
Malaxor cu malaxare continua
PROFOX EASY-MIX 230
230V/50Hz/1,3kW
Specificatii:
- motor : 1,3kW, 230V, 50Hz
- Conexiune electrică: 230V, 50Hz, 1PH
- Protec?ie: 16A
- Debit: aproximativ 20L / min
- alimentare cu apa: 1/2 'furtun de apa cu cuplaj
GEKA
- necesar de apă sub presiune / min: 2,5 bar
- cablu:. 3 x 2.5mm2
- Dimensiuni: 1400 x 500 x 1000 mm
- greutate: ca. 90 kg.
Art.Nr.:561610X

Maşină de finisat şapă BRINKMANN -
TL600mm 230V
Maşina de gletuit pentru şape din ciment, prevăzut cu disc de
600 mm. Mânerul de ghidare se poate regla pe înălţime. Pliabil
pentru transport. Dotat cu mâner suplimentar pentru purtat.
Moto-reductorul este montat direct, fără curea trapezoidală. Cu
cuplaj de 16 A, conform normei CEE.
Cu role de transport suplimentare rabatabile.
Date tehnice:
- Număr de rotaţii undă de lucru: 125 Rot/min
- Motor: 1,1 kW/230 V/50 Hz
- Greutate: 64 kg (fără disc ca. 45 kg)

Art.Nr.: 1801700060



Gletuitor pentru canturi rotunde la
sapa 203x152x1,27mm

Art.Nr. Denumire Pret
004999 Gletuitor pentru canturi rotunde 59,99

Gletuitor pentru pardoseală
800x90mm

Art.Nr. Denumire Pret
0566380 Gletuitor pentru pardoseală 34,25

Gletuitor Profi 500x130x0,7mm RF -
mâner înşurubat

Art.Nr. Denumire Pret
2101901 Gletuitor Profi 36,45

Gletuitor Profi dinţat
500x130x0,7mm E10 - mâner
înşurubat

Art.Nr. Denumire Pret
1742410 Gletuitor Profi dinţat 32,45

Drişcă cu burete roşu 280x140mm
Art.Nr. Denumire Pret

0996328 Drisca cu burete dur 14,99
0996728 Drisca cu burete fin 17,50

Mistrie pentru colţ exterior, mat.
inoxidabil

Art.Nr. Denumire Pret
4206502 110x75x75mm 12,55
4206403 80x60x60mm 10,45

Şpaclu pentru zugravi
Art.Nr. Denumire Pret

0660212 Spaclu 120 mm 3,99
0660270 Spaclu 70 mm 2,30
0660260 Spaclu 60 mm 1,99

Gratar abraziv
Art.Nr. Denumire Pret
60411 Gratar abraziv granulatie 180, 93x280 9,99

060409 Gratar abraziv granulatie 120, 93x280 9,99



Panouri de cofrare 2000x500x27mm,
12,5 kg/mp, 1,00mp/buc
Tip de lemn: 3 straturi încleiate, rezistente la apă,
fabricate din lamele de molid/brad Încleierea corespunde
AW 100 (DIN 68705).
Construcţie: 6,3mm strat exterior, strat intermediar
14,0mm (8,3mm pentru grosime de 21mm).
Suprafaţă: Impregnare la cald cu răşini melaminate,
culoare galben, toate marginile înguste sunt
tratate/acoperite cu vopsea acrilică.

Art.Nr Denumire Pret
46060003106 Panouri de cofrare 57,00

Vibrator extern OLI MVE 3000U/min
Vibratoarele electrice MVE de exterior au o multitudine
de diverse aplicaţii: ca ajutoare pentru evacuare în
vederea susţinerii fluxului de material, pentru cernere,
transport, curăţire, desfacere, compactare, transportare
şi sortare.Frecvenţa reglabilă.
- Vibrare: 3000 Rot/min
- 230 V / 50 Hz
- Capacitate 0,3 kW
- Greutate: 9,8 kg.

Art.Nr. Denumire Pret
600179 Vibrator extern 629,99

Decofrol Murexin WA50, 25l/bidon
Preparat pentru utilizare directă, ecologică, şi
nepericuloasă, biologic degradabil. Utilizabil
în interior şi exterior ca agent de separare
la toate tipurile de cofraje, pentru protecţia
de mortar şi depuneri de beton a utilajelor
1 litru este suficient pentru aproximativ 30-50m2.
Ulei universal, agent chimic şi fizic eficient pentru toate
tipurile de cofraje.

Art.Nr. Denumire Pret
104568 Decofrol 349,50

Opritor de ardere 25kg/Can.
Opritorul de ardere LORENCIC previne 'prăjirea resp.
arderea' periculoasă a tencuielii în cazul suporturilor
puternic absorbante. Concentratul se diluează cu
apă şi se utilizează prin aplicare cu pensula sau prin
pulverizare în funcţie de gradul de absorbţie al suportului
tencuielii conform indicaţiilor din tabelul următor:

Art.Nr.
335LO Opritor de ardere 135,50

Beton contact B - 8 roşu 22kg/gal
Punte de aderenţă pentru baze netede. Grund
pentru tencuială gips. Ca şi punte de aderenţă pe
suprafeţe netede de perete şi planşon,de ex.beton,
plăci fibrolemnoase în zona finisată a casei,plăci
de gipscarton, straturi vechi de vopsea pe bază
de ulei, plăci ceramice şi gresie etc. Permeabil la
vapori de apă,difuzabil,rezistent la schimbări de
vreme, microporos, rezistent la alcaline,de aceea
nesaponificabil şi diluabil cu apă.
Consum: ca. 250 g/m2 nediluat.

