
Gama de polishuri
pentru ateliere și industrie



Pentru un parteneriat de succes



Menzerna – produce și inovează 
gama de polishuri pentru ateliere și 
industrie de peste 100 de ani.

Experiența dobândită permite companiei Menzerna 
să creeze produse inovatoare pentru a vă asigura 
succesul dorit. Rezultatele apar rapid, sunt de 
încredere iar produsul este orientat spre client.

Alegeți calitate de vârf alegând polishurile 
Menzerna. Astfel calitatea procedurilor de polishare 
crește în timp ce costurile se diminuează.

Echipa Menzerna este formată din chimiști, 
ingineri și laboranți. Aceasta vă sprijină în 
îmbunătățirea procedurilor de polishare 
prin dezvoltarea de rețete noi, consultanță și 
instruire – toate având ca scop reușita Dvs.

Câștigul Dvs.

•	 Pentru clienții Dvs. 
Suprafețe polishate perfect 

•	 Proceduri de polishare cu rezultate 
constante la prețuri competitive

•	 Rețete speciale pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor fiecăruia

•	 Îndrumare tehnică de specialitate



Cunoaștem cerințele 
pieței și avem soluții

  Consultanță tehnică la nivel global
Laboranții și partenerii comerciali ai companiei 
vă pot arăta cele mai bune metode de aplicare și 
îmbunătățire a sistemelor Menzerna. Experții tehnici 
Menzerna cât și distribuitorii au acces la bazele de 
date legate de tehnicile de aplicare. Aceasta înseamnă 
că veți primi întotdeauna răspunsuri adecvate la 
întrebările tehnice, în cel mai rapid și ușor mod. 

  Suprafețe perfect polishate
Polishurile Menzerna permit înlăturarea 
zgârieturilor și a semnelor de uzură rapid și 
sigur, fără a crea efectul de hologramă sau 
mătuirea suprafeței. Niciunul dintre polishuri 
nu conține silicon. Aceasta se traduce printr‑o 
protecție perfectă și permite utilizarea în 
siguranță chiar și pe stratul proaspăt de vopsea.

  Rețete speciale inovatoare
Menzerna pune la dispoziție polishuri pentru 
toate tipurile de vopsea, materiale abrazive și 
bureți de polishare. În cazuri deosebite, se pot 
crea rețete care să corespundă cerințelor Dvs. 
specifice. Deschiderea spre inovație și dorința 
continuă de îmbunătățire a rețetelor reprezintă 
contribuția specialiștilor Menzerna la reducerea 
pas cu pas a propriilor cicluri de operare.

Polishuri pentru industria auto

Suprafețe perfecte, proceduri de polishare de încredere.  
Polishurile Menzerna produc rezultate deosebite.



•	 Rezultate repetabile
•	 La timp
•	 Instruire completă pentru utilizator

•	 Polisharea înlătură perfect zgârieturile
•	 Fără holograme sau mătuire
•	 Se poate revopsi – garantat

•	 Procedură de polishare într‑un pas
•	 Excelență în producție și logistică

Suprafețe perfecte pentru clienți

Performanță Beneficii

Proceduri de polishare sigure și eficiente

Costuri mai mici 
Siguranță deplină și performanță la timp

Polishuri pentru domeniul auto

Dezvoltate pentru industrie, utilizate în domeniul 
auto – utilizatorii beneficiază de o multitudine 
de avantaje ale polishurilor Menzerna:

  Gamă completă
Calitate desăvârșită: polishurile Menzerna fac 
parte dintr‑un sistem complet și echilibrat destinat 
retușurilor vopselei. La cerere, putem recomanda 
accesorii produse de partenerii noștri de încredere. 

  Sigure și ușor de utilizat
Codurile de culoare precise și etichetele ușor de citit 
previn erorile și contribuie la siguranța procedurilor. 

  Luciul perfect într‑un singur pas
Economisiți timp: procedura de polishare într‑un 
singur pas este de obicei singura necesară 
pentru a înlătura toate urmele de uzură.

