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Vă așteptăm în cadrul BIFE-SIM 2015 în Pavilionul A – Niv. 7.70 standul B 306
Ofertă supusă unor termene și condiții. Perioada de valabilitate 19.09 – 31.10.2015, 

în limita stocului disponibil. Prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin TVA.

TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE MOBILĂ
ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII

Toamna aceasta se dă tonul în industria de mobilier printr-o 
nouă ediție a Târgului internațional de mobilă, echipamente 
și accesorii – BIFE-SIM. În perioada 19–23 septembrie, te vor 
întâmpina la ROMEXPO peste 300 de companii din România și 
din străinătate pe o suprafață de 30.000 mp, companii printre 
care se numără și ROMSERVICE.

ROMSERVICE este o firmă înființată în 1992, având ca princi-
pal obiect de activitate distribuția de produse și echipamente 
destinate domeniilor auto și industrial.
Au fost promovate și vor continua să fie promovate produse, 
echipamente și servicii de cel mai înalt nivel calitativ, lucru ce 
duce la o selectare atentă a furnizorilor și a partenerilor cu 
care se colaborează. 

O echipă de profesioniști este la dispoziția partenerilor săi 
 pentru rezolvarea problemelor apărute, pentru a propune 
soluții, echipamente și produse performante, toate acestea cu 
scopul rentabilizării activității și maximizării profitului final. 

Pe parcursul celor 5 zile, venim în întâmpinarea celor care ne 
vor vizita la stand cu o serie de oferte avantajoase. Mai mult, 
oferta va rămâne valabilă până la sfârșitul lunii octombrie, 
pentru toți vizitatorii Târgului internațional de mobilă, echipa-
mente și accesorii BIFE-SIM 2015. 

Program de vizitare
19 – 20 septembrie (sâmbătă – duminică): 10:00 – 18:00
21 – 23 septembrie (luni – miercuri): 10:00 – 19:30



Model SATAjet® 5000 B HVLP dig. 5000 B HVLP 5000 B RP® dig. 5000 B RP® 4000 B HVLP dig. 4000 B HVLP 4000 B RP® dig. 4000 B RP® 1000 B HVLP 1000 B RP® 100 B F™ HVLP 100 B F™ RP® 100 B P®

Consum aer Nl/min 430 430 290 290 430 430 285 285 350 275 350 290 245
Presiune intrare bar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0÷2,2 2,0÷2,2 2,0 1,5÷2,0 2,0 2,0 1,5÷2,0

Duza WSB 1,3•1,4 WSB 1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,3•1,4•1,5 1,3•1,4•1,5 1,2•1,3•1,4 1,2•1,3•1,4 1,4•1,7•1,9•2,1 0,8•1,0•1,3•1,6•1,8
2,0 • 2,5 • 3,0•4,0•5,0 1,4•1,7•1,9•2,1 1,4•1,6•1,8•2,0 P (2,5)

Greutate (fără pahar) g 478 476 478 476 462 440 462 440 530 449 606 456 610
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Tehnologia germană întrece orice așteptări! 

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B HVLP digital

Pistol de vopsire SATAjet®

4000 B HVLP digital

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B RP® digital

Pistol de vopsire SATAjet®

4000 B RP® digital

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B HVLP

Pistol de vopsire SATAjet®

4000 B HVLP

Pistol de vopsire SATAjet®

5000 B RP®

Pistol de vopsire SATAjet®

4000 B RP®

Pistoalele de vopsire SATA de 
înaltă performanță sunt pro-
duse din aluminiu forjat și fi-
nisate prin cromare. Duzele și 
acele sunt produse din inox și 
pot fi utilizate pentru aplicarea 
de vopsele pe bază de solvent 
sau de apă. Controlul razei 
plat/rotund și regulatorul de 
aer constituie dotări standard. 
Atât mânerul cât și celelalte 
elemente de ajustare sunt er-
gonomice pentru o mânuire 
perfectă a pistolului.

Deși sunt robuste, pistoalele 
SATA au o greutate redusă.
Pistoalele de vopsire sunt ușor 
de curățat și întreținut, datori-
tă garniturilor cu auto-strânge-
re, a acelor protejate de gazări, 
a filetelor rezistente și a pasa-
jelor scurte de material.

Presiunea de intrare poate fi 
ajustată exact și controlată fie 
cu un regulator de presiune in-
tegrat sau cu unul electronic, 
instalat ulterior.

2.907

2.797 lei

2.852 lei

2.742 lei

2.341 lei

2.231 lei

2.286 lei

2.176 lei

2.326 lei

1.958 lei

2.282 lei

1.919 lei

1.873 lei

1.562 lei

1.829 lei

1.523 lei

–20%

–30%

–20%

–30%

–20%

–30%

–20%

–30%



Model SATAjet® 5000 B HVLP dig. 5000 B HVLP 5000 B RP® dig. 5000 B RP® 4000 B HVLP dig. 4000 B HVLP 4000 B RP® dig. 4000 B RP® 1000 B HVLP 1000 B RP® 100 B F™ HVLP 100 B F™ RP® 100 B P®

Consum aer Nl/min 430 430 290 290 430 430 285 285 350 275 350 290 245
Presiune intrare bar 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0÷2,2 2,0÷2,2 2,0 1,5÷2,0 2,0 2,0 1,5÷2,0

Duza WSB 1,3•1,4 WSB 1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,2W•1,3•1,4 1,3•1,4•1,5 1,3•1,4•1,5 1,2•1,3•1,4 1,2•1,3•1,4 1,4•1,7•1,9•2,1 0,8•1,0•1,3•1,6•1,8
2,0 • 2,5 • 3,0•4,0•5,0 1,4•1,7•1,9•2,1 1,4•1,6•1,8•2,0 P (2,5)

Greutate (fără pahar) g 478 476 478 476 462 440 462 440 530 449 606 456 610
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Tehnologia germană întrece orice așteptări! 

Pistol de vopsire SATAjet®

1000 B HVLP

Pistol de vopsire SATAjet®

100 B F™ HVLP
Pistol de vopsire SATAjet®

100 B F™ RP®

Pistol de vopsire SATAjet®

100 B P®

Pistol de vopsire SATAjet®

1000 B RP®

Materialele de pregătire precum grun-
dul, fillerul și chitul pistolabil au un rol 
important în procesul de vopsire. Pen-
tru aplicarea economică a acestora 
se recomandă utilizarea pistoalelor 
 SATAjet® 100 B F™ și SATAjet® 100 B P®. 
Aplicarea de grund și filler se realizează 
cu gazări reduse la minim ceea ce eco-
nomisește materialul suflat și reduce 
din necesitatea mascării pe suprafețe 
extinse. Distribuția fină a materialului 
reduce efortul la șlefuirea ulterioară. Cu 
o presiune de intrare setată la 0,5 bari, 
raza de suflare poate fi ajustată ușor 
dar precis, chiar și pentru zonele de 
retuș. Împreună cu paharele SATA® 
RPS®, pistoalele SATAjet® 100 B F™ și 
100 B P® reprezintă soluția perfectă!

Pistoalele de vopsire de înaltă calitate 
cât și fluxul de aer pur din punct de ve-
dere tehnic joacă un rol vital în cadrul 
procedurilor unde se dorește obținerea 
de rezultate sigure. De asemenea un 
alt element important este reprezen-
tat de protejarea eficientă a aparatului 
respirator în cazul vopsitorilor, pentru 
a menține un nivel de sănătate dorit al 
acestora.

Pentru a veni în întâmpinarea 
tuturor acestor aspecte, SATA 
pune la dispoziția utilizatorului 

soluții moderne și eficiente!

