woskowe do modelowania protez 

szkieletowych.

 

Zalety 
 f Proste, pozbawione napięć dostosowy-

wanie retencji, dzięki wykorzystaniu wo-

sku najlepszej jakości. 
 f Duża odporność na nacisk zapobiega 

zniekształceniu formy i struktury. 
 f Wysokiej jakości struktura powierzchni 

daje optymalne wyniki odlewów.

 

1. GEO siatka retencyjna, duża
 f Struktura siatki: gruba 2,2 x 2,2 mm.
 f Rozmiar płyty: 70 x 70 mm.
 f Grubość płytki: 0,75 mm.

   

2. GEO siatka retencyjna, drobna
 f Struktura siatki: drobna 1,8 x 1,8 mm.
 f Rozmiar płyty: 70 x 70 mm.
 f Grubość płytki: 0,7 mm.

 

3. GEO Siatka retencyjna, diagonalna
 f Doskonała retencja dzięki zastosowaniu 

specjalnej struktury. 
 f Rozmiar płyty: 70 x 70 mm.
 f Grubość płytki: 0,95 mm.

 

4. GEO siatka retencyjna z okrągłymi 
otworam

 f Średnica otworów: 2,0 mm.
 f Rozmiar płyty: 70 x 70 mm.
 f Grubość płytki: 0,8 mm.

 

5. GEO retencje „liść dębu”
 f Idealne do wąskich grzbietów wyrostka 

żuchwy. 
 f Rozmiar płyty: 70 x 70 mm.
 f Grubość płytki: 1,3 mm.

 

 6. GEO retencje kółka, proste
 f Doskonałe jako retencje w żuchwie, na-

wet przy ograniczonej przestrzeni.

 

7.  GEO retencje kółka, naprzemienne
 f Kompaktowe retencje. 
 f Dzięki naprzemiennemu ustawieniu dają 

miejsce na odpowiednie ustawienie zębów.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
Siatka retencyjna, duża, 20 płytek standardowe 6883007
Siatka retencyjna, duża, 20 płytek samoprzylepne 6383007
Siatka retencyjna, drobn, 20 płytek standardowe 6883008
Siatka retencyjna, drobna, 20 płytek samoprzylepne 6383008
Siatka retencyjna, diagonalna, 20 płytek standardowe 6883011
Siatka retencyjna, diagonalna, 20 płytek samoprzylepne 6383011
Siatka retencyjna z okrągłymi otworami, 20 płytek standardowe 6883009
Siatka retencyjna z okrągłymi otworami, 20 płytek samoprzylepne 6383009
Retencje „liść dębu”, 10 płytek standardowe 6883006
Retencje „liść dębu”, 10 płytek samoprzylepne 6383006
Retencje kółka, 40 sztuk proste 6643000
Retencje kółka, 40 sztuk naprzemienne 6623000

MATERIAŁY / RETEncjE 
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GEO płyta woskowa  
gładka

Funkcja & Działanie 
Turkusowa transparentna płytka woskowa 

o gładkiej powierzchni. 

 

 f Rozmiar płytki: 75 x 150 mm.
 f Grubość płytki: 0,3–0,6 mm.
 f Pojemność 15 płytek.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO płyta woskowa gładka 0,30 mm 6403030
GEO płyta woskowa gładka 0,35 mm 6403035
GEO płyta woskowa gładka 0,40 mm 6403040
GEO płyta woskowa gładka 0,50 mm 6403050
GEO płyta woskowa gładka 0,60 mm 6403060

MATERIAŁY /  WOSKI dO MOdElOWAnIA PROTEz SzKIElETOWYch

GEO płytka woskowa  
drobno fakturowana 

Funkcja & Działanie
Turkusowa transparentna płytka woskowa 

o delikatnej powierzchni. 

 

 f Rozmiar płyty: 75 x 150 mm.
 f Grubość płytki: 0,3–0,6 mm.
 f Pojemność 15 płytek.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO płytka woskowa drobno fakturowana 0,30 mm 6413030
GEO płytka woskowa drobno fakturowana 0,35 mm 6413035
GEO płytka woskowa drobno fakturowana 0,40 mm 6413040
GEO płytka woskowa drobno fakturowana 0,50 mm 6413050
GEO płytka woskowa drobno fakturowana 0,60 mm 6413060

GEO płytka woskowa  
grubo fakturowana

Funkcja & Działanie
Turkusowa transparentna płytka woskowa 

o wyrazistej powierzchni. 

 

 f Rozmiar płyty: 75 x 150 mm.
 f Grubość płytki: 0,3–0,6 mm.
 f Pojemność 15 płytek.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO płytka woskowa grubo fakturowana 0,30 mm 6433030
GEO płytka woskowa grubo fakturowana 0,35 mm 6433035
GEO płytka woskowa grubo fakturowana 0,40 mm 6433040
GEO płytka woskowa grubo fakturowana 0,50 mm 6433050
GEO płytka woskowa grubo fakturowana 0,60 mm 6433060

GEO płytka woskowa  
żyłkowana

Funkcja & Działanie
Turkusowa transparentna płytka woskowa 

o zdecydowanej fakturze powierzchni. 

 

 f Rozmiar płyty: 75 x 150 mm.
 f Grubość płytki: 0,3–0,6 mm.
 f Pojemność 15 płytek.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO płytka woskowa żyłkowana 0,30 mm 6443030
GEO płytka woskowa żyłkowana 0,35 mm 6443035
GEO płytka woskowa żyłkowana 0,40 mm 6443040
GEO płytka woskowa żyłkowana 0,50 mm 6443050
GEO płytka woskowa żyłkowana 0,60 mm 6443060
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Idealne uzupełnienie 

GEO wosk do protez szkieletowych Funkcja & Działanie
Do modelowania elementów protez szkiele-

towych na modelu z masy osłaniającej. 

 

Zalety 
 f Dokładne łączenie gotowych elementów 

woskowych. 
 f Dużą głębia ostrości dająca max. ostrość 

konturów.
 f Doskonale nadaje się do modelowania 

powierzchni żujących lub ostro krawę-

dziowych listew kończących.

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk modelowy do protez szkieletowych, 75 g twardy, turkusowy-nieprzezroczysty 6491000

MATERIAŁY /  WOSKI DO MODElOWAnIA pROTEz SzKIElETOWYch 

Lekko transparentna pomoc 

GEO wosk do protez szkieletowych Funkcja & Działanie
Do modelowania elementów protez szkiele-

towych na modelu z masy osłaniającej.

