
#3 / Martie 2015

În perioada 20.03 - 30.06 vă oferim 
prețuri promoționale la o serie de 
produse din gama INDASA.

Mai multe detalii și informații 
despre pachetele oferite, găsiți în 
paginile ce urmează!

Promoții INDASA

Prețuri sunt exprimate în lei și nu conțin TVA. Nu se cumulează 
cu alte oferte, promoții sau discounturi! Nu ne asumăm 
răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile 
prezentate sunt cu titlu informativ și nu crează obligații con-
tractuale. Oferte valabile în limita stocului disponibil.



Sistemele abrazive ale companiei INDASA sunt caracterizate de o înaltă calitate garantată de 
incorporarea celor mai noi tehnologii în procesul de fabricare pentru a oferi cea mai bună 
performanță în cadrul procedurilor de șlefuire. Gama de produse este diversificată și satisface 
chiar și cele mai exigente cerințe ale domeniului auto.

Coli șlefuire uscat Rhynalox 230 x 280 mm Granulații: 60, 80, 100, 120
Suport: Hârtie D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

Coli șlefuire ud/uscat Rhynowet 230 x 280 mm

Disc șlefuire Velcro Rhynogrip 6+8+1 150 mm

Granulații: 150, 180, 220, 240, 320, 400,
500, 600, 800, 1000, 1200

Suport: Hârtie C
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

Granulații: 60, 80, 120, 150, 180, 220, 
240, 320, 360, 400, 500

Suport: Hârtie C, D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

1,10 lei/buc. | 50 buc/cutie

1,08 lei/buc. | 50 buc/cutie

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit.
 ♦ Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a 

filerului.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă. 

 ♦ Șlefuire udă/ uscată.
 ♦ Șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului.
 ♦ Hârtie latex absorbantă.
 ♦ Flexibilitate crescută chiar și după udare.
 ♦ Putere mare de șlefuire. 
 ♦ Rezultate finale excelente.

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea,  de filer și de chit.
 ♦ Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă. Strat 

lubrifiant anti-încărcare pentru granulații P150-P500.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

Linia White La fiecare 5 pachete de 
materiale abrazive INDASA 
primiţi unul BONUS.

P60-80    0,95 lei/buc. | 50 buc/cutie
P100-120 0,86 lei/buc. | 50 buc/cutie

*În cazul multiplului de 5 pachete din aceeași granulație se 
ofera bonus din categoria aleasă. Dacă granulațiile alese sunt 
variate, bonusul se oferă din categoria P1500-2000.

*În cazul multiplului de 5 pachete din aceeași granulație se ofera bonus din 
categoria aleasă. Dacă granulațiile alese sunt variate, bonusul se oferă din 
categoria P1500-2000.
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Coli perforate Velcro Rhynogrip 70 x 198 mm

Coli perforate Velcro Rhynogrip 70 x 420 mm

Coli perforate Velcro Rhynogrip 115 x 230 mm

Granulații: 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320 
Suport: Hârtie C, D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

Granulații: 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320  
Suport: Hârtie C, D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

Granulații: 60, 80, 120, 150, 180, 240, 320
Suport: Hârtie C, D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

0,87 lei/buc. | 50 buc/cutie

1,31 lei/buc. | 50 buc/cutie

1,24 lei/buc. | 50 buc/cutie

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de filer și de chit.
 ♦ Șlefuirea și finisarea filerului, a chitului și a grundului. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea pereților, a suprafețelor din rigips și a filerului.
 ♦ Destinat talerelor cu sistem de prindere velcro și rindelelor.
 ♦ Putere mare de șlefuire, suprafață finală de calitate excelentă. Strat lubrifiant 

anti-încărcare pentru granulații între P150-P320.
 ♦ Destinat unui număr mare de aplicațiipe diferite tipuri de materiale. 
 ♦ Sistem de prindere Velcro (nylon).

La fiecare 5 cutii de materiale 
abrazive INDASA primiţi una 
BONUS.

La fiecare 5 pachete de 
materiale abrazive INDASA 
primiţi unul BONUS.
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Linia Plus

Linia Red

Disc șlefuire Velcro Rhynogrip 6+8+1 150 mm Granulații: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 
220, 240, 320, 360, 400, 500

Suport: Hârtie D
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

1,26 lei/buc. | 50 buc/cutie

 ♦ Șlefuire uscată.
 ♦ Șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea  suprafețelor din lemn, simple sau lăcuite.
 ♦ Destinat talerelor și rindelelor cu sistem velcro.
 ♦ Flexibilitate ridicată: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifiant anti-încărcare pentru granulații între P150-P500.
 ♦ Sistem de prindere velcro din nylon.

Disc șlefuire Velcro Rhynogrip 6+8+1 150 mm 

Coli șlefuire ud/uscat Rhynowet 230 x 280 mm

Granulații: 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 
500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

Suport: Hârtie C
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

Granulații: 600, 800, 1200, 1500, 2000
Suport: Hârtie C
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

1,26 lei/buc. | 50 buc/cutie

P60-80        1,91 lei/buc. | 50 buc/cutie
P100-120     1,61 lei/buc. | 50 buc/cutie 
P150-1200   1,35 lei/buc. | 50 buc/cutie 
P1500-1200 1,41 lei/buc. | 50 buc/cutie 
Peste 2500  1,57 lei/buc. | 50 buc/cutie

 ♦ Șlefuire udă sau uscată.
 ♦ Șlefuirea și finisarea grundurilor, a vopselelor și a lacurilor. 
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Hârtie latex hidro-rezistentă anti-alunecare.
 ♦ Flexibilitate crescută.
 ♦ Timp de utilizare mărit.
 ♦ Eficiență  și rezultate finale excelente. 

