
Prezentare 

Lord Industrial Tools



We give you the tools! 

Cine suntem noi? 

Infiintata in 2007, Lord Industrial Tools S.R.L este o companie 
multicatalog, care doreste sa aduca un plus in piata Romaneasca
si servicii de calitate superioara.

De ce noi ?

Pe langa calitate, inovatie si performanta, actiunile sustinute si 
orientarea catre valoare sunt principiile noastre de baza.
Principalul nostru obiectiv este permanenta dezvoltare a gamei
de produse, depasirea asteptarilor partenerilor nostrii oferind
produse si solutii cat mai profesionale.

 Valorile noastre sunt:

Tenacitata 
Evolutia continua 

Motivatia

 

Accentul pe calitate

Motto-ul nostru:

 



Totul pentru afacerea ta !

mari categori
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Catalogul nostru ABC, o „enciclopedie”de instrumente

de

 

lucru

 

repartizate in 12 capitole
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Kaiser Kraft GmbH este o companie multinationala cu sediul in  Stuttgart, 
Germania, recunoscuta ca lider european  in echipamente de birou,

 

depo-
zitare si protectia mediului.

Liderul European specializat in echipamente de birou, 
atelier si depozitare

	 	

capitole intr-un singur catalog:
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Partenerul tau in sisteme de etansare, lipire, protectie si fixare
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ETANSANTI

 Domeniile  în  care  sunt  utilizați  
agentii  de  etansare sunt  la fel de
 diversificate ca si domeniile vietii 
noastre de zi cu zi.
 MARSTON  DOMSEL produce  o  
varietate  de  etansanti performanti
 din  punct  de  vedere  tehnic, in  
intreaga  lume, destinati industriei. 

Adezivi instant: diferite tipuri si vas-
cozitati.

Adezivii de inalta performanta
MARSTON-DOMSEL asigura o ade-

renta  sigura si reusita in aproape
 toate  domeniile  din  industrie,  chiar
 si  în  cele  mai grele conditii.

ADEZIVI
PROTECTIE

Fixarea  suruburilor,  fixatori  de  bucse
 si  rulmenti,  etansanti pentru filete
 de tevi, etansare de suprafata.

 Pentru  MARSTON-DOMSEL sigu-
ranta produselor este foarte impor-
tanta, în special în domeniile în 
care exista vibratii.

Noua  generatie  de  adezivi  si  etan-
santi  de  inalta  calitate MARSTON
-DOMSEL, detin proprietati functio-

nale remarcabile, chiar si pe cele
 mai dificile materiale. 

FIXARE

  
 

SPRAY - de racire, spuma antistatica, 
ceramic antigripant, antistropi, 

ulei multifunctional,  adeziv si de
 curatare rapida.

MD - AEROSOLI

MARSTON-DOMSEL  oferă  solutii
 personalizate  pentru  o gama larga 

de aplicatii si sarcini de reparatii,
 indiferent daca acestea sunt 
in sectorul industrial, profesional 
sau în scopuri  uzuale.

PRODUSE SPECIALE
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Performanta, durata de viata si ergonomia uneltelor noastre se orienteaza 
 spre asteptarile cele mai inalte ale operatorilor profesionali.
Gama de produse formata din aprox. 1000 de articole, permite selectia optima 
pentru fiecare

 

domeniu de utilizare, chiar si pentru domenii moderne precum 
tehnica solara, energia eoliana si aviatie.

Patenti combinati Clesti dezizolatori Clesti de prindere Clesti pentru inele 

Clesti pentru cuie Clesti pentru tevi si
pompe de apa

Foarfeci de taiat cablu 
si sarma 

      Unelte izolate

Clesti de sertizare Clesti autoblocanti Clesti de precizie Cleste de spart gresie



Infiintata in 1970, Nettuno are multi ani de experienta in productia de 
produse pentru protectie, curatare si ingrijirea pielii.
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Odata cu implementarea procedurilor de certificare ISO si a unui serviciu
eficient pentru clienti, brand-ul nostru a fost intodeauna sinonim cu calitatea. 
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 Stiati ca, dupa munca mainile trebuie rehidratate?
In timpul zilei, pielea este in mod constant sub stres.

 Folosirea regulata a unui hidratant va ajuta sa o pastrati sanatoasa si
 protejata pentru a se putea reface. 



Impreuna	cu	pertenerii	nostri	suntem	certificati	ISO	9001:2008	si	oferim	clientilor	cele	mai	calitative	produse	si	solutii.	
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Va multumim pentru ca ati vizualizat prezentarea

firmei "Cucu" - nu e bani, dar e de lucru ! 
 

 

 

Pentru mai multe detalii ne puteti contacta la:
Nr de telefon: 0371 349 116

E-mail: office@lordtools.ro

Pag web: www.lordtools.ro
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