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Valabilă în perioada

01.11.2022 – 31.01.2023

Oferta de top!

Stator + rotor D 6-3 PFT 
Pin Twister

Stator + rotor D 6-3 PFT

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z007899 Stator D 6-3 PFT Pin Twister, portocaliu 192,68
Z1130 Rotor D 6-3 PFT 225,25

• Granulaţie maximă: 3 mm
• Randament la turaţia de 400 rot./min.: circa 20 l/min
• Presiune maximă de lucru: 30 bar
• Lungimea statorului: 273 mm / diametru 90 mm

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z11551 Stator D 6-3 PFT Original Wf, portocaliu 213,93
Z1130 Rotor D 6-3 PFT 225,25

• Granulaţie maximă: 3 mm
• Randament la turaţia de 400 rot./min.: circa 20 l/min
• Presiune maximă de lucru: 30 bar
• Lungimea statorului: 273 mm / diametru 90 mm

Oferta de top!

Oferta de top!Stator + rotor D 8-2 PFT 
Pin Twister

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00530882 Stator D 8-2 Pin Twister negru PFT 247,56
Z00543761 Rotor PFT D 8-2 negru 319,61

• Granulaţie maximă: 3 mm
• Randament la turaţia de 400 rot./min.: circa 32 l/min
• Presiune maximă de lucru: 25 bar
• Lungimea statorului: 273 mm / diametru 90 mm

Stator + rotor A2-2,5 L PFT 
POWERCOAT

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00071616 Stator A2-2,5L POWERCOAT PFT  298,92
Z00081212 Rotor A2-2,5L POWERCOAT PFT 629,29

• Poate fi  folosit numai pentru pompa de amestec 
PFR RITMO POWERCOAT

• Presiune de funcționare 20 bar

Oferta de top!Stator + rotor A2-2,5 l PFT 
POWERCOAT

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00628587 Stator A2-2,5l fara intretinere PFT 261,58
Z00628590 Rotor A2-2,5 POWERCOAT PFT 589,29

• Dimensiunea granulatiei maxim 2 mm
• Ieșire la 400 rpm aprox. 2 l/min

ieșire la 200 rpm aprox. 1 l/min
• Presiune de funcționare 20 bar
• Lungime stator 160 mm/ d= 40 mm

Stator + rotor A 3-2 L PFT 
POWERCOAT

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00137629 Stator A 3-2L fara fi let PFT   245.99
Z00139684 Rotor A3-2L POWERCOAT PFT 514,74

• Poate fi  folosit numai pentru pompa de amestec 
PFR RITMO POWERCOAT

• Presiune de funcționare 20 bar

Stator RAL6027 + rotor A3-2L PFT 
POWERCOAT

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00662197 Stator A3-2L fara intretinere PFT 282,70
Z00662199 Rotor A3-2L POWERCOAT PFT 611,11

• Dimensiunea granulatiei maxim 2 mm
• Ieșire la 400 rpm aprox. 4 l/min, 200 rpm aprox. 2 l/min
• Presiune de funcționare 20 bar
• Lungime stator 160 mm/ d= 40 mm

Ron/buc.
Oferta de top!

Ron/buc.

Poate fi  folosit numai pentru pompa de amestec 

Oferta de top!

Ron/buc.

Ieșire la 400 rpm aprox. 4 l/min, 200 rpm aprox. 2 l/min

Oferta de top!
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Aparat pentru tencuială fi nă PFT, 25 mm
duză de 14 mm, forma Z

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z00136624 Aparat pentru tencuială fi nă PFT, 25mm, 200mm 463,39
Z00206440 Aparat pentru tencuială fi nă PFT, 25mm, 600mm 475,69

• Este varianta constructivă premium, cu cuplaj din aluminiu rotativ, cap de 
pulverizare din aluminiu şi duză conică S pentru tencuială fi nă.

Furtun de presiune PFT Rondo, pentru mortar
Ø 25 mm, 10 m, cu cuplaje nerotative

Art.Nr.: Z021100

• Furtunul RONDO destinat transportului de 
mortar este gândit pentru transportul umed al 
materialelor puternic abrazive precum şapa, 
mortarul, tencuiala sau gipsul 

• Inima deosebit de netedă şi de rezistentă 
la abraziune face posibilă o durată de viaţă 
foarte lungă

• Furtunul este conceput pentru o presiune de 
lucru de 40 bar (presiune de spargere 120 bar)

• Cuplajele sunt sertizate hidraulic
• Crescând astfel siguranţa în utilizare
• Cuplajele sunt executate din oţel zincat iar 

închiderea acestora se face cu două supape cu 
manetă

Oferta speciala!

doar RON  646,89

Aparat pentru tencuială fi nă PFT, 25 mm

Oferta de top!

Mixer de mână PROFOX® 230 V

Art. Nr.: Z20330X

Mixer de mână electronic PROFOX® 230 V, cu 1 viteză, cu 
reglaj continuu al numărului de rotaţii şi cu amestecător 
UW 140 M. 
• Este potrivit pentru şapă, adeziv, tencuială şi mortar, 

precum şi pentru sarcini de amestecare universale
• Carcasă rezistentă, compactă şi uşoară, din plastic 

armat cu fi bră de sticlă 
• Carcasa cutiei de viteze este executată din aliaj de 

magneziu, iar cutia de viteze este întărită pentru a 
putea utiliza la maximum puterea dezvoltată 

• Putere absorbită: 1.425 W / putere furnizată: 1.380 W
• Cu 1 viteză, 550 rpm
• Cuplu: 13,5 Nm
• Diametrul amestecătorului: 140 mm
• Volum maxim de amestecare: 60 de litri
• Sculă cu racord: M14
• Greutate: 6,5 kg cu tot cu amestecător

Putere absorbită: 1.425 W / putere furnizată: 1.380 WPutere absorbită: 1.425 W / putere furnizată: 1.380 W

Oferta speciala!

doar RON  755,89

Mixer de mana Xo1 R HF - 1.150 W
incl. amestecator WK120HF

Art. Nr.: Z251000

Mașină compactă cu 1 viteză pentru o varietate de 
sarcini de amestecare până la un volum de 40 de litri. 
• Foarte la îndemână și la zi din punct de vedere ergonomic
• Raport optim de viteză și control electronic al vitezei
• Cu cuplaj cu schimbare rapidă HEXAFIX®, cu coșul de 

amestecare potrivit, ideal pentru adezivi, mortar gata 
amestecat, vopsea, ipsos, spatulă, acoperiri etc.

• Putere: 1.150 wați / 230 V~
• Viteza de încărcare: - 640 min-1

• Diametru maxim agitator: 120 mm
• Cantitate de amestec: până la 40 litri
• Conexiune scule: HEXAFIX®
• Creutate: 7,17 kg

amestecat, vopsea, ipsos, spatulă, acoperiri etc.

Oferta speciala!

doar RON  1.259,89

Slefuitor de glet telescopic ROKAMAT HERON 
1.500 W

Art. Nr.: Z60100R

Rulourile usoare de lungă distantă, inclusiv placa 
de sustinere, smirghel si JÖST SUPERPAD, sunt setate, în cazul respectiv.

• Greutatea redusa (piesa de mana 2.4 kg)
• Forta mare de tragere (1.500 watt)
• Flexibil, capul de slefuire foarte rezistent
• Lungimea masinii reglabilă prin
• Tubul telescopic de la 105-155 cm
• M. suport de sprijin, smirghel, JÖST-Pad, in carcasauport de sprijin, smirghel, JÖST-Pad, in carcasa

Oferta speciala!

doar RON  4.325,69

Aparat de stropit Airless CLASSIC 390 PC Stand
230 V, cu set pistol de stropire

Art. Nr.: Z17C348

Este un aparat de stropit Airless robust şi 
compact, ideal pentru lucrări de renovare şi 
vopsit, proiectat pentru utilizare zilnică.
• Permite prelucrarea perfectă a aproape 

tuturor dispersiilor pentru interior
• Cu manometru hidraulic şi pompă 

EnduranceTM
• Cu ştuţuri de aspiraţie rotative: 

- se pot roti uşor pentru a permite golirea 
completă a materialului de pe fundul 
recipienţilor sau găleţilor

