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Şlefuitor de beton BS
Pentru discuri de şlefuit diamantate în formă de oală, cu calotă
de aspirare piesă demontabilă pentru şlefuirea în colţuri, margini
cauciucate la calotă de aspirare pentru lucru cu puţin praf, înălţime
reglabilă a discurilor, mâner reglabil.

Art.Nr. Denumirea Preţ
BS125LO Slefuitor de beton BS 1400W 1.389,00 Lei
BS125-20LO Slefuitor de beton BS 2000W 1.549,00 Lei
BS180LO Slefuitor de beton BS 2700W 1.689,00 Lei

Sistem cutii Lorencic
Este un sistem de depozitare şi păstrare
inovativ şi robust, cutiile pot fi îmbinate
unele cu altele pentru transport şi o
bună organizare uşoară. Conţinutul
acestora este protejat de umezeală şi
murdărie,fabricate din ABS, astfel încât
rezistă la intemperii, fără a se deforma
sau a se sparge, pot suporta o sarcină de
până la 90kg, rezistând chiar dacă cad de
la o înălţime de până la 2m. Închizătoarea
de fixare la stivuire patentată face posibilă
o îmbinare simplă şi automată cu cutia
aflată dedesubt.

Art.Nr. Denumirea Preţ
LOSSC1 Lorencic N°1LxlxH 464x335x142mm 129,00 Lei
LOSSC2 Lorencic N°1LxlxH 464x335x212mm 159,00 Lei
LOSSC3 Lorencic N°1LxlxH 464x335x362mm 205,00 Lei
BL312 Inlaz variabil 3-12 compartimente 27,90 Lei

Set laser rotativ SPECTRA HV 101
Date tehnice: tip/clasă laser: 635 nm, categoria 3A/3R<5 nm, spaţiu
de autonivelare: +/- 5 grade, autonivelare electronică servo-controlată,
panou, out-of-level: da, ajustare pantă: 1 axă manual, toleranţă: +/-
1mm la 10 m, spaţiu de lucru: d=300m cu detector, clasa de protecţie:
IP 54, greutate: 13,68 kg. Set de livrare: pachetul complet în geanta de
sistem, laser HV 101, receptor şi suport HR320, telecomandă RC601,
stativ cu coloană reglabilă pe înălţimi, grilă de măsurare a diferenţelor.
Art.140201

Metru laser Leica Disto
- Exactitate de măsurare: DISTO D2 ± 1,5mm distanţa până la 60m
- Exactitate de măsurare: DISTO D5 ± 1,0mm distanţa până la 200m
- Dimensiuni DISTO D2: 111x43x23; DISTO D5: 143,5x55x30mm
- Etanşeitate: IP54 pentru ambele modele

Art.Nr. Denumirea Preţ
762200 Metru laser Leica Disto D2 449,00 Lei
764550 Metru laser Leica Disto D5 1.449,00 Lei

Sistem de carotatDRA150S Tyrolit
Coloană-suport: - dimensiuni (LxlXh):
330x240x950mm, - interval de
diametre de carotare: 20-152mm,
- lungime max. a carotei: 550mm, -
reglare oblică: 90°-45°, - avans cu
manivelă, - picior diblu, - Greutate:
10,5kg. Motor de carotat: - dimensiuni
(LxlXh): 552x110x150mm, - acţionat
manual/acţionat cu coloana-suport, -
răcit cu aer, - putere nominală: 2,2kW,
230V, 50-60Hz, - utilizare: uscat/umed,
- prindere sculă: exterior 1 1/4", interior
1/2", - interval diametre de carotare:
20-180mm, - greutate: 6kg. În setul de
livrare sunt incluse: Coloană-suport
DRA150, motor de carotat DME22SU,
fixare cu tijă filetată de pretensionare,
carotă 102x450mm

Carotă diamantată Tyrolit
Unelte de calitate pentru uzul de zi cu zi. Viteză de perforare şi durată
de viaţă optime.Folosire universală, calitate deosebită.

Art.Nr. Denumirea Preţ
466847 Carotă HOHL1D 102x450mm 11/4" CDL 379,00 Lei
466850 Carotă HOHL1D 122x450mm 11/4" CDL 445,00 Lei
466853 Carotă HOHL1D 132x450mm 11/4" CDL 495,00 Lei
466854 Carotă HOHL1D 152x450mm 11/4" CDL 535,00 Lei
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Fierăstrău circular Avola BK 450
Protecţie de siguranţă tip clopot, prelungire masă, opritor paralel
cu două margini de poziţionare, opritor transversal, tijă de împins,
cheie de prindere şi contrasuport. Date tehnice: motor cu frână
electromecanică, alimentare 400V, putere motor 3,0kW, înălţime de
tăiere: 135mm, pânză de fierăstrău MD/A: 450mm, schelet zincat
la cald, dimensiuni masă: 1079x750x850mm, lungime masă cu
prelungire: 1781mm, greutate: 113kg.