Art.Nr. Denumire Pret
1222 Beton contact 110

Pompă pentru stropit Mesto Flori
Pompa de stropit,
• presiune functionare 3 Bar
• rezervor din plastic
• furtun 1,3 m
• duza alama
• tub de pulverizare din plastic 48 cm

Art.Nr. Denumire Pret
3232RK Pompa pentru stropit 149,99



Protecţie
Art.Nr. Denumire Pret

9762030 Casca de protectie alba 43,50
4006001 Casca de protectie galbena 19,99

42495 Ochelari de protectie 7,99

Salopetă cu pantalon cu elastic
Forman albastru Măr. 50
100 % bumbac, sanfor, cca. 240 g/m2, compusa din
Bluza de lucru: cu doua buzunare la piept cu clapa, cu
inchidere cu butoane
Pantalon de lucru: cu banda, doua buzunare de interior,
un buzunar pt. metru pliant.
Art.Nr.: 521500

Unelte
.

Art.Nr. Denumire Pret
801SH25 Târnăcop pentru piatră 54,50
202508 Topor schela 49,99

4563301 Fierăstrău Ytong, 600mm, UA6 59,99
R1180I0 Greblă 18 dinţi si coadă 49,50

Art.No. Denumire Pret
42580 Manusi Naturalex Mar.9 5,3

53020501 Metru de lemn, culoare albă, lungime
2m, scală dublă

8,9

1696000 Creion dulgher 250mm, UA144 1,65
CU18LO Cutter LORENCIC 18mm, rosu 5,99

LORENCIC Şlefuitor de beton BS125-18 1800W d=125mm
Putere absorbită 1800 Watt, pentru discuri de şlefuit diamantate în formă de oală de 125mm, calotă de aspirare piesă
demontabilă pentru şlefuirea în colţuri, margini cauciucate la calotă de aspirare pentru lucru cu puţin praf, înălţime
reglabilă a discurilor diamantate în formă de oală, mâner reglabil pentru lucrul optimal la pardoseli sau la tavan,
8000rot/min.
Set de livrare: calotă de aspirare a betonului 125mm cu suporţi de aspirare de 35,5mm, un disc de şlefuit diamantat în
formă de oală de 125mm, cutie din metal.

Art.No Denumire Pret
BS125-18LO Slefuitor de beton 1235,50



Kit pistol + spuma poliuretanica

Art.Nr. Cantitate Denumire
LOSSC3 1 Sistem cutii Lorencic N°3 negru/rosu LxlxH 464x335x362mm stivuibile

KR13GLO 12 Spuma LO-FOAM 1K - 750 ml
KR12LO 1 Spray curatare spuma LO-FOAM-CLEAN - 500 ml
33208LO 1 Pistol de aplicat spuma

Laser Leica DISTO D110
Leica DISTO ™ D110 este cel mai mic si cel mai usor lasermetru din gama de produse Leica DISTO
Dotat cu tehnologia Bluetooth® Smart, ofera numeroase optiuni pentru crearea de schite si machete direct pe telefon
sau tableta(IOS/Android)
Rezistent la apa si praf.
Date tehnice:
- Toleranta: +/- 1,5mm,
- Distanta de vizare: 0,2–60m,
- Unitate de masura: m, ft, in,
- Power Range Technology,
- Display iluminat,
- Baterie: Typ AAA, 2×1,5V,
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1,
- Dimensiuni: 120×37×23mm,
- Greutate: 0,092kg.
Art.Nr.:808088



Elevator oblic din aluminiu GEDA Lift 250
Confort
Elevator oblic Confort cu încărcătură utilă de până la 250 kg
- Viteza de ridicare 30 m/min (1-treaptă)
- Motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz
Unitate de bază compus din:
- Troliu electric (230 V / 50 Hz) cu 43 m cablu de oţel (O 6 mm),
21 m cablu cu întrerupător final, comandă (24 V) cu oprire de
urgenţă şi 5 m cablu.
- Glisieră standard cu siguranţă pentru ruperea cablului
- Piesă cap cu rolă cu articulaţie-cu închidere rapidă.
- 2 m piesă picior.
- Comandă şi întrerupător de sfârşit de cursă aplicabile.

.
G2032 Elevator oblic din aluminiu GEDA Lift 250 Confort. 1 buc
G2888 Element conductor 200/250kg 2m. 6 buc
G2889 Element conductor 200/250kg 1m. 1 buc
G2828 Element de articulaţie 20° până la 45° reglabil fără trepte, rotativ. 1 buc
G5643 Suport conductor până la 5,7m, telescopic. 1 buc

Elevator schelă GEDA Maxi 120
S cu 81m cablu de tracţiune şi
greutate suplimentară
.
Elevator de schelă fără braţ rotitor cu forţa portantă
120 kg.
Se poate cupla la o comandă de oprire în caz de
avarie de 10 m.
Dotat complet cu cablu de tracţiune, dispozitiv de
prindere la răsucire şi cârlig.
- 2 viteze de ridicare 20 respectiv 60 m/min
- motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz.

G1298 Elevator schelă GEDA Maxi 120 S 1 buc
G1267 Braţ suspendat pentru GEDA Maxi 120S 1 buc

Reducere actuala din 01.06.2015 pana in 30.09.2015 , in limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate in Ron si nu contin TVA

TIMISOARA

Lorencic Bauservice S.R.L
B-dul Eroilor de la Tisa, nr.71
300562 Timişoara

Telefon: +40 256.386.082
Fax: +40 256.386.083
timisoara@lorencic.ro

CLUJ

Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Campina, Nr.41
400635 Cluj Napoca

Telefon: +40 264.407.909
Fax: +40 264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCURESTI

Lorencic Bauservice S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu 598c Sector 6
061129 Bucuresti

Telefon: +40 31.228.90.15
Fax: +40 31.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro


