
ȚEVI DIN CUPRU
Țevile din cupru se utilizează în diverse ramuri industriale 
având conductibilitate termică foarte bună și o 
prelucrabilitate la rece foarte bună.

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).

www.laromet.ro

• 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. 



Marca de cupru

STANDARDE ȘI SIMBOLURI ALIAJE

FORME ȘI DIMENSIUNI

Simbol numeric
Standarde Aplicații

Forma Mod de fabricare Dimensiuni

EN 12449

EN 13600

Simbol chimic

Cu-ETP

Cu-OF

Cu-DHP

CW004A

CW008A

CW024A

Extrudare la cald

Tragere la rece

Tragere la rece

Diametru exterior:
70-140 mm

Diametru interior:
30-90 mm

Grosime de perete:
> 20-30 mm

Dext./ gros.perete = min. 3

Diametru exterior:
6-120 mm

Diametru interior:
4-85 mm

Grosime de perete:
1-20 mm

Latura exterioară:
10-60 mm

Latura interioară:
min. 8 mm

Grosime de perete:
1-5 mm

Stări de livrare*

M – extrudat la cald
M / D – tras la rece

Moale (recopt):
R200 / H035
R200 / H040

Jumătate tare:
R250 / H065
R250 / H070

Tare:
R290 / H090
R290 / H095

ȚEVI DIN CUPRU

* NOTE:

1. Stările de livrare depind de standard și de marca de cupru.

2. Țevile pătrate și dreptunghiulare se oferă numai în stare recoaptă.

Rețele de distribuție a apei

Elemente de conexiune (papuci 
pentru cabluri)

Elemente pentru încălzire electrică

Industria construcțiilor de mașini

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