• Furtunul poate fi  demontat fără scule
• Sfera de admisie este uşor de curăţat şi de lustruit
• Presiune de lucru maximum admisă: 227 bar
• Flux volumetric maxim: 1,8 l/min
• Dimensiune maximă a duzei: 

pentru 1 pistol de stropit: 0,021“
• Puterea motorului: 0,46 kW (0,625CP)
• Greutate: 14 kg

Oferta speciala!

doar RON  7.863,89

Mașină de legat TJEP ULTRA GRIP 40

Art. Nr.: Z124002

Legare mai rapidă, mai efi cientă, de înaltă 
calitate cu mașină de legat TJEP ergonomică 
și robustă.
• Aproximativ 4.000-5.000 de legături 

per încărcare a bateriei
• Motor fara perii 18 V
• Angrenaj închis pentru rezistență suplimentară
• Priză pentru braț prelungitor electronic
• Baterie glisabilă Li-Ion de 18 V și 4 Ah 

pentru o durată lungă de viață.
• Viteză: 0,6 - 0,8 secunde per legare
• Grosimea piesei de prelucrat: 12-40 mm
• Legături per rolă: 120 - 160
• Elemente de fi xare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm
• Dimensiuni: 297 x 109 x 300 mm
• Greutate: 2,6 kg
Inclus în pachetul de livrare: 
2 baterii Li-Ion, încărcător și 2 role de sârmă, într-o carcasă robustă din plastic.

Mașină de legat TJEP ULTRA GRIP 40

Oferta speciala!

doar RON  5.357,06

Sârmă TJEP Sârmă ULTRA GRIP

Art. Nr.: Z115153

Pentru mașini de legat TJEP XP și ULTRA GRIP.

• Finisaj: Galvanizat
• Lungime: 100 m
• Grosime: 0,8 mm
• Greutate: 16,5 kg

1 cutie Ron 425,9940 Role/cutie
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Pânză-ferăstrău diamantată TYROLIT Premium 
C3G, 230 x 2,6 x 22,23 mm, DCU SILENT

Art. Nr.: Z474771

Este o pânză de retezat diamantată, pentru tăiere 
uscată, pentru materiale de construcţii universale, 
precum beton, cărămidă, piatră naturală, oţel etc. 
Silenţioasă.

1 buc Ron 277,29

Aparat de taiat polistiren 137 cm

Art. Nr.: Z87137

Aparat de tăiat polistiren s materiale izolante similare. 
• Lungimea de taiere: 137 cm
• Adancimea de taiere: pana la 33 cm
• Greutatea: 15,1 kg
• Variantele de taiere: paralele, inclinate, Rabatati, tăiati si tăiati panta.

Se livreaza: Transformator (IPE 44, 36 V / 160 W sau 40 V / 200 W),
suport de taiere armat cu ghidaj rulment cu bile, 3 fi lamente,
scala de unghi, ajustarea înăltimii de tăiere, atasamentul schelei.

Tambur din plastic pentru cablu PROFOX®

Art. Nr.: Z1208068X

• Tambur securizat pentru cablu Ø 230 mm
• 50 m cablu cu înveliş H05VV-F 3G1,5 cu fi şă cu 

contact de protecţie
• 4 prize montate 230 V /16 A
• Securizat prin întrerupător de protecţie termică
• Cadru zincat şi frână de imobilizare, 230 V / 16 A / 

Max. 3.500 W
• Interior IP 20

1 buc Ron 430,89

Tambur de cablu metalic set de cabluri 
de extensie POWERTEAM

Art. Nr.: Z19133

Set format din: 
2x tamburi de cablu metalic XPERTS (nr. 22732), 
fi ecare cu cablul de construcție de 33 m 
K35 AT-N07V3V3-F 3G2.5:
• 3 cutii de instalare cu capac articulat 

și protecție termică
• Cadru de tub dublu X cu amortizare stabilă
• Frână de prindere în stea
• Ergonomic antiderapant, mâner 2 componente
• Zona exterioară IP 44

1x 25 m extensie amplasament (nr. 60351) K35 AT-N07V3V3-F 3G2.5 cu 
Ștecher de siguranță și Cuplare de contact de protecție

1 set Ron 1.512,99

Aparat de taiat polistiren 137 cm

Oferta de top!

doar RON  1.389,89

Refl ector de lucru cu LED NOVA 5K 
500-5.000 lm, inclusiv 5 m cablu

• Carcasă din aluminiu turnata 
sub presiune extrem de robustă 
si rezistentă la impact 