 

Zalety 
 f Dokładne łączenie wszystkich gotowych 

elementów woskowych. 
 f pozwala na kontrolowanie projektu nary-

sowanego na modelu.
 f Spala się bezresztkowo. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
 GEO wosk modelowy do protez szkieletowych, 75 g  standardowy, turkusowy transparentn 6490000

GEO wosk podkładowy Funkcja & Działanie
Samoprzylepny wosk podkładowy do przy-

gotowywania siodeł przy brakach zębo-

wych.

 

Zalety
 f Idealna przyczepność nawet do mokrych 

modeli. 
 f Możliwość uzyskania ostrego podcięcia 

w metalu. 
 f pod wosk podkładowy nie podpływa 

masa do powielania. 
Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEO wosk podkładowy, 32 płytki 0,3 mm 4453003
GEO wosk podkładowy, 32 płytki 0,4 mm 4453004
GEO wosk podkładowy, 32 płytki 0,5 mm 4453005
GEO wosk podkładowy, 32 płytki 0,6 mm 4453006
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Pewne pasowanie

GEO łuk podjęzykowy Funkcja & Działanie
profilowany element do modelowania łu-

ków podjęzykowych.

 

Zalety
 f Duża odporność na nacisk zapobiega 

zniekształceniom kształtu i struktury.
 f Układanie i adaptacja bez niepotrzeb-

nych napięć. 
 f niezwykle gładka powierzchnia odlewów 

bez porów i wżerów. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEo łuk podjęzykowy, ok. 65 g 4 x 2 mm 6673042

Do indywidualnego stosowania

GEO drut woskowy w prętach Funkcja & Działanie
profil woskowy do modelowania listew 

brzeżnych i indywidualnych retencji.

 

Zalety
 f stabilne wymiarowo modelowanie. 
 f praca pozbawiona napięć. 
 f Łatwy w formowaniu. 

Opis Charakterystyka Art. Nr.
GEo drut woskowy w prętach, ok. 12 g 0,6 mm 6683006
GEo drut woskowy w prętach, ok. 25 g 0,8 mm 6683008
GEo drut woskowy w prętach, ok. 37 g 1,0 mm 6683010
GEo drut woskowy w prętach, ok. 50 g 1,2 mm 6683012

Cim Özyurt,  Product Management:
„Potrzebujecie Państwo więcej informa-
cji na temat wykonywania szkieletów? 
Zajrzyjcie do naszego elementarza wyko-
nywania protez szkieletowych. Znajdzie-
cie tutaj pomocne wskazówki jak krok po 
kroku wykonać analizę modelu, zaplano-
wanie i wykonanie szkieletu. Elementarz 
uzupełniają cenne wskazówki. Wystarczy 
zeskanować kod QR i przenieść się tam.”
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Duża wytrzymałość

Druciana wkładka z siatki Funkcja & Działanie
Wzmocnienie i stabilizacja protezy akrylowej.

 

Zalety
 f Stabilna pozłacana siatka.
 f Proste, indywidualne dopasowanie. 
 f Gwarancja dużej wytrzymałości protezy 

akrylowej.

 

Opis Grubość siatki Wymiary (szer.x dł.x wys.) Art. Nr.
Wkładka siatkowa pozłacana, 5 sztuk 0,45 mm 68 x 40 x 12,5 mm 2321100

MATERIAŁY /WzMocnIEnIA

Wzmocnienie zwiększające trwałość 

Siatka wzmacniająca Funkcja & Działanie
Wzmocnienie o dużej wytrzymałości protez 

całkowitych lub częściowych.

 

Zalety
 f Po pęknięciu lub złamaniu, części protezy 

pozostają na swoim miejscy. 
 f W wersji pozłacanej lub metalowej. 
 f Wielokrotnie wzmacnia protezę akrylową.

Opis Grubość siatki Wymiary (szer.x dł.x wys.) Art. Nr.
Siatka wzmacniająca metalowa, 5 sztuk 0,4 mm 59 x 54 x 14 mm 2350004
Siatka wzmacniająca pozłacana, 5 sztuk 0,4 mm 59 x 54 x 14 mm 2350104

Siatka wzmacniająca druciana Funkcja & Działanie
Siatka o drobnych oczkach do indywidual-

nego wzmacniania protez akrylowych.

 

Zalety
 f Łatwa w formowaniu.
 f Proste dopasowanie dzięki możliwości 

wykonania indywidualnego wykroju.

Opis Grubość siatki Wymiary Art. Nr.
Siatka wzmacniająca druciana pozłacana, średnia, 1 rolka 0,4 mm 50 x 10 cm 2232100
Siatka wzmacniająca druciana pozłacana, drobna, 3 płytki 0,4 mm 10 x 10 cm 2221100
Siatka wzmacniająca druciana pozłacana, średnia, 3 płytki 0,4 mm 10 x 10 cm 2231100
Siatka wzmacniająca druciana pozłacana, drobna, 1 rolka 0,4 mm 50 x 10 cm 2222100
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Odpowiedni dodatek dla porcelanisty

Węgiel aktywny Funkcja & Działanie 
Do regularnego czyszczenia komory pie-

ca do porcelany poprzez absorpcję osadów 

powstających z tlenków.

 

Zalety 
 f Doskonały przy pracy z metalami nieszla-

chetnymi i metalami o bardzo niskiej za-

wartości złota a także przy lutowaniu w 

piecu do porcelany. 
 f Zapobiega powstawaniu zanieczyszczają-

cych osadów. 
 f Nie ma wpływu na jakość porcelany. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Węgiel aktywny 10 sztuk, w tym 2 metalowe uchwyty 20650000

Mesh-Tray Funkcja & Działanie 
Lekka podstawka w kształcie plastra miodu 

do ustawiania koron i mostów w piecu do 

porcelany.

 

Zalety 
 f Niska absorpcja ciepła przez podstawkę.
 f Brak przenoszenia napięcia na wypalaną 

konstrukcję.
 f Sztyfty wykonane z odpornego na wyso-

ką temperaturę stopu z możliwością indy-

widualnego formowania kształtu.Opis Zawartość Ø kołka  
mocującego

Wymiary płyty podstawy 
(szer. x głęb. x wys.) Art. Nr.

Mesh-Tray 
wraz z 2 płytkami bazowymi,  
6 uformowanych i  
4 proste nieuformowane sztyfty

1 mm ok. 55 x 53 x 10 mm 19220000

Sztyfty 6 x uformowane,  
4 x nieuformowane 1 mm  919220001

Sztyftów 20 x prostych 1 mm  919220003

Mesh-Tray K Funkcja & Działanie
Podstawka do wypalania porcelany z cera-

micznymi sztyftami do ustawiania koron i 

mostów w piecu do porcelany.