Art.Nr. Denumirea Preţ
BK450 Fierăstrău circular AVOLA BK 450 3.445,00 Lei
3145032 Pânză fierăstrău HM 450mm 179,00 Lei

Fierăstrău circular Avola IC 450
Cu protecţie de siguranţă tip clopot şi prelungire masă, leră pentru
debitări transversale şi cu pană reglabilă în unghi, elemente de ghidaj
montate protejat sub masă, opritor paralel rabatabil cu 2 margini de
poziţionare şi scală de măsurare cu exactitate la milimetru, motor
puternic cu frână cu magnet, tijă de împins. Date tehnice:putere
furnizată: 3,2kW, - tensiune: 400V, frecvenţă: 50Hz, - număr de rotaţii:
2760rot/min, înălţime de tăiere: 153mm, - greutate: 121kg.

Art.Nr. Denumirea Preţ
IC450 Fierăstrău circular AVOLA IC 450 5.790,00 Lei
3145032WZ Pânză fierăstrău HM 450mm 209,00 Lei

LORENCIC Malaxor PRO160 230V
Date tehnice: vopsire cu pulbere RAL 3020, motor: curent alternativ
230V, sistem de propulsie cu protecţie contra apei stropite clasa
IP44, carcasă motor zincată, palete de amestecare mari pentru un
raport de amestecare optim, roată dinţată: fontă, volum cuvă: 150
litri, deservire: roată de mână, bucşă de lagăr poziţionată în exterior,
2 urechi de stivuitor pentru un transport uşor, dimensiuni (Lxlxh):
1190x665x1350mm, greutate: 55kg.

Art.Nr. Denumirea Preţ
PRO160LO LORENCIC Malaxor PRO 160 1.395,00 Lei

Roabă 100 litri
Roabă deosebit de robustă pentru utilizarea profesională pe şantier.
Geometria specială a cuvei şi mânerelor îi facilitează utilizatorului
manevrarea. Cuvă: capacitate 100 litri, întreaga cuvă zincată la cald,
suport dublu al cuvei în faţă şi spate, cuvă sudată complet cu cadrul.
Suporţi cu formă specială, cu baze extra late, prindere transversală a
suporţilor, cadru optimizat ergonomic cu mânere din plastic, jantă din
oţel zincată, lagăr de alunecare care nu necesită întreţinere, roată din
cauciuc cu cameră, 4.00-4, greutate 17,3kg.
Art.7002X Preţ Special de la 2 bucăţi - 139,00 Lei
Art.7002LO Preţ Special - 395,00 Lei

Vibrator intern pentru beton - LAIER
O combinaţie între vibrator de profunzime şi convertizor de frecvenţă.
Echipat cu corp vibrator de înaltă frecvenţă cu furtun de protecţie
5m, 10m cablu şi fişă cu pământare. Primar: Tensiune reţea
230V/50Hz/12.000rot/min. - Secundar: 200V/200Hz/ A
Date tehnice vibrator:UL35/UL42/UL51/UL57/UL68
- Diametru: Ø35mm/Ø42mm/Ø51mm/Ø57mm/Ø68mm
- Lungime: 283mm/283mm/296mm/342mm/342mm
- Forţă centrifugală: 0,75kN /0,75kN /2,5kN/4,3kN /6,0kN
- 0,7A/ 0,7A/ 1,7A/ 2,7A/ 3,2A
- Greutate: 11,5kg/ 11,5kg/ 15kg/ 16,5kg/ 19kg

Aparat de stropit Airless ST MAX 395 SET
Reprezintă soluţia perfectă atât în interior cât şi în exterior! Materiale
utilizate sunt vopsele, amorse, grunduri, protecţie la coroziune,
lacuri în strat gros, vopsele de protecţie la intemperii, decapare,
latex, lacuri incolore şi vopsele acrilice.  Date tehnice:- Motor:
0,65kW / 0,875PS, 220V; - Presiune de lucru: max. 225 bar; - Debit:
max. 1,7 l/min; - Mărime duză: max. 0,023'; - Greutate: 19 kg. Set:
27kg. SET compus din: GRACO ST MAX 395 cu echipare de bază,
prelungitor cu protecţie duza 25cm, filtru 60 mesh, filtru 100 mesh, sita
sorb GRACO, duza RAC X 521 , duza RAC X 519, Solutie de curatare,
Ulei de ungere.  Art.Nr. 24N432



