
LINGOURI DIN BRONZ
LAROMET produce, la cerere, lingouri din bronzuri cu staniu și 
bronzuri cu aluminiu. Lingourile reprezintă materia primă pentru 
companiile care retopesc sau realizează piese finite sau semifinite, 
direct prin turnare.

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. 



La cerere, LAROMET poate oferi lingouri și din alte mărci de bronz.

Aliaj

STANDARDE, DIMENSIUNI ȘI STĂRI DE LIVRARE – BRONZURI CU STANIU

Simbol numeric

Standard
și stare de livrare Dimensiuni

EN 1982

GM -
turnat in forme metalice

350 / 270

x 95 / 50

x 80 mm

Simbol chimic

CuSn10-B

CuSn12-B

CuSn5Zn5Pb5-B

CuSn7Zn4Pb7-B

CB480K

CB483K

CB491K

CB493K

LINGOURI DIN BRONZ

Aliaj

STANDARDE, DIMENSIUNI ȘI STĂRI DE LIVRARE – BRONZURI CU ALUMINIU

Simbol numeric

Standard
și stare de livrare Dimensiuni

EN 1982

GM - 
turnat in forme metalice

350 / 270
x 95 / 50
x 80 mm

Simbol chimic

CuAl10Fe2-B

CuAl10Fe5Ni5-B

CB331G

CB333G

Aplicații

Aplicații

Retopire și turnare 
componente pentru 
mașini care lucrează 
în medii corozive, 
piese pentru 
industria chimică

Retopire și turnare 
componente pentru 
mașini supuse la 
solicitări mecanice 
ridicate, piese 
pentru utilajele din 
industria chimică

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
+ 40 733 337 385 / + 40 722 257 714 / + 40 729 036 743
sales@laromet.ro