 ♦ Șlefuirea straturilor vechi de vopsea, de grund și de chit.
 ♦ Șlefuirea și finisarea grundurilor și a chiturilor.
 ♦ Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 ♦ Șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn.
 ♦ Șlefuirea și finisarea suprafețelor din metal.
 ♦ Destinate sistemelor de prindere cu velcro sau rindelelor.

 ♦ Eficiență crescută a abrazivului.
 ♦ Flexibilitate deosebită: adaptabilă la forme, contururi, canturi.
 ♦ Strat lubrifiant anti-încarcare.
 ♦ Performanță superioară în cazul materialelor dure.
 ♦ Sistem Velcro.

*În cazul multiplului de 5 pachete din aceeași granulație se 
ofera bonus din categoria aleasă. Dacă granulațiile alese sunt 
variate, bonusul se oferă din categoria P1500-2000.

La fiecare 5 pachete de 
materiale abrazive INDASA 
primiţi unul BONUS.
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Bureți mătuire 115 x 140 x 5 mm

Pâslă mătuire impregnată cu material abraziv 150 x 230 mm

Benzi mascare 

Granulații:  Mediu, Fin, SuperFin, UltraFin
Suport: Hârtie C
Abraziv oxid de aluminiu
Adeziv: rășini sintetice modificate

2,81 lei/buc. | 20 buc/cutie

3,71 lei/buc. | 20 buc/cutie

18 mm 3,60 lei/buc. | 48 buc/cutie
24 mm 4,72 lei/buc. | 36 buc/cutie 
36 mm 7,10 lei/buc. | 24 buc/cutie 
48 mm 9,43 lei/buc. | 20 buc/cutie

 ♦ Șlefuirea manuală a grundurilor și a straturior de ghidaj în zone greu 
accesibile.

 ♦ Înlăturarea punctelor de praf din lac.
 ♦ Foarte flexibili. Rezistenți la uzură. Pot fi utilizați în combinație cu apa.

 ♦ Curățare.
 ♦ Șlefuire înainte de vopsire.
 ♦ Șlefuirea  grundurilor, a lacurilor și a straturilor finale înainte de vopsire.
 ♦ Industria lemnului: finisarea lacurilor și a vopselelor

 ♦ Bandă de mascare de înaltă performanță din hârtie creponată. 
 ♦ Nu lasă urme de reziduuri după utilizare. 
 ♦ Aderă excelent la suprafață. 
 ♦ Se pretează și la vopsele pe bază de apă. 
 ♦ Ideală atât pentru uscarea cu jet de aer, cât și pentru uscarea la cuptor (80°C). 

*Bonusul se acordă din aceeași categorie de produs selectată.
  În cazul în care baxurile alese sunt variate, bonusul se acordă 
  din categoria 24 mm, respectiv 36 mm.

Dimensiuni:

18 mm x 50 m 48 buc/bax*
24 mm x 50 m 36 buc/bax*
36 mm x 50 m 24 buc/bax*
48 mm x 50 m 20 buc/bax*

Corespondențe granulații:
Mediu - Verde: 180 - 220
Foarte Fin - Roșu: 360 - 400
Ultra Fin - Gri: 1000 - 1500

La fiecare 5 pachete de 
materiale abrazive INDASA 
primiţi unul BONUS.
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Achiziționați 
6 pachete coli perforate 70 x 198 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!

Valoare pachet 261,00 lei

Valoare BONUS 126,14 lei

Achiziționați 
6 pachete coli perforate 70 x 420 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!

Valoare pachet 393,00 lei

Valoare BONUS 241,68 lei

Achiziționați
 6 pachete coli perforate 115 x 230 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!

Valoare pachet 372,00 lei

Valoare BONUS 151,58 lei
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Achiziționați 2000 discuri de șlefuire, diferite granulații și primiți BONUS
o mașină de șlefuit în valoare de 650 lei!

La suma de 2500 lei + TVA 
regăsită pe o singură factură, 

reprezentând produse INDASA
vă oferim CADOU 

o geantă de voiaj INDASA!
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CAMPANIE 
FACTURA

Achiziționați 1000 de discuri de șlefuire, diferite granulații și primiți un 
DISCOUNT DE 50% la mașina de șlefuit în valoare de 650 lei! 

Achiziționați 
6 pachete coli perforate 70 x 198 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!

Achiziționați 
6 pachete coli perforate 70 x 420 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!

Achiziționați
 6 pachete coli perforate 115 x 230 mm 

și primiți 
BONUS

o rindea de șlefuit
cu absorbție de praf!
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Având sediul central în Aveiro, Portugalia, 
INDASA beneficiază de o amplasare ideală ce 
îi permite să își dezvolte piața de export pe 
întreg mapamondul. 
INDASA exportă 90% din producția sa în peste 
90 de țări aflate pe 5 continente.
Unele din piețele importante de desfacere 

din Europa și America sunt deservite printr-o 
expansiune constantă a filialelor proprii ale 
companiei. 
Aceste filiale se găsesc în Spania, 
Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, 
Brazilia și Statele Unite ale Americii.

facebook.com/romservice.ro


