
Promo
lab

Válido desde 01.10. – 31.12.2019

SILENT TC
Sistema de aspiração 
p/ um posto de trabalho

Aspiração potente, sem saco, com limpeza de filtro automática

e motor colector de longa duração.

SILENT TC2
Sistema de aspiração p/
dois postos de trabalho

Aspiração potente, sem saco, com dois pontos de aspiração com 

controlo independente, limpeza de filtro automática e motor 

colector de longa duração.

SILENT TC2,  
Art. No. 2936 0000

€ 1.609

SILENT TC,  
Art. No. 2935 0000

€ 1.270

O ruído provoca stress. Proteja o 

o seu ouvido -contamos-lhe como!

Descubra mais em: renfert.com/silentnotloud

making work easy



Silent EC2

Silent TS Silent TS2

Silent
powerCAM ECSistema de aspiração

para dois postos de trabalho

Sistema de aspiração
para um posto de trabalho

Sistema de aspiração
para dois postos de trabalho

Silent EC2,
Art. No. 2937 0000

Silent TS,
Art. No. 2921 0050

Silent powerCAM EC,
Art. No. 2939 0000

Silent TS2,
Art. No. 2930 0050

Sistema de aspiração
para unidades CAMSistema de aspiração potente, sem saco, com dois pontos

de aspiração com controlo independente, limpeza de filtro
fino automático e tecnologia de motor EC.

Aspiração potente com motor de alta duração e sistema de
filtro duplo. Baixo ruído operacional.

Desempenho de aspiração somente onde e quando
necessário, graças ao comando inteligente das duas
válvulas de pinça separadas.

Potente e sem saco. Adequado para sistemas CAD-CAM
com necessidade de uma elevada potência de aspiração,
graças ao potente motor com um caudal de volume máximo
de 4 000l/min. Comunicação bidirecional com a unidade de
CAM através do sistema de controlo PCP.

Tecnologia de motor EC
com baixa manutenção

(> 5 000 horas de serviço)

Tecnologia de motor EC
com baixa manutenção

(> 5 000 horas de serviço)

€1.999

€1.189

€1.715

€1.559
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Jateador de precisão com 2 reservatórios e ampla câmara de jateamento (20 lts).

Trabalho económico devido à tecnologia especial da câmara de mistura (princípio de

Venturi). Jateamento preciso graças à iluminação LED e boa visibilidade constante

devido ao vidro revestido de silicone. 

€ 940

2x Cobra 110µm,
branco 5kg
Art. No. 1583 1005

Basic Master,  

1 x 25 – 70 µm,
1 x 70 – 250 µm,  
Art. No. 2948 2025

Jateador de precisão com 2 depósitos

Campo de visão máximo através de uma grande janela com
iluminação LED inovadora. Segurança de processos graças
à experiência acumulada durante anos na tecnologia de
jateamento dental. Poupança de abrasivos graças à mistura
ótima entre ar e areia.

Basic Eco

Basic eco,  

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

€720

making work easy

Basic Master
Jateador com 2 depósitos

2x Cobra
5kg oferta!

Twister
Espatuladora a vácuo

Twister  

incl. copo de mistura  
de 500 ml  

Art. No. 1826 0000 

Resultados de espatulação
homogéneos. Componentes
praticamente sem manutenção.
Manuseamento cómodo com
apenas uma mão graças ao
acoplador automático do copo.

€899



Magma

Magma para funcionamento  

com catalizador,  
Art. No. 2300 0500

+ Catalizador,
Art. No. 2300 0001

Forno de pré-aquecimento

Calor homogéneo em toda a mufla graças ao aquecimento
por quatro lados. Velocidade rápida de aquecimento: 900ºC
em apenas 60 min. 99 memórias de programação + 1 para
materiais de revestimento rápido.