 

Zalety 
 f Konstrukcja zapewnia ekspansję lub 

skurcz podobny jak w wypalanych obiek-

tach.
 f Brak przenoszenia napięcia na podbudo-

wę metalową.
 f Sztyfty podtrzymujące wykonane z por-

celany.

Opis Zawartość Ø kołka  
mocującego

Wymiary płyty podstawy 
(szer. x głęb. x wys.) Art. Nr.

Mesh-Tray K wraz z 2 płytkami bazowymi i  
10 porcelanowymi sztyftami 2 / 3 / 4 mm ok. 55 x 53 x 10 mm 19220100

10 porcelanowych 
sztyftów

(3 x Ø 2 mm, 4 x Ø 3 mm,  
3 x Ø 4 mm) 2 / 3 / 4 mm  919220002
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Miękka podkładka

Fibertray Funkcja & Działanie
Tekstylna podkładka pod porcelanę gwa-

rantująca stabilne umieszczenie jej w piecu 

do wypalania porcelany.

 

Zalety
 f Minimalne straty ciepła w wypalanym 

obiekcie.
 f Idealna do uzupełnień pełnoceramicz-

nych lub mostów o dużej rozpiętości.
 f Bardziej stabilna niż wata do wypalania.

Opis Zawartość Ø Fibertray Art. Nr.
Fibertray 10 sztuk 50 mm 19190000

MATERIAŁY /AkcEsoRIA do poRcElAnY

Łatwy sposób na usuwanie porcelany 

Ceramex Funkcja & Działanie
specjalny środek do usuwania porcelany, 

masy osłaniającej i tlenków metali.

 

Zalety
 f szczególnie skutecznie usuwa reszt-

ki porcelany z podbudów metalowych w 

myjce ultradźwiękowej. 
 f Usuwa tlenki ze wszystkich stopów do 

napalania porcelany. 
 f Wytrawia pełnoceramiczne inlaye i koro-

ny przed zacementowaniem.
 f Usuwa masę osłaniającą z odlanych 

obiektów bez potrzeby ich piaskowania. 
Opis Zawartość Art. Nr.
ceramex 1 l 21871000

Oliver Bothe, Product Management:
„Ceramex jest niezwykle skutecznym roz-
puszczalnikiem. Aby sprawdzić jego dzia-
łanie na materiał, na którym będzie uży-
wany należy przetestować go wcześniej 
za pomocą wzorca obiektów dla każde-
go stopu do odlewania. Ceramexu nale-
ży używać tylko w pojemnikach z poliety-
lenu.”
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Cobra 25 µm (450 mesh) Funkcja & Działanie
 f Piaskowanie bruzd.
 f Oswobadzanie z masy ogniotrwałej  

porcelany prasowanej / inlei.

Opis Zawartość Art. Nr.
Cobra 25 µm, biały 5-kg-kanister 15941105

Cobra 50 µm (270 mesh) Funkcja & Działanie
 f Materiał lekko ścierny.
 f Delikatne usuwanie tlenków /  

oswobadzanie z masy.
 f Przygotowywanie odlewu z metali  

szlachetnych.

Opis Zawartość Art. Nr.
Cobra 50 µm, biały 5-kg-kanister 15941205
Cobra 50 µm, biały 20-kg-kubełek 15942220

Piaski do piaskowania od ekspertów

Piaski firmy Renfert dla zachowania ich wy-

sokiej jakości są transportowane i przecho-

wywane w plastikowych kanistrach lub wia-

derkach, dzięki temu nie ma możliwości 

zawilgocenia piasku. 

5-kg kanistry są bardzo wygodne w użyciu. 

Możemy w bardzo prosty sposób napełnić 

piaskiem każdy moduł piaskarki.

 

Cobra
Ten piasek składa się z jednego z najtward-

szych materiałów: tlenku glinu (Al2O3).

 

Zalety
 f Duża ostrokanciastość. 
 f W zależności od wielkości ziarna  

mniejszy lub większy efekt piaskowania. 
 f Piasek o bardzo dużej czystości ok. 

99,7% Al2O3.

 

Rolloblast
Nie abrazyjne szklane perełki służące do 

wygładzania i zagęszczania powierzchni.

 

Zalety
 f Gwarantują jedwabistą powierzchnię bez 

refleksów świetlnych. 
 f Do delikatnej obróbki metali szlachetnych 

i stopów nieszlachetnych.
 f Nie powodują krzemicy.

MATERIAŁY / PIASKI



151

Cobra 250 µm  
(60 mesh)

Funkcja & Działanie
 f Materiał mocno ścierny.
 f Silne piaskowanie tlenków / oswobadza-

nie z masy osłaniającej (stopy nieszla-

chetne).

 

Opis Zawartość Art. Nr.
Cobra 250 µm, biały 5-kg-kanister 15851005
Cobra 250 µm, biały 20-kg- kubełek 15851020

Rolloblast 50 µm  
(400–200 mesh)

Funkcja & Działanie
 f Zagęszczanie powierzchni i nadawanie 

im jedwabistego połysku na powierzch-

niach żujących, elementach wtórnych lub 

wewnętrznych powierzchniach koron.

 f Czyszczenie protez (gips / kamień  

nazębny).  
 f Oswobadzanie z masy osłaniającej  

(ceramika prasowana / inleye). 

Opis Zawartość Art. Nr.
Rolloblast 50 µm 5-kg-kanister 15941305
Rolloblast 50 µm 12,5-kg-kanister 15942312

Rolloblast 100 µm  
(170–100 mesh)

Funkcja & Działanie
 f Zagęszczanie powierzchni, matowienie i 

wygładzanie metali nieszlachetnych.
 f Usuwanie pozostałości z protez (gips / 

kamień nazębny / etc. ).

Opis Zawartość Art. Nr.
Rolloblast 100 µm 5-kg-kanister 15891005

Cobra 90–125 µm  
(200–115 mesh)

Funkcja & Działanie
 f Średnio ścierny.
 f Piaskowanie tlenków / oswobadzanie  

z masy osłaniającej.

 f Przygotowanie konstrukcji metalowych  

(z metali szlachetnych / nieszlachetnych).

Opis Zawartość Art. Nr.
Cobra 90 µm, biały 5-kg-kanister 15841005
Cobra 110 µm, biały 5-kg-kanister 15831005
Cobra 110 µm, biały 20-kg-kubełek 15831020
Cobra 125 µm, różowy 5-kg-kanister 15871005
Cobra 125 µm, różowy 20-kg-kubełek 15871020
   

MATERIAŁY / PIASKI
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Funkcja & Działanie
Delikatna, adhezyjna diamentowa pasta 

polerska do polerowania porcelany na wy-

soki połysk. 