1.518 lei
1.306 lei

1.109 lei1.362 lei 1.099 lei

1.214 lei
1.045 lei

887 lei1.090 lei 879 lei

–20%
–20%

–20%–20% –20%
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Pahare SATA®RPS™

0,6l QCC, 57 buc, sită plată 125 µm

Pahare SATA®RPS™

0,6l QCC, 57 buc, sită cilindrică 200 µm
Pahare SATA®RPS™

0,9l QCC, 40 buc, sită plată 125 µm
Pahare SATA®RPS™

0,9l QCC, 40 buc, sită cilindrică 200 µm

330 lei

330 lei 278 lei 278 lei

281 lei

281 lei 236 lei 236 lei

SATA® filter 100 prep™

Baterie filtrare 0,1 µm 
stație pregătire – 2 module

2.392 lei

2.033 lei

–15%

SATA® filter 284™

Baterie filtrare 0,01 µm  
cabină vopsire – 3 module
3.505 lei

4.467 lei

2.979 lei
3.797 lei

–15%
–15%

–15%

–15% –15% –15%

SATA® filter 484™

Baterie filtrare 0,01 µm 
cabină vopsire – 3 module

SATA® filter 103 prep™

Baterie filtrare 0,1 µm 
stație pregătire 3 module

2.755 lei

2.342 lei

–15%
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Discuri șlefuire Rhynogrip
Ø150 mm; 6+8+1 găuri
50 buc./cutie

Coli perforate Velcro Rhynogrip Rolă abraziv pe suport burete Rhynosoft 
115 mm × 25 m

Rolă șlefuire uscat Rhynalox
115 mm × 50 m

1,08 lei/buc.

3,71 lei/buc. 2,81 lei/buc.

78,44 lei

70 × 420 mm | 23 găuri
50 buc./cutie
1,31 lei/buc.

70 × 198 mm | 11 găuri
50 buc./cutie

0,87 lei/buc.

115 × 230 mm | 22 găuri
50 buc./cutie

1,24 lei/buc.

130,38 lei

0,87 lei/buc.

2,97 lei/buc. 2,25 lei/buc.

62,75 lei

1,05 lei/buc.

0,70 lei/buc. 0,99 lei/buc.

104,30 lei

–20%

–20% –20%

–20%

–20%

–20% –20%

–20%

 � 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.
 � Strat lubrifiant anti-încărcare.
 � Destinat unui număr mare de aplicații pe diferite tipuri de materiale. 

 � 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).

Pâslă mătuire
150 × 230 mm

Bureți mătuire
115 × 140 × 5 mm
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

 � Șlefuirea și finisarea grundurilor, a chiturilor și a filerelor.
 � Șlefuirea fină a grundurilor, a urmelor de uzură 

și refacerea straturilor de lac. 
 � Șlefuirea și finisarea materialelor compozite.
 � Șlefuirea și finisarea suprafețelor din lemn.
 � Flexibilitate deosebită: 

adaptabil la forme, contururi, canturi.
 � Suport din burete: previne șlefuirea în exces.
 � Ambalat la rolă: se taie lungimea dorită.
 � Suprafață finală de calitate.
 � Strat anti-încărcare.

 � 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 aplicații pe diferite tipuri de materiale. 
 � Sistem de prindere Velcro (nylon).
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LHR 21ES
Mașină de polishat orbitală
cu excentric 21 mm

LHR 15ES
Mașină de polishat orbitală
cu excentric 15 mm

LHR 21ES/STN
Kit Standard mașină 
de polishat orbitală 
cu excentric 21 mm

LHR 15ES/STN
Kit Standard mașină de polishat 
orbitală cu excentric 15 mm

LHR 21ES/DLX
Kit Deluxe mașină de polishat 
orbitală cu excentric 21 mm

LHR 15ES/DLX
Kit Deluxe mașină de polishat 
orbitală cu excentric 15 mm

1.750 lei

1.420 lei

1.856 lei

1.667 lei

2.235 lei

1.990 lei

1.313 lei

1.065 lei

1.392 lei

1.250 lei

1.676 lei

1.493 lei

–25%

–25%

–25%

–25%

–25%

–25%

Taler Ø mm 150
Excentric Ø mm 21
Putere W 500
Turație rpm 2 000 ÷ 4 200
Greutate kg 2,6
Turație reglabilă •
Șurub de prindere M8–F