€1.999

€2.575

Magma,  
Art. No. 2300 0000

making work easy

Waxlectric Light I+II

Sem sobreaquecimento da cera (ajuste de temperatura de
50ºC a 200ºC). Ganho de tempo de 50-70%. Operação
simples. Temperatura ajustável separadamente nos
Waxlectric Light II e Waxlectric II.  

Waxlectric I+II

Pingadores eléctricos
 

POUPE 10%

Easy View 3D
Videomicroscópio

O Easy View 3D da Renfert é um Inovador videomicroscópio

com monitor 3D, ideal para a visualização do objeto, para o

trabalho diário e o controlo de qualidade, assim como para

fins de formação e documentação.

Easy View 3D
Art. No. 2400 0500

€ 3.699

Função de monitor dividido

para a visualização de imagens

de pacientes, de encerados de

diagnóstico, etc.



AUTOspin
Perfuradora de pinos

Starter kit
oferta!

Para a produção de modelos de trabalho precisos. Compatível com outros sistemas de

confecção de modelos (Giroform® e Zeiser®). Economia de tempo e custos devido ao

uso reduzido de gesso. Conforto elevado no trabalho graças ao processo de perfuração

automatizado.

AUTO spin acessórios:
Placa base standard (100 pcs)
Art. No. 1860 0100
Plasticina (1 kg)
Art. No. 1860 0400
Pin cónico (1000 pcs)
Art. No. 369 2000

AUTO spin, Art. No. 1860 0000

€ 1.345

Bi-V-Pin
Pinos

Bi-V-Pin com manga de plástico/metálica: Pino fino com

dois pernos de guia, especialmente indicado para o

posicionamento estreito em casos de espaço limitado.

Bi-V-Pin c/ manga plástico,  

Bi-V-Pin c/ manga metálica,  

Bi-V-Pin c/ manga metálica, 

1000 pcs Art. No. 329 2000

1000 pcs Art. No. 328 2000

100 pcs Art. No. 328 1000

€127

€144

€15

making work easy

MEGA

PREÇO!

Eco Safety Burner
Bico de Bunsen de segurança Eco

p/ gás Natural

p/ gás Propano

Art. No. 935 0100 

Art. No. 934 0100 

Alta segurança devido a interrupção automática de
fornecimento de gás em caso de uma chama não
intencional. Limpeza simples da cuba coletora
facilmente removível. Qualidade comprovada e
segurança graças ao certificado de teste do tipo da
Associação Alemã do setor de Gás e Água (DVGW)
de acordo com a norma DIN 30665–1.

€99,50



MT plus
Recortadora a húmido e seco

MT plus com disco  

de corte Klettfix,  
Art. No. 1803 0000

MT3
Recortadora a húmido

Mt3 com disco  

de corte Klettfix,  
Art. No. 1808 0000

Disco de corte Klettfix

para recortar a húmido 
(Mt3 pro / MT3 / MT plus  

Pack 5 x K120, 

Art. No. 1803 1200

Disco de corte Klettfix

para recortar a húmido 
(Mt3 pro / MT3 / MT plus)  

Pack 5 x K80, 

Art. No. 1803 1100

Disco de corte Marathon
para recortar a húmido e 

a seco, 
Art. No. 1803 2000 (MT Plus)

Art. No. 1803 3001 (MT3/MT3pro) Art. No. 1803 2001 (MT3/MT3pro)

Disco de corte Infinity,
totalmente diamantado,  
para recortar a húmido, 

Art. No. 1803 3000 (MT Plus)

Limpeza fácil e rápida graças à porta frontal, que se extrai

sem ferramentas e à mesa e tubo de pulverização removíveis.

Carcaça com isolamento acústico e resistente aos riscos,

composta de material especial (poliuretano).

Alteração rápida do ângulo da mesa através de uma prático

mecanismo basculante (90º/98º). Segurança: interrupção

automática do motor e entrada de água com a abertura da

porta frontal. Posicionamento do tubo de pulverização evita

o entupimento do disco da recortadora.