 

 Zalety
 f Znakomita współpraca ze szczoteczkami 

do polerowania.
 f Bardzo ekonomiczna w użyciu.
 f Idealna do „polerowania ręcznego” prac 

ceramicznych. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Kohinoor L 5 g 5160001

Funkcja & Działanie
Brinell L jest wzbogaconą diamentowym 

proszkiem pastą do polerowania na wysoki 

połysk stopów szlachetnych i porcelany.

 

Zalety 
 f Niezwykle drobne diamentowe cząsteczki 

polerują na wysoki połysk. 
 f Ekonomiczne dozowanie za pomocą apli-

katora. 
 f Skuteczna absorpcja pasty polerskiej 

przez krążek filcowy. 

Opis Zawartość Art. Nr.

Brinell L 5 ml zaw. 1 bawełniany szmaciaczek (Nr. 205 1000),  
1 krążek filcowy i 1 trzymadełko 5190001

MATERIAŁY / ŚRODKI DO POLEROWANIA

Perfekcyjny połysk w sekundę

Kohinoor L

Wspaniały połysk w sekundę

Brinell L

Opis Metale  
szlachetne

Szkielety/ metale 
nieszlachetne Porcelana Kompozyty do  

licowania Akryle Strona

PW WP PW WP PW WP PW WP PW WP

Kohinoor L  152

Brinell L    152

Saphir     153

Uniwersalna 
pasta polerska 
beżowa 

 153

Opal L    153

Dia-Finish L   102

Środki do polerowania

PW =Polerowanie wstępne   |       WP =Polerowanie na wysoki połysk
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Jedna do wszystkiego

Saphir Funkcja & Działanie
Pasta do polerowania na wysoki połysk ko-

ron i mostów z metali szlachetnych i stopów 

chromo- kobaltowych.

 

Zalety 
 f Specjalna receptura wykonania z wyso-

kiej jakości surowców. 
 f Uniwersalne zastosowanie do wszystkich 

rodzajów stopów. 
 f Doskonałe efekty polerowania z zastoso-

waniem polerowania wstępnego Poliso-

ftem i szczoteczką Bison.
Opis Zawartość Art. Nr.
Saphir ok.  250 g 5150000

MATERIAŁY / ŚRODKI DO POLEROWANIA

Lustrzana powierzchnia

Uniwersalna pasta polerska beżowa Funkcja & Działanie
Pasta do polerowania na wysoki połysk 

wszystkich rodzajów protez akrylowych.

 

Zalety 
 f Twarda pasta polerska do uzyskiwania 

powierzchni o lustrzanym połysku.
 f Bardzo ekonomiczna.
 f Drobnoziarnista konsystencja. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Uniwersalna pasta polerska beżowa 6 x ok. 200 g 5131000

Klasyczna pasta do polerowania

Opal L Funkcja & Działanie
Biała pasta do polerowania mikrosilnikiem 

na wysoki połysk wszystkich materiałów  

licujących.

 

Zalety 
 f Nadaje się szczególnie do polerowania 

materiałów światło utwardzalnych. 
 f Bardzo szybko wygładza bez zmiany 

struktury powierzchni.
 f Szybki efekt polerowania. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Opal L 35 g 5200001
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Połysk poprzez siłę działania 

Elektrolit Funkcja & Działanie
do polerowania elektrolitycznego protez 

szkieletowych w specjalnych urządzeniach.

 

Zalety 
 f specyficzne dodatki zapewniają oszczęd-

ność czasu i wysoką wydajność podczas 

polerowania elektrolitycznego. 
 f do wszystkich urządzeń z elektrodami z 

miedzi, stali szlachetnej lub tytanu. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Elektrolit 2 l 15241000
Elektrolit 10 l 15242000

Jeden do wszystkiego

GO-2011 Funkcja & Działanie
All-in-one najbardziej skuteczny środek 

czyszczący zanieczyszczenia z alginatów i 

gipsu. Tylko jeden środek czyszczący o po-

dwójnym zastosowaniu. 

 

Zalety 
 f Gotowy do użycia: prosty szybki w użyt-

kowaniu.
 f szybka reakcja (tworzenie się pęcherzy).
 f nie rozpuszcza akrylu, metalu lub szkła. 

Opis Zawartość Art. Nr.
Go-2011 2 l 20110000

Opis Odpowiednie do Do usuwania Strona

sYMPRofluid Universal Protezy , aparaty ortodontyczne, szyny osad, kamień nazębny, klej do protez 65

sYMPRofluid nicoclean Protezy, szyny osad z nikotyny 65

ceramex Wytrawianie porcelany, stopów do napalania Porcelana, masa osłaniająca, tlenki metali 149

Go-2011
Pojemniki do mieszania, protezy akrylowe, 
łyżki wyciskowe, odlewy, instrumenty i  
narzędzia

Gips, alginat 154

Elektrolit Elektrolityczne polerowanie protez  
szkieletowych 154

Środki czyszczące i środki do czyszczenia powierzchni
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A