Taler Ø mm 125
Excentric Ø mm 15
Putere W 500
Turație rpm 2 000 ÷ 5 000
Greutate kg 2,6
Turație reglabilă •
Șurub de prindere M8–F

Kit-ul Deluxe conține: 1 × LHR 21ES; 1 × Geantă de scule BigFoot; 
1 × Flacon pastă de polishat grosier „Zephir Gloss“, 250 ml; 1 × 
Flacon pastă de polishat mediu „Quarz Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon 
pastă de polishat fin „Keramik Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon pastă 
de polishat ultra fin „Diamond Gloss“, 250 ml; 1 × Taler burete de 
polishat grosier Ø150÷180 mm; 1 × Taler burete de polishat mediu 
Ø150 – 180 mm; 1 × Taler burete de polishat fin Ø150 – 180 mm; 
1 × Taler burete de polishat ultra fin Ø150÷180 mm; 4 × Lavete 
microfibră colorate; 1 × Șorț de protecție BigFoot.

Kit-ul Deluxe conține: 1 × LHR 15ES; 1 × Geantă de scule BigFoot; 
1 × Flacon pastă de polishat grosier „Zephir Gloss“, 250 ml; 1 × 
Flacon pastă de polishat mediu „Quarz Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon 
pastă de polishat fin „Keramik Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon pastă 
de polishat ultra fin „Diamond Gloss“, 250 ml; 1 × Taler burete de 
polishat grosier Ø130÷150 mm; 1 × Taler burete de polishat mediu 
Ø130÷150 mm; 1 × Taler burete de polishat fin Ø130÷150 mm; 
1 × Taler burete de polishat ultra fin Ø130÷150 mm; 4 × Lavete 
microfibră colorate; 1 × Șorț de protecție BigFoot.

Kit-ul Standard conține: 1 × LHR 21ES; 1 × Flacon pastă de 
polishat mediu „Quarz Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon pastă de polishat 
fin „Keramik Gloss“, 250 ml; 1 × Taler burete de polishat mediu 
Ø150÷180 mm; 1 × Taler burete de polishat fin Ø150 – 180 mm; 
4 × Lavete microfibră colorate.

Kit-ul Standard conține: 1 × LHR 15ES; 1 × Flacon pastă de 
polishat mediu „Quarz Gloss“, 250 ml; 1 × Flacon pastă de polishat 
fin „Keramik Gloss“, 250 ml; 1 × Taler burete de polishat mediu 
Ø130÷150 mm; 1 × Taler burete de polishat fin Ø130÷150 mm; 4 × 
Lavete microfibră colorate.



7

RA 150
Șlefuitor pneumatic 
roto-orbital cu excentric

RH 253/256 (Skorpio II Ø 150 mm)
Șlefuitoare pneumatice orbitale cu 
excentric, de mici dimensiuni

Trusa Spot Repair LHR 75

TA 151
Șlefuitor pneumatic
roto-orbital cu excentric 

ER 03TE | ER 05TE
Șlefuitoare electrice  
roto-orbitale cu excentric 
și absorbție de praf

RA 150A
Excentric Ø mm 5
Taler Ø mm 150
Model găuri Multihole
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 380
Turație rpm 0 ÷ 11 000
Greutate kg 0,95
Turație reglabilă •
Șurub de prindere 5/16"–F

