
ȚEVI ROTUNDE 
DIN ALAME DEFORMABILE
Țevile rotunde din alame deformabile produse de LAROMET se 
utilizează pe scară largă în diverse ramuri industriale având în 
vedere faptul că au o foarte bună prelucrabilitate și rezistență la 
coroziune.

www.laromet.ro
Furnizăm produse și servicii la standarde ridicate de calitate menite să satisfacă cele mai exigente cerințe ale 
clienților noștri. Conformitatea sistemelor de management adoptate (calitate, mediu, sănătate și securitate în 

muncă) este certificată de către Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA).

• Producție la cele mai înalte standarde de calitate
• Ofertare rapidă
• Prețuri de producător
• Produse livrate prompt, direct din stoc sau pe bază de comandă
• Transport asigurat, la cerere
• Consultanță tehnică

Avem mai mult de 80 de ani de experiență în producția de 
semifabricate din alamă, bronz și cupru. Toate produsele oferite 
de LAROMET sunt fabricate în ROMÂNIA, în cele două facilități 
de producție situate în București și Brașov. 



ȚEVI ROTUNDE 
DIN ALAME DEFORMABILE

Aliaje corespondente

Standard Aplicații
Simbol numericSimbol chimic

CuZn39Pb3

CuZn37 CW508L

CW614N

CW617N

CW708R

CW710R

CW713R

CuZn40Pb2

CuZn31Si1

CuZn35Ni3Mn2AlPb

CuZn37Mn3Al2PbSi

EN 12449

Prelucrare pe mașini-unelte, 
fabricare diverse piese, 

echipament sanitar

Organe de mașini cu rezistență 
ridicată, componente pentru 

industria auto și aeronave, piulițe, 
supape, rulmenți, bucșe, părți 

componente ale pompelor

Decorațiuni interioare

Mod de fabricare Dimensiuni

Extrudare la cald

Tragere la rece

Stări de livrare*

Diametru exterior: 
40-140 mm

Diametru interior: 
30-90 mm

Grosime de perete: 
5-30 mm

Dext./ gros.perete = 3-10

Pentru aliajul CW508L:
Diam. exterior: 10-100 mm

Diam. interior: 8-85 mm
Gros. de perete: 1-15 mm

Pentru aliajele CW614N, 
CW617N, CW708R, CW710R:

Diam. exterior: 35-100 mm
Diam. interior: 27-85 mm
Gros. de perete: 4-15 mm

M – extrudat la cald

M – tras la rece

Jumătate tare:
R370 / H085
R430 / H115
R440 / H115
R490 / H125

La cerere, LAROMET poate oferi țevi rotunde și din alte alame deformabile.

*stările de livrare depind de 
aliaj

Țevile din aliajul CW713R 
se oferă numai extrudate 

la cald

PRODUCȚIE & VÂNZARE RUDENI
Str. Macului nr. 21-25, Rudeni, județul Ilfov
+40 727 334 518 / +40 727 334 396 / +40 21 208 56 08 / 
sales@laromet.ro 

PRODUCȚIE & VÂNZARE BRAȘOV
Str. Carpaților nr. 60, Brașov, județul Brașov
+40 729 036 753 / +40 727 334 396 / +40 727 334 518 / 
sales@laromet.ro

STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

DIMENSIUNI ȘI STĂRI DE LIVRARE


