
PROGRAME COMPLETE
Cea mai bogată gamă de produse oferită în România - peste 72 000 de articole 
diferite în stoc.

PROMPTITUDINE ȘI EFICIENTĂ
Livrare în 24 de ore prin curierat rapid la sediul clientului, în orice localitate.

CONDIȚII DE LIVRARE
Pentru livrări de până la 500 Lei (fără TVA), se va percepe o taxă de transport și 
manipulare de 20 Lei (fără TVA). Excepție fac comenzile ridicate de client de la 
depozitul ROCAST.
Pentru livrări de peste 500 Lei (fără TVA) taxa de transport și manipulare este zero.
Nu se procesează livrări sub valoarea de 100 Lei (fără TVA). Excepție fac 
comenzile ridicate de client de la depozitul ROCAST.

DISPONIBILITATE
Peste 96% din produse existente pe stoc în Depozitul Central București (Otopeni).

CALITATE GERMANĂ
Certificat ISO 9001 pentru asigurarea calității.

Peste 40 de furnizori din Germania.

Cea mai bogată gamă de mașini-unelte proiectate în 
Germania de ingineri cu multă experiență în domeniu.

O gamă largă de scule 
profesionale produse în Germania.



I

Organe de asamblare

8 - 157
1.1 - 1.150

Sisteme de fixare

158 - 239
2.1 - 2.82

Scule pentru prelucrări 
prin așchiere

240 - 429
3.1 - 3.190

Auxiliare pentru 
prelucrări prin așchiere

430 - 465
4.1 - 4.36

Scule pentru beton, 
zidărie, sticlă și lemn

466 - 495
5.1 - 5.30

Scule pentru debitare, 
polizare și șlefuire

496 - 575
6.1 - 6.80

Instrumente de măsură

576 - 627
7.1 - 7.52

Unelte de mână

628 - 867
8.1 - 8.240

SIMPSON

FILIPEȘTII  DE  PĂDURE



II

Burghie și carote pentru beton

Burghie pentru ceramică, faianță și sticlă

Burghie pentru lemn

Dălți pentru ciocane electrice și 
pneumatice

Discuri pentru debitare și polizare piatră 
și beton

Cupe abrazive diamantate pentru mașini 
de frezat și polizat beton

Discuri pentru lemn pentru fierăstraie 
circulare

Discuri abrazive pentru debitare, 
polizare și finisare

Perii profesionale

Abrazive pe suport

Role abrazive

Discuri pentru mașini de polizat

Freze biax din carbură de wolfram

Pile și răzuitoare

Pânze pentru fierăstraie manuale și 
electrice

Benzi de fierăstrău industriale

Șublere

Micrometre

Truse de măsură

Ceasuri comparatoare

Dispozitive de măsurare a înălțimii, 
stative, suporți

Ace de trasat, echere, compasuri, 
raportoare

Lere, rigle indicatoare, accesorii

Șurubelnițe și bits

Clești profesionali

Chei profesionale

Truse de scule

Ciocane, foarfeci, cuttere

Dălți, punctatoare, priboaie, poansoane

Menghine, pensete

Scule pentru țevi

Extractoare de rulmenți

Scule pentru service auto

Mandrine, adaptoare

Dornuri de fixare

Bucșe elastice

Bolțuri, vârfuri de centrare

Dispozitive de divizare

Menghine pentru mașini-unelte

Elemente de fixare pe mașini-unelte

Universale cu bacuri

Accesorii pentru mașini-unelte

Produse chimice

Burghie

Teșitoare, adâncitoare

Clopote de găurire pentru metal

Scule pentru filetare

Freze

Cuțite de strung

Suporți cu plăcuțe amovibile pentru 
strunjire

Plăcuțe amovibile din carburi metalice

Șuruburi

Piulițe

Șaibe

Știfturi

Tije filetate

Holzșuruburi

Șuruburi autoforante

Șuruburi colorate

Blistere

Pop-nituri

Dibluri

Conexpanduri

Fixări chimice

Coliere metalice

Suporți pentru țevi

Plăcuțe și colțare

Șuruburi pentru acoperiș

Șuruburi pentru gard



III

Unelte electrice

868 - 1051
9.1 - 9.184

Echipament de lucru

1052 - 1113
10.1 - 10.62

Echipamente pentru 
aer comprimat

1114 - 1215
11.1 - 11.102

Echipamente pentru
prelucrarea metalelor

1216 - 1337
12.1 - 12.122

Echipamente pentru 
sudură și lipire

1338 - 1395
13.1 - 13.58

Echipamente industriale 

1396 - 1441
14.1 - 14.46

Materiale și accesorii 
pentru instalații electrice

1442 - 1507
15.1 - 15.66

Produse chimice tehnice

1508 - 1539
16.1 - 16.32



IV

Mașini cu acumulator

Polizoare și mașini de șlefuit

Mașini de găurit şi înşurubat

Ciocane rotopercutoare, demolatoare

Mașini de şlefuit, polizat şi lustruit

Fierăstraie

Aspiratoare, suflante

Aparate de curățat cu presiune

Pompe de apă

Amestecătoare electrice

Echipament de protecție

Cutii pentru scule, dulapuri

Benzi adezive, folii de protecție

Lămpi de lucru, prelungitoare

Scări

Schele din aluminiu

Prese pentru atelier

Ridicare și transport

Unelte pneumatice

Accesorii pentru unelte pneumatice

Compresoare mobile cu piston

Compresoare staționare cu piston 

Compresoare cu șurub

Componente pentru sisteme 
de aer comprimat

Pistoale pentru capse și cuie

Electrozi, bare și sârme pentru sudură

Aparate de sudură MIG - MAG

Scule şi accesorii pentru lipire și 
încălzire

Aparate de tăiere cu plasmă

Accesorii pentru sudură

Aparate de sudură WIG / TIG

Invertoare pentru sudarea cu electrozi

Arzătoare și accesorii

Mașini de găurit

Mașini de frezat

Strunguri

Mașini cu comandă numerică

Fierăstraie cu bandă metalică

Fierăstraie cu disc

Mașini pentru polizat

Mașini pentru debitarea și îndoirea 
tablei

Mașini pentru îndoit țevi și profile

Filetare și perforare țevi

Curățare și desfundare

Echipamente pentru prelucrarea 
lemnului

Montaj și întreținere țevi

Diagnostic, inspecție, localizare

Generatoare electrice

Conectori și izolatori pentru cabluri

Conductori electrici 

Sisteme de prindere pentru cabluri

Prize și cuple industriale

Doze și trasee de cabluri

Prize, întrerupătoare și prelungitoare

Tablouri electrice și accesorii

Întrerupătoare și auxiliare pentru 
tablouri electrice

Aparataj electric industrial

Vaseline și uleiuri

Agenți de răcire și lubrifianți

Soluții pentru curățare 
și întreținere

Spray-uri tehnice

Adezivi

Etanșanți siliconici 
și spume de montaj