  Un produs versatil cu multe întrebuințări
Nu sunt necesare multe schimbări: polishurile 
Menzerna sunt ușor de utilizat, indiferent de 
mașină, burete, material abraziv sau tip de vopsea.



Aplicații OEM

Ateliere și service auto

Granulație 2500‑3000

Granulație 2500‑3000

Granulație 3000

Granulație 1500

Granulație 1200

Granulație 2000

Granulație 2500

Granulație 2000‑2500

Șlefuire

Scurgerile 
de lac

(pe linia de 
asamblare)

Imperfecțiuni 
mici

Utilizat cu:



Granulație 2500‑3000

Granulație 2500‑3000

Granulație 3000

Granulație 1500

Granulație 1200

Granulație 2000

Granulație 2500

Granulație 2000‑2500

Bureți de polishare Blană de miel Lavetă microfibră

Pas 1 Pas 2

Pas 1 Pas 2
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zgârieturilor 
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Proceduri 
perfecționate fără egal

Calitatea și siguranța sunt valorile 
companiei Menzerna de care beneficiază 
atât compania cât și clienții ei.

Se investește în mod constant în instalații de 
producție moderne și în instruirea continuă a 
angajaților. În acest fel, productivitatea poate crește 
constant în timp ce costurile de producție sunt 
optimizate. Volumul de producție al companiei 
Menzerna duce la o economie de mari dimensiuni 
pentru că sunt folosite instalații de mixare și 
îmbuteliere de mare anvergură. Astfel calitatea 
constantă la prețuri mici este garantată.

Se utilizează evaluări de risc anuale pentru 
a identifica riscurile interne și externe, ca 
mai apoi să fie luate o serie de măsuri bazate 
pe evaluarea minimalizării întreruperilor 
posibile în procesul tehnologic.

Un sistem complet de management al calității 
(ISO 9001) este utilizat pentru a identifica 
rapid anomaliile și cauzele lor. Siguranța 
este mai presus de orice. De aceea, toți 
furnizorii Menzerna sunt supuși unui control 
calitativ riguros înainte de a fi selectați.
 

  Beneficii pentru Dvs.
•  Calitate ridicată a produsului constantă
•  Prețuri competitive
•  Timpi scurți de livrare
•  Livrare la timp
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Parteneriat puternic 
pentru o piață de succes 



Rețea de distribuție 

Distribuitorii Menzerna au la dispoziție pachete 
de produse și servicii concepute pentru a fi de 
ajutor clientului și pentru a‑i asigura reușita.

Menzerna pune la dispoziție:

•	 Clienți satisfăcuți datorită 
produsului de calitate

•	 O prezență puternică pe piață prin 
asistența tehnică de vânzări

Succesul Dvs. ca dealer Menzerna
•	 Competență prin instruire și o 

gamă largă de materiale tehnice

  Asistență completă de vânzări
•   Cursuri de instruire pentru diferite nivele 

predate de instructorii Menzerna
•   Cursuri de specialitate adaptate 

la cerințe individuale
•   Gamă largă de materiale tehnice 
•   Acces exclusiv în rubrica distribuitorului 

pe site‑ul Menzerna cu o gamă 
completă de broșuri, baze de date de 
imagini și articole de specialitate

•   Sprijinirea campaniilor de publicitate 

  Produse de înaltă calitate pentru clienții Dvs.
•   Un sistem complet de polishuri – creat 

pentru domeniul și industria auto
•   Informații la timp despre toate 

inovațiile Menzerna

  Consultanță tehnică profesională
•   Linie telefonică Menzerna de consultanță
•   Consultanță din partea laboranților noștri
•   Informații despre produse complementare 

(mașini de polishat, bureți de 
polishare, materiale abrazive)



‚ 

Stabilirea unor noi 
standarde prin creativitate

Compania Menzerna este definită de receptivitatea la noile cerinţe și de viteză în dezvoltarea de 
noi produse. O treime din vânzările actuale ale companiei o reprezintă produse care nu existau 
acum cinci ani. Acesta este rezultatul unei culturi active de inovare, care ghidează în dezvoltarea 
produselor, procedurilor și structurilor organizaţionale. Inovaţiile sunt rezultatul cooperării 
strânse dintre specialiștii și clienţii principali din domeniu ca parte a programului VOMC*.