Încălţăminte de protecţie,înaltă, S3
cu calota integriata; - fata din piele neteda
si moale; - forma ergonomica, guler
captusit; - inchidere prin triunghiuri; -
limba cusuta, captusita; - talpa continua;
- brant antistatic; - bombeu din otel
anticoroziv si talpa interioara din otel;
- talpa PUR din 2 straturi, antistatica,
rezistenta la ulei si acizi, impiedica
alunecarea; - marimi 39 - 46  Art.
501+mărimea

Şnur pavaj SB PROBST
Ajutorul inovator şi foarte simplu de utilizat
pentru amenajarea grădinii, peisagistică şi
construcţii supraterane!
Este format din 2 vincluri de metal
120x120mm, dintr-o rolă de sfoară cu
grosime de 1,4mm şi lungime de 100m.
Distanţă de reglare lateral şi sus. Cu
depănarea sforii şi cu spaţiu practic pentru
nivelă.

Art.51800071 Preţ - 125,00 Lei

Lopată din aluminiu
Lopată din aluminiu cu coadă 120cm

Art. A216010 Preţ Special de la 2
bucăţi - 54,90 Lei

Lopată universală
Lopată universală 300x240mm cu coadă
130cm

Art.L051000 Preţ Special de la 2
bucăţi - 59,00 Lei

Ladă de mortar
Ladă de mortar neagră 65 litrii

Art.4515 Preţ Special de la 3 bucăţi
- 25,00 Lei

Ladă de mortar
Ladă de mortar neagră 90 litrii

Art.4514 Preţ Special de la 3 bucăţi
- 30,00 Lei

Găleată de construcţii
Găleată de construcţii 12 litrii cu toartă.

Art.4516 Preţ Special de la 5 bucăţi
- 3,90 Lei

Topor schelă
Topor schelă 0,80kg, Krenhof, cu coadă
de 38cm

Art. 202508 Preţ Special de la 2
bucăţi - 45,00 Lei

Greblă 16 dinţi
Greblă 16 dinţi cu coadă gold

Art.R1160I0 Preţ Special de la 2
bucăţi - 60,00 Lei

Greblă 18 dinţi
Greblă 18 dinţi cu coadă gold

Art.R1180I0 Preţ Special de la 2
bucăţi - 65,00 Lei



Panouri de cofrare
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:46060003106

Grindă pentru cofrare H20
Material: brad/molid, normă de rezistenţă: DIN 4074 Clasa II (S10),
rezistenţă de încovoiere (MRK):15kNm, rezistenţă la rupere(VRK)
:18,17 KN, Greutate grindă:4,45kg/m.

Art.Nr. Denumirea Preţ
900016 Grindă pentru cofrare H20, 2,90ml 86,00 Lei
900035 Grindă pentru cofrare H20, 3,60ml 105,00 Lei
900036 Grindă pentru cofrare H20, 3,90ml 116,00 Lei
900037 Grindă pentru cofrare H20, 4,90ml 145,00 Lei

Stâlp pentru planşeu
Ţeavă interioară 48,3mm, ţeavă exterioară 56mm, şplint 14mm, plăci
în părţile superioară şi inferioară 120x120x6mm.Reglaj fin cu mufă cu
filet din oţel: lungime 150mm, mânere cu Ø12mm. Inel suport 5mm.
Inel de siguranţă contra contuzionării mâinii, Filet cu rotire uşoară şi
sistem de autocurăţare; Vopsire prin imersie

Art.Nr. Denumirea Preţ
4811012 Stâlp planşeu A30 180-300cm 90,00 Lei
4811022 Stâlp planşeu A35 210-350cm 95,00 Lei
4811032 Stâlp planşeu A40 240-400cm 99,00 Lei

Pompa de stropit PROFI plus
Pompa de stropit, presiune functionare 3 Bar, rezervor din plastic,
furtun spiralat flexibil de 2,5 M lungime, curea ptr transport comod si
usor, duza alama, filtru murdarie integrat, tija piston din otel.