Akcesoria: mieszadła 38

Akcesoria: obcinarki 46

Akcesoria: piaskarki 30

Akcesoria: sprężone powietrze 30

Akcesoria: wyciągi 14–17

Akryl do protez, pasta do polerowa-
nia na wysoki połysk 152–153

Akryl do protez, polerowanie 101

Akryl, instrumenty do modelowania 87

Akryl, modelowanie 122

Aktywny węgiel, do czyszczenia mufy 
w piecu do porcelany 148

Automatyczna piaskarka bębnowa, 
Vario jet 18–19

B

Basic classic, piaskarka precyzyjna 23, 28

Basic line, pędzelki do porcelany 81

Basic master, piaskarka precyzyjna 23, 27

Basic mobil, piaskarka precyzyjna 23, 29 

Basic quattro IS, piaskarka precyzyjna 23, 24–25

Basic quattro, piaskarka precyzyjna 26

Belki odlewnicze, GEO Triangel 139

Bezpieczny palnik, palnik Bunsena 58

Bi-Fix Piny 116

Bi-Flex, separator diamentowy 96

Bijou 90, palnik Bunsena 58

Bi-Pin wiertło 118

Bi-Piny 114, 116

Bison, szczoteczka do polerowania 102

Bi-V Piny 112–113

Brinell L, pasta diamentowa do pole-
rowania na wysoki połysk 152

C

Calipretto S 91

Castingwachs, wosk pod siodła 
szkieletów, samoprzylepny, 145

Ceramex, płyn do usuwania porcelany 149

Ceramicus, pędzelek do porcelany 82

Cobra, piasek 150–151

Concret, klej błyskawiczny 121

Crowax, wosk do modelowania 135

Cyjanoakrylan – klej 120–122

Czapeczki metodą zanurzania, urzą-
dzenia do wykonywania czapeczek  56

Czapeczki metodą zanurzania,  
woski do zanurzania 133

Czyszczące środki, przegląd 154

Czyszczenie, myjka ultradźwiękowa 66–67

D

Deluxe, zestaw instrumentów 89

Dia-Finish L, filc z pastą diamentową 102

Diamentowe separatory 93, 96, 99

Diamentowe tarcze 46

die:master, lakier do słupków 125–126

Dłutka - końcówki, Power Pillo, Pillo 31

Dłutko do gipsu Power Pillo, Pillo, 
pneumatyczne 31

Dłuto do wybijania, Power pillo, Pillo 31

Dozownik, porcelana 88

Druciana wkładka z siatki, protezy 147

Dustex master plus, komora do obróbki 16

Dużej wydajności-filtr sprężonego 
powietrza 30

Duży nożyk do wosku, końcówki do 
modelowania, Waxlectric 54

Dynex, tarczki 93–95

Dysze do piaskarek 29

E & F

Easyclean, myjka ultradźwiękowa 66–67

Elektrolit, płyn polerujący 154

Elektryczne urządzenia do  
modelowania w wosku 50–57

Elektryczny nożyk do wosku,  
Waxlectrics 50–54

Ergo Acryl, instrumenty do  
modelowania 87

Ergo Ceramic, instrumenty do  
modelowania 86

Ergo Wax, instrumenty do  
modelowania 87

Fehhaar pędzel 83

Fibertray, podstawka do wypalania 
porcelany 149

Filc z pastą diamentową, Dia-Finish L 102

Filtr do złota, Dustex master plus 16

Filtr materiałowy do Vortex compact 3 L 15

Filtr sprężonego powietrza 30

Formy na podstawy modeli, Pin-Cast 110

Frez do łuków zębowych,  
Millo / Millo pro 47

G

Genius, pędzel do porcelany 80

GEO asortyment wosków do modelo-
wania protez szkieletowych 140

GEO Avantgarde, woski do  
modelowania 134

GEO Basis zestaw 136

GEO Bonyhard-klamry 142

GEO Cervicalwachs wosk szyjkowy 136

GEO Classic, woski do modelowania 134

GEO Dip, woski do zanurzania 133

GEO drut woskowy 138

GEO drut woskowy w prętach 146

GEO kanały odlewnicze 139

GEO klamry na zęby przedtrzonowe 142

GEO klamry na zęby trzonowe 142

GEO klamry okrężne 142

GEO łuk podjęzykowy 146

GEO Natural, wosk do Wax-up’u 135

GEO Pontics przęsła woskowe 138

GEO retencje „liść dębu” 143

GEO retencje kółka 143

GEO siatka retencyjna 143

GEO siatka retencyjna kółka 143

GEO Snow-white, wosk do Wax-up’u 135

GEO system do modelowania protez 
szkieletowych 140

GEO wosk do blokowania 137

GEO wosk do frezowania 137

GEO wosk do modelowania  
protez szkieletowych standardowy/
transparentny 145

GEO wosk klejący 137

GEO wosk odlewniczy 144

GEO wosk podkładowy 136

GEO woski – gruszkowate kanały 
odlewnicze  139

GEO woski do zanurzania 133

GEO,  Castingwachs, wosk pod siodła 
szkieletów 145

Gips – Gips-izolowanie,  Isofix 2000 128

Gips – izolowanie, Picosep, Iso-Stift 128

Gips – utwardzacz, płyn utwardzający 123

Gips – wosk-izolacja, Picosep 128

Gips, tarcze do obcinarki 46

Gips, tarczki do przecinania 99

GO-2011, rozpuszczalnik do  
gipsów/alginatów 154

Granulki, woski do zanurzania  133

Grubościomierz 91

Gruszki odlewnicze, kanały  
odlewnicze GEO 139

Gumka silikonowa 104

Gumowe czapeczki, piny 117

Opis Strona Opis Strona Opis Strona

INDEkS
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H

Hepa filtr, wyciągi 17

Hotty LED, podgrzewacz wosku do 
zanurzania 56

Hotty, podgrzewacz wosku do 
zanurzania 56

I & J

Infinity, diamentowa tarcza do 
obcinarki 46

Instrumenty 84–91

Instrumenty do modelowania 86–89

Instrumenty do modelowania, akryl 87

Instrumenty do modelowania, 
porcelana 86

Instrumenty do modelowania, wosk 87

Instrumenty pomiarowe 91

Instrumenty zestaw 89

Instrumenty, przegląd 86

Isofix 2000, izolacja gips od gipsu 128

Iso-Stift, izolacja do porcelany 128

IT-dysze do piaskowania 29

Izolowanie, przegląd 124

Izolujący sztyft do porcelany 128

Jacketgrip, utrzymywanie – kleszcze 
rozporowe 90

K

Kanały odlewnicze, gruszkowate 
kanały odlewnicze GEO 139

Kaseta z asortymentem, GEO woski 
do modelowania  140

Katalizator, Magma 61

Keramogrip, szczypce do trzymania 90

Klamry Bonyharda, GEO 142

Klamry profile, GEO 142

Klej błyskawiczny, „mocny” 120

Klej błyskawiczny, bezzapachowy 121

Klej błyskawiczny, Concret, „gęsty”  121

Klej błyskawiczny, Liquicol, „rzadki” 123

Klej błyskawiczny, przegląd 119

Klej błyskawiczny, uniwersalny 120

Klejący wosk, GEO 137

Klejenie 119–122