• Clasa de rezistentă la soc IK07
• NOVA rezistă in mediul dur si 

murdar Conditii de lucru este 
chiar potrivit pentru munca în 
aer liber în toate conditiile 
meteorologice, deoarece este 
complet rezistent la apă (IP 67) 

• Noua functie de diminuare permite 
ajustarea luminii în 5 nivele

Art. Nr.: ZNOVA5K

Refl ector de lucru cu LED NOVA 5K 
500-5.000 lm, inclusiv 5 m cablu

Oferta de top!

doar RON  516,39

Lampa de lucru LED MINI MAX 
450-900 lm, inclusiv bterie externa

Art. Nr.: ZMINIMAX

• Lampa MiNI MAX este o lampa de lucru versatilă 
pentru o varietate de locuri de muncă 

• Lampa este remarcabil de subtire si compacta, 
cu o lumina foarte buna

• Ca o caracteristică suplimentară, MINI MAX are 
Conector USB pentru încărcarea unitătilor mobile

• Cu tehnologia unică COB LED, 
MINI MAX oferă o putere extrem de puternică

• Efi cientă, ofera o iluminare absolut uniformă
• Acumulator: 3.7 V / 4.400 mAh Li-Ion
• Cu încărcător
• Clasă de protectie IP 54

Oferta speciala!

doar RON  228,39
Ladă de mortar PROFI 90 litri

Art. Nr.: Z4514

• Neagră
• 2 manere
• UA90

1 buc Ron 36,89

Ladă de mortar PROFI 65 litri

Art. Nr.: Z1400065 1 buc Ron 32,19

• Neagră
• Execuţie rotundă
• Rezistentă la ger

Betonkontakt B–8, roşu, 22 kg

Art.Nr.: Z1222

Este o punte de aderenţă uşor aspră pentru aplicare pe 
suprafeţe betonate cu rezistenţă excelentă la acţiunea 
substanţelor alcaline. 
• Aderenţă bună
• Uniformizează capacitatea de absorbţie a substratului
• Este colorată în roşu 
• Este un material produs pe bază de substanţe de dispersie 

de înaltă calitate, substanţe de umplere şi aditivi

24 găleţi/palet 1 găleată 22 kg Ron 124,98

Ţesătură tencuială exterior LORENCIC

Art. Nr.: Z1251 1 buc Ron 188,69

Ţesătură tencuială interior - 
exterior:
• rezistentă la rupere 30 N/mm
• greutate 110 g/m²
• lărgimea ochiului 11x13 mm



Lorencic Bauservice S.R.L.
Sos. de Centura nr.1bis, Parter si Etaj 1
077040 Chiajna
Tel.: +40 372 254 222
bucuresti@lorencic.ro

BUCURESTI

Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Orastiei nr. 10 , Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 372 254 222
cluj@lorencic.ro

CLUJ

Preturi promotionale valabile in perioada 01.11.2022 - 31.01.2023 si numai in Romania in limita stocului disponibil.
Preturile promotionale mentionate sunt nete, fara TVA si ex Centru Service Lorencic. Cu excepția, erorilor de tipar!

Tehnologie + Service 

pentru profesionişti în construcții
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Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 372 254 222
timisoara@lorencic.ro

TIMISOARA

Rezervă pentru trafalet PROLINE 
pentru zugrăvit 
25 cm, fi re de 21 mm

Art. Nr.: Z25253

• Îmbibare şi aplicare optime
• Durată lungă de viaţă, 
• Rezistenţă mare la uzură
• Oferă cele mai bune rezultate la aplicarea 

varului pentru pereţi şi faţade de toate tipurile 

1 buc Ron 35,69

Cârlig GRIP pentru trafalet

Art. Nr.: Z23035 1 buc Ron 7,29

• 25-27 cm
• Diametru 8 mm
• Zincat
• Execuţie simplă 

   Servicii de Construcții la zi 2022/2023

Lopată universală

Art. Nr.: ZL051000 1 buc Ron 95,19

• 300 x 240 mm
• Cu coadă
• 130 cm 

Roaba PROFOX BASIC, 100 de litri

Art. Nr.: Z7002X                                                                             

• Tabla din oţel de 1,2 mm
• Zincata galvanic
• Prinsa complet cu cadrul in suruburi. 
• Suport cuvai insurubat
• Janta zincata cu roata din cauciuc cu camera