Art.Nr. Denumirea Preţ
3275P Pompa de stropit PROFI plus 5L 279,00 Lei
3270P Pompa de stropit PROFI plus 10L 349,00 Lei

Decofrol pentru cofraje ÖKO 100
Agent de separaţie la cofraje, 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. Bidon 25L 
Art.Nr:10615

Decofrol pentru cofraje ÖKO 100
Agent de separaţie la cofraje, 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. Butoi 200L 
Art.Nr:10653
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Aparat de tăiat polistiren Ergonomic-Cut
Având multe detalii bine gândite conferă multe avantaje utilizatorului
de pe şantier.La tăiere etrierul nu trebuie tras în afară pe lăţimea
dublă, firul de tăiere fiind ghidat cu ajutorul unei mecanici inovative în
interiorul etrierului. - Posibilitate de blocare pentru tăieri (secţionări)
care se repetă - sistem de tensionare rapidă a firului de tăiere -
blocatoare cu arc pentru reglarea simplă şi precisă a îmbinărilor la
colţ de 45 de grade - Lungimi de tăiere 129cm - Adâncime de tăiere
31cm - Cablu de racordare 6 m - Temperatura de tăiere la funcţionarea
normală 230°, la funcţionarea turbo ca. 500°.  Art.Nr: 12931LO

Folie de acoperire LDPE LO-SPRINT
Folie de acoperire aromată, excelentă pentru acoperiri sau mascarea
rapidă, cu utilizare atât în interior cât şi în exterior. Impachetare optimă
pentru o acoperire rapidă.Dimensiuni 4 x 5m 17µ

Art.Nr. Denumirea Preţ
LOSPRINT45 Folie de acoperire aromată 4x5m 17µ 4,90 Lei
LOSPRINT250 Folie de acoperire aromată 2x50m 9µ 14,90 Lei

Betoncontact LORENCIC LO-Uni
Betoncontact LO-Uni poate fi utilizat în interior şi exterior,
îmbunătăţeşte aderenţa mecanică a tencuielilor de bază, tencuielilor
pe bază de ciment, cu var şi ciment şi tencuielilor cu ipsos. Această
pretratare previne reacţia dăunătoare dintre beton şi tencuială.
Suportul trebuie să fie curat, uscat şi fără grăsimi. Umiditatea reziduală
max. admisă a betonului este de 3%. Consum ca. 200 -350g/m2, în
funcţie de suport. Betoncontact trebuie amestecat înainte de aplicare şi
se prelucrează nediluat. Art.Nr:33422LO

Opritor de ardere
Previne "prăjirea resp. arderea" periculoasă a tencuielii în cazul
suporturilor puternic absorbante. Concentratul se diluează cu apă
şi se plica cu pensula sau prin pulverizare în funcţie de gradul de
absorbţie al suportului tencuielii. Suport: Zidărie de cărămidă: a) foarte
absorbantă: - tencuieli interioare: 1:4 - 1:6, - tencuieli exterioare:
vreme umedă/răcoroasă: 1:7, vreme uscată/caldă: 1:5. b) mai puţin
absorbantă: - tencuieli interioare: 1:6 - 1:8, - tencuieli exterioare: vreme
uscată/caldă: 1:6 - 1:8. Suport: Gresie calcaroasă: - tencuieli interioare:
1:6 - 1:8. Suport: Beton poros: - tencuieli interioare: 1:6, - tencuieli
exterioare: vreme umedă/răcoroasă: 1:10, vreme uscată/caldă: 1:10.
Utilizare: Nu formează peliculă. Indicat pentru interior şi exterior.
Consum: 30-60g/m2 (concentrat). Art.Nr:335LO

Strat de acoperire bituminos BASF 1KMASTERSEAL 401
Monocomponent, cu material sintetic, umplut cu granule din poliestiren,
gata de utilizare, pentru realizarea unei etanşări cu acoperire a fisurilor
construcţiilor şi pieselor de construcţii cu contact la sol, contra umezelii
solului şi apei de infiltraţie, apei fără presiune pe suprafeţe de tavan.
Grunduire pe zidărie, tencuială şi beton: MASTERSEAL P 600 diluat
cu apă 1 : 5. Nu este indicat pentru zonele cu apă potabilă. Date
tehnice: Consumul este de ca. 1,0l / m2 şi mm grosime strat ud.
Ipoteze de încărcare DIN 18 195-4, -5: - grosime strat ud ca. 4mm, -
grosime strat uscat ca. 3mm, - consum ca. 4l/m2.  Art.Nr:50126904