* Voice of Menzerna Customers (Vocea Clienților Menzerna)

„Academia 
Menzerna“



‚ 
Câștigați din pasiunea noastră 
pentru suprafețe perfecte!

Clienţii principali din domeniu iau parte la 
dezvoltarea de rețete noi chiar din primele faze. 
La dezvoltarea de noi materiale și proceduri 
se lucrează, de asemenea, îndeaproape cu 
cei mai importanți producători de minerale 
industriale și alte materii prime.

La „Academia Menzerna“, noile evoluții sunt 
testate sistematic în conformitate cu situațiile 
din lumea reală. Clienţilor și partenerilor 
companiei li se pune la dispoziție mediul prielnic 
pentru a învăţa și experimenta. Mai mult, se 
organizează conferinţe destinate experţilor, în 
cadrul cărora sunt examinate diferite abordări 
legate de probleme complexe din domeniu. 

„Academia Menzerna“ combină dezvoltarea, 
aplicarea și formarea sub un singur acoperiș.

  Beneficii pentru Dvs.
•  Timpi reduși de dezvoltare
•  Programe de orientare bazate pe practică
•  Produse testate de înaltă calitate



Oferta specială
Romservice

La achiziționarea 
setului promoțional 
Menzerna beneficiați 
de o reducere de 

40% la următoarele 
mașini RUPES

LHR 21ES - Mașină de polișat orbitală
Disc velcro Ø max mm 150
Putere W 500
Turație rpm 1.700÷4.200
Orbită Ø mm 21
Greutate kg 2,6
Turaţie reglabilă soft start •
Buton de blocare •
Protecție pentru mână •
Preț de catalog lei 2.170,00
Preț redus* lei 1.302,00



*  Toate prețurile sunt exprimate 
în lei și nu includ TVA

LH 18EN ‑ Mașină de polișat unghiulară LH 22EN ‑ Mașină de polișat unghiulară

Set polishare
Produs Buc. Preț*
FG 500 2 × 80,00
PG 1000 2 × 70,00
IP 2000 2 × 70,00
PF 2500 1 × 117,00
TI Top Inspection 1 × 31,00
SF 4000 1 × 117,00
SW protect 1 × 59,00
Bureți polishare Flexipads 3 × 30,00
Burete polishare Flexipads 1 × 23,00
Lavete polishare Kemtex 3 × 7,00
Servețele polishare, 
rolă 400 buc 1 × 187,00

Taler Flexipads 1 × 64,00
Total 1.149,00
Discount –30% –344,70

Preț special Romservice 804,30

Disc velcro Ø max mm 200
Putere W 1.100
Turație rpm 700÷1.850
Greutate kg 2,0
Turaţie reglabilă soft start •
Buton de blocare •
Mâner lateral •
Protecție pentru mână •
Preț de catalog lei 1.048,00
Preț redus* lei 628,80

Disc velcro Ø max mm 200
Putere W 1.020
Turație rpm 900÷2.000
Greutate kg 3,3
Turaţie reglabilă soft start •
Buton de blocare •
Mâner lateral •
Protecție pentru mână •
Preț de catalog lei 1.421,00
Preț redus* lei 852,60



menzerna polishing compounds 
GmbH & Co. KG
Industriestraße 25 · D‑76470 Ötigheim
Telefon: +49 (0)7222 / 91 57‑0
Telefax: +49 (0)7222 / 91 57‑10
office@menzerna.com
www.menzerna.com

Pentru mai multe informații nu ezitați să ne contactați!
sc ROMSERVICE srl • Sediul central: 500306 Brașov, Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474 • e‑mail: info@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str 13 Decembrie nr 32, Tel./Fax 0268 425 904
București 040062, Calea Văcărești nr. 276, Tel./Fax 0213 307 255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38, Tel./Fax 0257 218 838
Sibiu 550081, Str. Râului nr. 22A, Tel./Fax 0269 225 100
Constanța 900205, Str. Poporului nr. 90, Tel./Fax 0241 512 555

Reprezentant exclusiv în România