Oferta speciala!

doar RON  278,93

Banda adeziva + Folie de acoperire COVERMASQ 

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z83214LO Banda adeziva + Folie de acoperire 140 cm x 33 m 16,23
Z83226LO Banda adeziva + Folie de acoperire 270 cm x 16 m 18,99

• Pentru mascarea si protejarea suprafetelor 
netede si/sau usor aspre în interior

• Adeziv: cauciuc natural
• Rezistenta la caldura: pe termen scurt
• Statică ridicată

Bandă Profi  EASYSCROLL argintie 
48 mm x 33 m 
Banda de curățare Profi  EASYSCROLL este o bandă 
PVC plastifi ată cu adeziv de cauciuc și un blat lacuit.
Este potrivit pentru acoperirea suprafețelor la 
vopsire, tencuială și lucrari de fatada.
• Ușor de derulat + usor de rupt cu mana
• Adeziv cu aderență inițială mare
• Ramane fl exibil, chiar si la temperaturi scazute
• Rezistent la umiditate
• Rezistenta UV: pana la 3 saptamani

Art. Nr.: Z609650NLO                                                                  

Oferta de top!

doar RON 11,09

Banda adeziva LO-PROFI portocalie 
48 mm x 50 m
Bandă de mascare profesională, suplă, subțire, 
rezistentă la UV, realizată din hârtie specială armată 
(Washi) pentru margini de culoare ascuțite pe 
suprafețe netede și ușor aspre.
• Reticulare bună, impregnare și rezistență adezivă
• Rezistenta la caldura: pana la 100 °C
• Rezistență UV: în exterior: până la 6 săptămâni,         

:                      în interior: până la 3 luni

Art. Nr.: Z380848LO                                                                  

Oferta de top!

doar RON 27,29 Bandă adezivă creponată profesională 

Art. Nr. Descriere Ron/buc.

Z0048LO Bandă adezivă creponată profesională, 19mm x 50m 2,16
Z0050LO Bandă adezivă creponată profesională, 25mm x 50m 5,04
Z0056LO Bandă adezivă creponată profesională, 50mm x 50m 10,99

Bandă profesională pentru lucrări de zugrăvit, în ipsos, 
de tencuială, precum şi pentru aplicaţii industriale.

• Forţă de rupere: 25 N/85 mm
• Rezistă la temperaturi de până la 60°C 

(30 de minute)

Substanţă de etanşare acrilică 
albă, 300 ml
Substanţă de etanşare 
unicomponentă, plastoelastică, 
cu rezistenţă mare la acţiunea 
razelor ultraviolete, ce poate fi  
văruită. 
Aderă bine la majoritatea 
materialelor şi este utilizat pentru 
etanşarea rosturilor şi a crăpătu-
rilor, la interior şi la exterior.
Pentru repararea defectelor de 
mici dimensiuni ale suprafeţelor 
înainte de văruire.

Art. Nr.: ZKR16LO                                        1 buc Ron 6,69

Substanţă de etanşare acrilică 
Exterieur Struktur 
albă, 310 ml

Substanţă de etanşare unicomponentă, 
din acrilat, pentru utilizare la interior şi 
la exterior, cu o capacitate maximă de 
preluare a mişcării de 10%. 
Pentru umplerea de crăpături şi 
pentru reparaţii în tencuieli 
structurate şi frecate precum şi 
pentru etanşarea de îmbinări şi de 
rosturi de dilataţie ce trebuie să 
suporte sarcini reduse şi care nu sunt 
permanent expuse umezelii.

Art. Nr.: ZKR26LO                                   

Fibră de sticlă E, 12 mm, 20 kg

• Se dispersează omogen 
fără să formeze 
cocoloaşe

• Nu ies la suprafaţă 
• Reduc la minimum 

crăpăturile timpurii în 
ciment

• Preiau din tensiunea 
care apare în procesul 
de întărire

• Nu ruginesc şi nu se 
corodează

Art. Nr.: Z35001020                                     1 buc Ron 10,89 1 cutie Ron 298,89