€1.019 €565

€498

€57 €57

€830

Vibrax
Vibrador

making work easy

Vibrax,
Art. No. 1830 0000

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

€367



GEO Functional
Ceras para escultura funcional

€ 

Kit GEO Expert

Functional (PT),   
Art. No. 634 0905

As ceras GEO Expert Functional são ceras de

escultura de alta qualidade para o enceramento

funcional de acordo com a técnica natural (NAT)

de Dieter Schulz. Posicionamento perfeito das

superfícies de mastigação codificadas por cores

graças as propriedades harmonizadas de fluidez

e modelagem. Fácil reprodução de estruturas

dentárias funcionais seguindo as instruções de

enceramento. Trabalho flexível, adequado ao

gotejador elétrico ou chama.

Incluí guia em Português.

  

68

GEO Expert Gingiva

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

GEO Expert Gingiva Set A. Bruguera

Kit GEO Expert Gingiva

A. Bruguera (PT),   

Art. No. 634 0805

€ 51

making work easy

lay:art style
Pincel de pelo natural

Os pincéis de pelo natural lay:art style oferecem qualidade

premium para os requisitos mais exigentes. Uma nova técnica

de produção alcançou os melhores resultados em termos de 

tensão, estabilidade de forma e durabilidade do pincel.

Descrição Art. No. Preço esp.

Lay:Art set (Staining+Opaque+tam. 2) 1725 1000 €32,00

€27,80

€27,80

€45,50

€63,50

Lay:Art style Pincel  tam. 2 (2 pcs) 1725 0002

Lay:Art style Pincel  tam. 4 (1 pcs) 1725 0004

Lay:Art style Pincel  tam. 6 (1 pcs) 1725 0006

Lay:Art style Pincel  tam. 8 (1 pcs) 1725 0008



Reservados todos os direitos, salvo possíveis modificações, 

erros ou erratas. Enquanto durar a existência. Todos os 

preços são líquidos mais o IVA legalmente aplicável.

Promoções exclusivas GOLDENTAV.

Rua da Bélgica 1304 • 4400-045 Canidelo

T/F +351224884026 • M +351 911 173 750
www.goldentav.com • geral@goldentav.com

Garantia de 3 anos
Peças substituição

durante 10 anos
Garantia Activity

Os serviços de assistência técnica especificados  

entram em vigor com a compra de equipamentos Renfert.

Dynex
Dynex Brillant:  

Disco de corte e polimento diamantado, elástico

e reforçado com fibra de vidro, especial para cortar, 

separar e polir revestimento cerâmico, óxido de

zircónio e dissilicato de lítio. 
 

Dynex: 

Discos de corte e polimento elásticos e estáveis, de

duplo reforço em fibra de vidro para ligas metálicas.

Apresentação Aplicação / Material Art. No. Ø Espess. Quant. Preço esp.

Dynex Brillant 

Dynex 

Dynex 

Dynex 

Dynex 

Dynex 

Cerâmica

Metais preciosos / não preciosos

Metais preciosos / não preciosos

Esqueléticas / metais não preciosos

Esqueléticas / metais não preciosos

Esqueléticas / metais não preciosos

56 2520

57 0322

57 0522

57 0540

57 0740

57 1040

20 mm

22 mm

22 mm

40 mm

40 mm

40 mm

0,25 mm

0,30 mm

0,50 mm

0,50 mm

0,70 mm

1,00 mm

10 € 37,00

20 € 21,00

20 € 23,50

20 € 42,00

20 € 43,00

20 € 43,00

Bison montado, 
Ø 18 mm, 100 pcs.  

Art. No. 766 1100

Bison montado, 
Ø 14 mm, 100 pcs.  

Art. No. 763 1100

Bison
Escova de polimento

A combinação única de pelos que proporciona um polimento

e alto brilho rápido e eficaz de ligas metálicas, cerâmica e

acrílico.

€111

€94,50
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