Kleszcze, Jacketgrip, Keramogrip 90

Klettfix, tarcze do obcinarki 46

Kohinoor L, pasta do polerowania na 
wysoki połysk, porcelana 152

Kolinsky, pędzelek do porcelany 81

Komora do obróbki, Dustex master plus 16

Kondycjonowanie powierzchni, 
Picosilk 129

Końcówki do modelowania 54

Kopytko do wyciągu 17

Korund 150–151

Korund, Cobra 150–151

Koszulki metalowe, Bi-V-Pin 112–113

Kółka retencje, GEO 143

L

Lakier do zaznaczania, Pico-Mark 130

Lakier dystansowy 125–127

Lakiery do modelików 125–127

Lakiery do modelików, przegląd 124

Laserowa pinarka, Top spin 48–49

lay:art style, pędzelki 
72–73, 
76–77

lay:art, płytki do mieszania 72–75

LED-oświetlenie, mikroskop 69

Liquicol, klej natychmiastowy 123

lniany szmaciak, polerowanie 105

Lupa, Dustex master plus 16

Lupy okularowe, Remberti 69

Łuk podjęzykowy, GEO 146

M

Magma, akcesoria 61

Magma, Katalizator 59–61

Magma, piec do wygrzewania 
pierścieni 59–61

Marathon, diamentowa tarcza do 
obcinarki 46

Materiały do licowania, instrumenty 
do modelowania 87

Materiały do licowania, pasta do 
polerowania na wysoki połysk 153

Materiały do licowania, polerowanie 101

Materiały, przegląd 109

Melody, płytka do mieszania farbek 79

Mesh-Tray K, podstawka do wypala-
nia porcelany 148

Mesh-Tray, podstawka do wypalania 
porcelany 148

Metale nieszlachetne, pasta do pole-
rowania na wysoki połysk 153

Metale nieszlachetne, polerowanie, 
szczotki 101

Metale nieszlachetne, tarczki 

92, 
94–95, 
98–99 

Metale szlachetne, pasta do polero-
wania na wysoki połysk 152

Metale szlachetne, polerowanie, 
szczotki  101

Metale szlachetne, tarczki  97–98

Mieszadła próżniowe 32–38

Mieszadło próżniowe, Twister 32–38

Mikroskop, akcesoria 69

Mikroskop, Mobiloskop S 68–69

Mikroskop,oświetlenie LED 69

Millo / Millo pro, frez do łuków 
zębowych 47

Miska do mieszania alginatów, 
Twister 38

Mobiloskop S, mikroskop 68–69

Modele – tarczki do przecinania, 
Plastercut 99

Modele z masy ogniotrwałej, spray 
do modeli 123

Modelowanie – pędzelki
76–77, 
80–82

MT plus, obcinarka na sucho/mokro 44

MT2, obcinarka 45

MT3 obcinarka 43

MT3 pro, obcinarka 42

Myjka ultradźwiękowa, Easyclean 66–67

N

Na sucho / na mokro obcinarka,  
MT plus 44

Nabłyszczanie
101, 

152–153

Nożyk do wosku, elektryczny 50–54

O

Obcinarka do gipsu 40–46

Obcinarka do modeli 40–46

Obcinarka na mokro, MT2, MT3 pro, 
MT3

42–43, 
45

Obcinarki 40–46

Okluzyjny płyn, Pico-Mark 130

Okluzyjny spray, Occlutec 130

Okrężne klamry, GEO 142

Opaker – pędzelek 
76, 

80–82

Opal L, pasta do polerowania na 
wysoki połysk 153

Osłona do obróbki 17

Opis Strona Opis Strona Opis Strona

INDEKS
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P

Palnik 58

Palnik Bunsena 58

Palnik laboratoryjny 58

Palnik na gaz ziemny 58

Pasta do polerowania na wysoki 
połysk, Opal L 153

Pasta do polerowania na wysoki 
połysk, przegląd 152

Pasta do polerowania na wysoki 
połysk, Saphir 153

Pasty do polerowania, przegląd 152

Perełki szklane do piaskowania, 
Rolloblast 151

Perełki szklane, Rolloblast 151

Pędzelek do malowania 
76–77, 
80–82

Pędzelek do porcelany z  
mikrowłókien, Ceramicus 82

Pędzelek z syntetycznego włosia 82

Pędzelki
72,76–77,  

80–83

Pędzelki, przegląd 71

Piasek 150–151

Piaskarka bębnowa 18–21

Piaskarka wielofunkcyjna, Vario basic 20–21

Piaskarki 18–30

Piaskarki precyzyjne – urządzenia 22–29

Piaskowanie 18–30

Piaskowanie dysze 29

Piaskowanie urządzenia 22–30

Piaskowanie zbiorniki na piasek 30

Pico-Fit, lakier do słupków 127

Pico-Mark, płyn okluzyjny 130

Picosep, izolacja gips/wosk 128

Picosilk, zmniejszanie napięcia  
powierzchniowego 129

Piec do wygrzewania pierścieni, 
Magma 59–61

Piec, Magma 59–61

Pillo, pneumatyczne dłutko do 
wybijania 31

Pinarka, Top spin 48–49

Pin-Cast, system do wykonywania 
modeli 110

Piny 111–117

Piny – systemy 110

Piny – wiertło stopniowe 118

Piny miedziane z drutem do  
fixowania 117

Piny pojedyncze, Pro-Fix 115

Piny, przegląd 111

Plastercut, separator diamentowany  99

Plastikowe koszulki, Bi-V-Pin 112–113

Płyn do usuwania porcelany, Ceramex 149

Płyn polerujący, Elektrolit 154

Płyn utwardzający, uszczelnianie 
modeli gipsowych 123

Płytki do mieszania 72–75,79

Płytki do mieszania farbek 75

Płytki woskowe, GEO 144

Podgrzewacz do wosku 55–57

Podgrzewacz do wosku do  
zanurzania, hotty, hotty LED 56

Podkładowy wosk, GEO 136

Podstawka do wypalania porcelany, 
Mesh-Tray  148

Podstawy modeli, Pin-Cast  110

Pojemnik do mieszania, Twister 38

Polerowanie na wysoki połysk 101

Polerowanie wstępne 101

Polerowanie, przegląd 101

Polisoft, polerowanie 103

Politura – nabłyszczanie, pasty 152–153

Politura – nabłyszczanie,  
polerowanie, przegląd 101

Porcelana, dodatek do porcelany, 
Proform-12 129

Porcelana, dozownik do porcelany 88

Porcelana, instrumenty do modelowania 85

Porcelana, izolowanie porcelany 128

Porcelana, pasta do polerowania na 
wysoki połysk 152

Porcelana, pędzelki 
76–77, 
80–82

Porcelana, płyn do usuwania  
porcelany, Ceramex 149

Porcelana, płytki do mieszania 72–75, 79

Porcelana, podstawka do wypalania 
porcelany 148

Porcelana, polerowanie, szczoteczki, 
przegląd 101

Porcelana, separatory 96–97

Power pillo, pneumatyczne dłutko do 
wybijania 31

Preparacyjne okulary, Remberti 69

Pręty woskowe, GEO 146

Profi, pędzelek do porcelany 80

Pro-fix, pojedynczy pin 115

Proform-12, dodatek do porcelany 129

Propan gaz – Palnik 58