1.099 lei 964 lei

1.957 lei

1.135 lei
923 lei

824 lei 723 lei

1.468 lei

851 lei
692 lei

–25% –25%

–25%

–25%
–25%

RH 253 RH 256
Excentric Ø mm 3 6
Taler Velcro Ø mm 150 150
Model găuri Multihole Slim Multihole Slim
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 340 340
Turație rpm 0 ÷ 11 000 0 ÷ 11 000
Greutate kg 0,80 0,80
Turație reglabilă • •
Șurub de prindere M8–F M8–F

ER 03TE ER 05TE
Excentric Ø mm 3 5
Talpă Ø mm 150 150
Model găuri 15 găuri 15 găuri
Putere W 450 450
Turație rpm 5 000 ÷ 10 000 5 000 ÷ 10 000
Greutate kg 2,1 2,1
Turație reglabilă • •
Șurub de prindere M8–F M8–F
Auto-absorbție praf • •

TA 151
Excentric Ø mm 5
Taler Ø mm 150
Model găuri Multihole
Presiune de lucru bar | PSIG 6,2 | 90
Consum max. aer l/min 360
Turație rpm 7 000 ÷ 11 000
Greutate kg 1,5
Turație reglabilă •
Șurub de prindere 5/16"–F

Trusa conține:
1 × Mașină polishat LHR 75;
1 × Mini-mașină de șlefuit LD 30;
1 × Gel abraziv fin (1000 ml);
1 × Gel abraziv ultrafin (1000 ml);
2 × bureți polishare albaștri;
2 × bureți polishare galbeni;
4 ×  lavete polishare microfibră 

(diferite culori);
1 × Șorț de protecție BigFoot



facebook.com/romservice.ro

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: office@romservice.ro • www.romservice.ro
Brașov 500199, Str. 13 Decembrie nr. 32 tel./fax: 0268 425 904
Brașov 500299, Calea București nr. 249, corp C tel./fax: 0268 339 120
București 040062, Calea Văcărești nr. 276 tel./fax: 021 330 7255
Arad 310206, Str. Petru Rareș nr. 38 tel./fax: 0257 218 838
Sibiu 550010, Str. Dealului nr. 12C tel./fax: 0269 225 100
Constanța 900219, Str. Poporului nr. 203 tel./fax: 0241 512 555
Oradea 410284, Str. Meșteșugarilor nr. 102 tel./fax: 0259 236 141
Tg. Mureș 540320, Str. Călărașilor nr. 94 tel./fax: 0265 210 664

Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Fotografiile prezentate nu creează obligații contractuale.

Medium Cut Polish 2500
Un produs clasic destinat înlăturării 
rapide a urmelor rămase după șlefuire. 
O bază solidă pentru rezultat excelent. 
Oferă o combinație optimă între înlăturarea 
urmelor rămase după șlefuire și obținerea 
luciului în cazul lacurilor auto.

Super Heavy Cut Compound 300
Pentru o putere abrazivă maximă. Datorită 
tehnologiei de ultimă generație cu particule 
abrazive divizibile acest produs este unul de înaltă 
performanță. Este produsul ideal pentru profesioniștii 
din detailing și cei din vopsitoria auto. Înlătură urmele 
lăsate de materiale abrazive cu duritatea de 1200 
și cele de uzură în cel mai scurt timp fără a afecta 
suprafața prelucrată sau a murdări zonele alăturate.

Final Finish 3000
Un produs clasic pentru înlăturarea 

hologramelor și obținerea unui luciu perfect. 
Acest polish standard cu efect de luciu 

intens este un produs de încredere în lupta 
împotriva urmelor rezultate la polishare, 

pentru a oferi un luciu final strălucitor.

70 lei

117 lei

135 lei

56 lei

94 lei

108 lei

–20%

Heavy Cut Compound 1000
Polish pentru aplicarea cu un disc de 

burete, destinat înlăturării rapide a urmelor 
rămase după șlefuire. Acest compus 

elimină rapid și eficient zgârieturile, 
gazările și urmele pronunțate de uzură. 

Are cel mai bun raport calitate‑preț.

70 lei

56 lei

–20%

–20%
–20%