Grund bituminos BASF MASTERSEAL P 600
Utilizat ca şi strat aplicat pentru protecţia elementelor de construcţie
contra apelor care atacă betonul.Caracteristici produs: - fără conţinut
de solvenţi, 1 componentă, prelucrabil şi pulverizabil manual. Certificat
de verificare de aprobare din partea organului de supraveghere a
execuţiei cu privire cu straturile groase de acoperire cu bitum cu
substanţe sintetice modificate MASTERSEAL 401/402. Date tehnice:
raport de amestecare/consum: -grunduire, diluare 1 : 5: ca. 50ml/m2,
-strat de protecţie bituminos, nediluat: ca. 0,5l/m2 la aplicare dublă.
Temperatura de aplicare -5°C până la +30°C (temperatura bazei). Timp
de întărire: a doua aplicare după ca. 1 oră, rezistent la ploaie după ca.
2 ore, uscat complet după ca. 1 zi.  Art.Nr: 50126915



Mixer de mână Xo
Motoarele şi cutiile de viteze nou dezvoltate pentru a face faţă
provocărilor speciale care apar la amestecare, foarte performant cu 2
viteze, asigurând suficientă forţă şi viteză.

Art.Nr. Denumirea Preţ
20412 Mixer de mână Xo4, 1300W 1.450,00 Lei
20436 Mixer de mână Xo6, 1600W 1.695,00 Lei

Collomixer AR 170 HF
Collomixer AR 170 HF cu un volum de amestecare 25-40kg d=170mm
lungime 590mm şi prindere HEXAFIX este o unealtă optimă de
amestecare pentru materiale vâscoase sau straturi groase de
acoperire din bitum.  Art.Nr:40140

Maşină de şlefuit unghiuri/muchii D28498
Date tehnice: Putere la intrare:2400 Watt, Putere la ieşire: 1246Watt,
Turaţie: 6500U/min,max. Diametrul discului: 230mm, Fus de acţionare:
M14, Putere vibraţii triaxială (polizor): 7,6m/s2, Factor pericol vibraţii
K1: 1,5 m/s2, Presiune acustică: 92dB (A),Factor pericol vibraţii sonore
K1: 3dB (A), Putere acustică: 103dB(A), Factor pericol vibraţii sonore:
K2: 3dB (A), Lungime: 490mm, Înălţime: 151 mm, Greutate: 5,5 kg.
Sunt incluse în livrare: capac de protecţie, mâner suplimentar pentru
atenuarea vibraţiilor.  Art.Nr: D28498-QS

Disc diamantat Profox 230x2,6x22,23mm
Pânză de tăiere diamantată pentru tăierea uscată, avantajoasă ca preţ
şi universal utilizabilă pentru materiale generale de construcţii, cum ar
fi betonul, cărămida, piatra naturală etc.. Art.Nr:466090X

Set rotopercutor DH28PC 720W
Port-sculă SDS Plus, dispozitiv de lovire electropneumatic, cuplaj
alunecător de siguranţă. 3 funcţii: găurire în lemn şi metal / perforare
în beton, rocă şi cărămidă / funcţie daltă – lucrări uşoare de dăltuire,
funcţionare spre dreapta şi spre stânga.
Date tehnice: cap. max. de găurire: beton cu burghiu tubular:
80mm, în oţel: 13mm, în lemn: 32mm, în beton: 28mm, putere
absorbită: 720W, forţă lovire: 0-3,5J, greutate maşină în kg: 3,4kg. 
Art.Nr:DH28PC-SET-LO

Pistol cu rezervor tip pâlnie
Pistol cu rezervor tip pâlnie profesional cu un volum util de 6l,
dimensiune granulă până la 6mm, inclusiv cu 10ml furtun de aer.
Pistolul se poate conecta la compresor de ex: V-MEKO 400/W 230V.
Reduce oboseala şi oferă controlul debitului de material foarte bun,
în funcţie de aplicaţiile dorite. Ajustarea aerului se face foarte uşor şi
precis de la robinetul cu bilă al pistolului. Art.Nr: 207307001

Promoţia actuală este valabilă începând din data de 01.02.2014 până în data de
30.04.2014, în limita stocului disponibil. Preturile sunt exprimate în LEI şi nu conţin TVA.

SATU MARE
Str.Aurel Vlaicu, Nr.100
Tel: 0261.806.070 Fax: 0261.806.071/72
satumare@lorencic.ro

CLUJ NAPOCA
B-dul. Muncii, Nr.4-6, Hala 22
Tel: 0264.407.909 Fax: 0264.407.919
cluj@lorencic.ro

BUCUREŞTI
B-dul. Iuliu Maniu, Nr.598C, Sector 6
Tel: 031.228.90.15 Fax: 031.228.90.16
bucuresti@lorencic.ro

TIMIŞOARA
B-dul Eroilor de la Tisa, Nr.71
Tel: 0256.386.082 Fax: 0256.386.083
timisoara@lorencic.ro