Protetyczny podgrzewacz do wosku, 
Waxprofi 57

Protezy – system czyszczący 63–65

Protezy szkieletowe - system, GEO 140

Protezy szkieletowe, pasta do  
polerowania na wysoki połysk 152–153

Protezy szkieletowe, polerowanie, 
szczotki 101

Protezy szkieletowe,  
szczotki specjalne  107

Protezy szkieletowe, tarczki  
do przecinania 95,98

Protezy szkieletowe, woski 140–146

Protezy, czyszczenie 63–65

Protezy, siatka 147

Protezy, siatka wzmacniająca /  
drobna siateczka 147

Przecinanie/separacja tarczki 92–99

Przedtrzonowce – klamry, GEO 142

Przęsła woskowe do mostów, GEO 138

Przęsła woskowe, Pontics GEO 138

R

Racjonalna praca w wosku 50–57

Rainbow, płytka do mieszania 
porcelany 79

Remberti, lupki okularowe 69

Retencje „liść dębu”, GEO  143

Retencyjna siatka, GEO 143

Retencyjne kółka 117

Rewax wosk do zanurzania 133

Rolka z woskiem, GEO 138

Rolloblast, szklane perełki do  
piaskowania 151

Rozpuszczalnik do alginatów, GO-2011 154

Rozpuszczalnik do gipsu, GO-2011 154

Rozpuszczalnik, przegląd 154

S

Saphir, pasta do polerowania na 
wysoki połysk 153

Siateczka wzmacniająca, protezy 147

Siatka retencyjna – kółka, GEO  143

Siatka wzmacniająca, protezy 147

Silencer, tłumik 14

Silent wyciągi 8–17

Skanowanie – spray 130

Slim, szczotka 107
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Smart - piny 115

Smart – piny-wiertło 118

Specjalne szczotki do protez  
szkieletowych 107

Split-Cast-System, Pin-Cast 110

Spray do modeli, modele z masy 
ogniotrwałej 123

Stabiloplast, tworzywo do  
modelowania 122

Stain-Mix, płytka do mieszania farbek 79

Standard, zestaw instrumentów  89

Standardowe tarczki 98

Statyw, mieszadło próżniowe 38

Stereo-Mikroskop, Mobiloskop S 68–69

SYMPRO 63–65

SYMPROfluid
64–64, 

154

Szczoteczka druciana, srebrna 104,106

Szczoteczka z koziego włosia 103

Szczoteczki ze srebrnego drutu 104

Szczoteczki, przegląd 101

Szczotka wąska 105

Szczotka z włosia Chungking 106

Szczotki do polerowanie, przegląd 101

Szczotki ze srebrnego drutu 106

Szmaciaczek bawełniany,  
polerowanie 102

Szmaciak falisty, polerowanie 105

Szpatułka agatowa, porcelana 88

Szpatułka do mieszania 38

T

Takanishi, pędzelek do porcelany 82

Tarcze do obcinarek 46

Tarcze do szlifowania, obcinania 99

Tarczki, gips 99

Tarczki, metale szlachetne 
94–95, 

97

Tarczki, porcelana 
93, 

96–97

Tarczki, protezy szkieletowe/metale 
nieszlachetne 

94–95, 
98–99

Tarczki, przegląd 92

Tlenek aluminium, piasek 150–151

Top spin, pinarka 48–49

Trójkąt, GEO kanały odlewnicze 139

Trzonowce – klamry, GEO 142

Turbo-Flex S, tarczka diamentowa 96

Twister evolution venturi, mieszadło 
próżniowe 

32–35, 
37–38 

Twister evolution, mieszadło  
próżniowe

32–35, 
37–38

Twister venturi, mieszadło próżniowe
32–33, 
36–38

Twister, mieszadło próżniowe 36

Tworzywo do modelowania,  
Stabiloplast 122

U

Uchwyt, rękojeść Waxlectric 54

Ultracut,  
spiekana-diamentowa-tarczka 96

Ultra-Fine, tarczka 98

Uniwersalna pasta do polerowania 
beżowa 153

Uniwersalny adapter do króćca  
przyłączeniowego węża, Silent TS 14

Uniwersalny instrument 88

Uniwersalny wosk, Crowax 135

Urządzenia 6–69

Uszczelniacz do gipsu, Liquicol 123

Uszczelniacze, przegląd 119

Uszczelnianie modeli,  
płyn utwardzający 123

Uszczelnianie, płyn utwardzający 123

V

Vario basic, piaskarka cyrkulacyjna/
precyzyjna  20–21

Vario E, podgrzewacz do wosku 55

Vario jet, piaskarka cyrkulacyjna 18–19

Vibrax, stolik wibracyjny 39

Vortex compact 3 L, wyciąg 15

W, Y & Z

Wata do wypalania porcelany, 
Fibertray 149

Waxlectric I & II, elektryczny nożyk 
do wosku 50–54

Waxlectric light, elektryczny nożyk 
do wosku 50–51,53

Waxlectric, akcesoria 54

Waxlectric, końcówki do  
modelowania 54

Waxprofi, protetyczny podgrzewacz 
do wosku 57

Wax-up-woski,  
GEO Natural / Snow-white 135

Wibrator stolik 39

Wielofunkcyjny pędzelek do wosku 83

Wiertło do pinów 118

Wiertło stopniowe, piny  118

Włosie naturalne – pędzelek 
76–77, 

80–81, 83

Worek na pył 14, 17

Wosk – granulki,  
woski do zanurzania 133

Wosk – izolowanie, Picosep, Iso-Stift 128

Wosk – kanały gruszkowe, GEO 139

Wosk – pędzelek 83

Wosk do blokowania, GEO 137

Wosk do diagnostyki,  
GEO Natural / Snow-white 135

Wosk do frezowania, GEO 137

Wosk do modelowania, Crowax 135

Wosk do modelowania,  
GEO Avantgarde 134

Wosk do modelowania, GEO Classic 134

Wosk odlewniczy, GEO 144

Wosk przyszyjkowy, GEO 136

Wosk w kolorze zębów 135

Wosk, instrumenty do modelowania 87

Wosk, zestaw podstawowy GEO 136

Woski do modelowania 50–58

Woski do modelowania, przegląd 131–132

Woski do zanurzania 133

Woski do zanurzania – urządzenia 55–56

Woski, przegląd 131

Woski, zakres temperatury topnienia 132

Woskowy drut, GEO 138

Wyciąg czterostanowiskowy,  
Silent V4 8–11

Wyciąg dwustanowiskowy, Silent TS2 8–9,12

Wyciąg kilkustanowiskowy 8–12

Wyciągi 6–17

Wyciągi do stanowisk pracy 6–17

Wyciągi do urządzeń 8–17

Wysięgnik, Mobiloskop 69

Wysoki połysk, pasta diamentowa, 
Brinell L 152

Wzmocnione włóknem szklanym 
tarczki 95

Zaciski/szczypce  mocujące  90

Zakres temperatury topnienia, woski  132

Zestaw bazowy, woski do modelo-
wania GEO 136

Zmniejszanie napięcia powierzchnio-
wego wosku, Picosilk 129

Zwrotnica do wyciągu 17
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KontaKt

Renfert – zawsze do do Państwa dyspozycji. Kontakty
Wasz zakupiony produkt nie działa prawidło-

wo lub chcecie zamówić części zamienne? 

Pomożemy Wam. W przypadku pytań i pro-

blemów zawsze w zasięgu ręki znajduje się 

nasz dział obsługi klienta i serwis posprze-

dażny. 

odszukajcie osobę kontaktową dla swojego 

kraju albo skorzystajcie z pomocy uprzej-

mego pracownika lub pracownicy firmy 

Renfert. 

Dział obsługi klienta 

Serwis posprzedażny 

Nazwisko Język Telefon / Fax E-Mail

Melanie Bader
Kierownik Działu  
obsługi Klienta 

niemiecki, angielski, Hiszpański tel. +49 7731 8208-78
Fax +49 7731 8208-153 bader@renfert.com

Karin Bögle niemiecki, angielski, Hiszpański, Francuski tel. +49 7731 8208-737
Fax +49 7731 8208-27 boegle@renfert.com

Nazwisko Język Telefon / Fax E-Mail

Gabi Steinhaus
Kierownik Serwis 
Posprzedażny 

niemiecki, angielski, Hiszpański tel. +49 7731 8208-58
Fax +49 7731 8208-853 steinhaus@renfert.com

Jessica Fichtner niemiecki, angielski tel. +49 7731 8208-171
Fax +49 7731 8208-671 fichtner@renfert.com

Vincenzo orlando niemiecki, Włoski, angielski tel. +49 7731 8208-21
Fax +49 7731 8208-671 orlando@renfert.com

Markus Münch niemiecki, angielski tel. +49 7731 8208-891
Fax +49 7731 8208-911 muench@renfert.com

Centralny E-Mail – – support@renfert.com
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Telefon
+49 7731 8208-0

Fax
+49 7731 8208-70

Renfert GmbH

Untere Gießwiesen 2
78247 Hilzingen
Germany

Części zamienne bardzo szybko. Ale w jaki sposób? 

Stopka redakcyjna 

Kiedy potrzebujecie Państwo części za-

miennych, musicie najpierw w następują-

cy sposób znaleźć numer artykułu i status 

urządzenia: nowe urządzenia posiadają ta-

bliczkę znamionową, na której można zna-

leźć wszystkie informacje na temat danego 

produktu. W przypadku starszych urządzeń 

trzeba uwzględniać datę zakupu urządze-

nia. Posiadając te informacje należy skon-

taktować się ze sprzedawcą urządzeń firmy 

Renfert lub znaleźć potrzebną część za-

mienną na stronie internetowej Renferta. 

Wydawca: Renfert GmbH

© 2014 Renfert GmbH 

Wszelkie prawa zastrzeżone

Zastrzegamy sobie prawo do zmian, błę-

dów i pomyłek drukarskich. Powielanie, tłu-

maczenia, kopiowanie na mikrofilmy oraz 

przechowywanie i przetwarzanie w me-

diach elektronicznych – także streszcze-

nia – bez pisemnej zgody firmy Renfert są 

niezgodne z prawem i podlegają karze. Po-

nieważ nasze produkty podlegają ciągłemu 

Numer pomocny w 

znalezieniu części 

zamiennych

rozwojowi, zdjęcia ich są tylko przykłado-

wymi ilustracjami. 

Gwarancja
Przy eksploatacji zgodnej z przeznacze-

niem firma Renfert udziela na wszystkie 

urządzenia 3 letniej gwarancji. Nie objęte 

gwarancją są części podlegające naturalne-

mu zużyciu podczas eksploatacji. Gwaran-

cja wygasa w wypadku nieodpowiedniego 

użytkowania urządzenia, nieprzestrzega-

nia przepisów dotyczących: obsługi, czysz-

czenia, podłączeń, konserwacji, samo-

dzielnej naprawy lub naprawy wykonanej 

przez nieautoryzowane osoby, użyciu czę-

ści zamiennych innego producenta. Gwa-

rancja wygasa również w przypadku utra-

ty, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia 

wynikłego z innych przyczyn niż wady w 

nim tkwiące i działań niedopuszczonych in-

strukcją użytkowania. Świadczenia gwaran-

cyjne nie powodują przedłużenia gwarancji.

WEEE-Reg.Nr.: 54602389

www.renfert.com
info@renfert.com

ObsłuGa KliENta



Firma Renfert oddaje do Państwa dyspozy-

cji nie tylko doskonałą technikę i narzędzia, 

ale również pomaga w pracy za pomocą fa-

chowych informacji i dogłębnej zawodo-

wej wiedzy. Zwróćcie się do naszego przed-

stawiciela handlowego lub zadzwońcie do 

nas. Będziecie mogli wtedy czarno na bia-

łym otrzymywać regularnie całą naszą wie-

dzę zawodową.  

Drukowana skarbnica wiedzy: Renfert Report, mailingi i jeszcze więcej



www.renfert.com

Cyfrowa skarbnica wiedzy: Internetowa 
strona firmy Renfert, multimedia i inne 

Z naszym serwisem robimy dokładnie to 
samo, co z ofertą produktów: poprawiamy, 
rozwijamy i udoskonalamy. 

Przez cały czas jest do Państwa dyspozycji  
obszerna oferta cyfrowego wsparcia.  
Ponadto firma Renfert udostępnia aktualne 
informacje na tablety i smartfony.

Odwiedźcie naszą stronę internetową i prze-
konajcie się, który serwis informacyjny najle-
piej Wam odpowiada.  

1014A   |   212303

+J0092123030/$U

Renfert GmbH | Untere Gießwiesen 2 | 78247 Hilzingen/Germany
Tel. +49 7731 8208-0 | Fax +49 7731 8208-70 | info@renfert.com

Renfert USA | 3718 Illinois Avenue | St. Charles IL 60174/USA
Toll Free (001) 800 336-7422 | sales@renfertusa.com
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