
TEAM CUTTING TOOLS  
ONLINESHOP
cuttingtools.ceratizit.com

CERATIZIT ist eine Hightech-Engineering-
Gruppe, spezialisiert auf Werkzeug- und  
Hartstofftechnologien.

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Skupina CERATIZIT se specializuje na 
strojírenská řešení s vysokou technologickou 
kvalitou pro výrobu řezných nástrojů a  
produktů z velmi tvrdých materiálů. 

Nejrozsáhlejší online  
sortiment pro třískové  
obrábění na Vás již  
čeká – objednávejte  
nyní snadno &  
rychle!



Snadné vyhledávání nástrojů a artiklů

Rychlé objednávání

Prostřednictvím přesně specifikovaného vyhledávání produktů s intuitivní funkcí filtru si vyhledáte  
požadované artikly ještě rychleji a sestavení Vaší objednávky bude mnohem rychlejší.

Pokud jste si již vyhledali vhodné nástroje, několik kliků postačí pro odeslání objednávky 
a zboží Vám neprodleně dodáme.

 snadné vyhledávání artiklů pomocí čísla artiklu nebo názvu produktu 
 optimální možnosti filtrů pro rychlé vyhledávání nástrojů 
 doporučené vhodné příslušenství přímo u artiklu 
 neustálý přístup k nejaktuálnějším údajům o artiklech

 úspora nákladů i času díky online objednávání 
 snadné a rychlé přidávání artiklů do košíku 
 vysoká dostupnost s kontrolou v košíku 
 objednávání 24 hodin denně 
 rychlé dodací lhůty se sledováním zásilky



Rychlé vyhledání a pohodlné objednání přesně požadovaného nástroje z produktové nabídky  
převyšující 65.000 produktů značek CERATIZIT, WNT, KOMET a KLENK – na cuttingtools.ceratizit.com 
máte nyní okamžitý přístup k jednomu z nejrozsáhlejších sortimentů nástrojů a příslušenství pro třískové 
obrábění, a díky celé řadě nových funkcí a možností online shopu můžete objednávat ještě snadněji a 
rychleji! 

Bohatý výběr – komfortní ovládání –  
rychlé objednávání!



Exkluzivní online slevy 

Personalizovaný zákaznický účet

V našem online shopu Vás informujeme o speciálních akcích i exkluzivních online nabídkách  
a můžete pohodlně sledovat rychle se zobrazující ceny s Vaší individuální zákaznickou slevou.

Váš zákaznický účet Vám umožňuje rychlý přehled o detailech sjednaných podmínek, kontraktech, 
o historii objednávek i individuálních zákaznických slevách. Oprávnění pro objednávání s ohledem 
na jednotlivé uživatelské účty a procesy schvalování lze nastavit zcela dle Vašich osobních potřeb.

 zobrazování cen s individuálními zákaznickými slevami 
 zřízení několika účtů s personalizovaným oprávněním pro objednávání 
 nastavení procesů pro schvalování objednávek 
 sestavování nákupních seznamů 
 náhled a tisk objednávek a faktur

 objednávejte online a ušetříte čas i peníze



cuttingtools.ceratizit.com

Propojení se systémy hospodaření s materiálem
Díky rozhraní OCI, napojení EDI nebo poskytování údajů přináší nový online shop možnosti pro  
propojení s Vaším systémem hospodaření s materiálem a můžete tudíž objednávat ještě efektivněji  
a s vyšší procesní spolehlivostí.

Další informace viz cutting.tools/cs/e-procurement

Prvotřídní služby & poradenství
Řezné parametry a modely nástrojů jsou k dispozici zdarma 
ve všech běžných formátech. 
V naší sekci Ke stažení naleznete přehled všech formulářů, 
prospektů a katalogů.

 stahování CAD a řezných parametrů zdarma 
 stahování formulářů, prospektů a katalogů

 veškeré důležité údaje ve Vašem systému ERP 
 optimalizace Vašich interních procesů nákupu 
 zabránění chybám datového přenosu díky přímému přenosu dat

Nyní se přihlaste na: 

Potřebujete pomoc nebo máte další dotazy?
Rádi Vám poradíme v rámci osobního setkání!

Od pondělí do pátku od 7:00 hod. - 19:00 hod.

Informace o používání a odpovědi na často kladené dotazy  
naleznete na: cuttingtools.ceratizit.com/cz/cs/faq.html

Číslo oddělení služeb zákazníkům: 800 555 666

E-mail: info.cesko@ceratizit.com

http://cutting.tools/cs/e-procurement
http://cuttingtools.ceratizit.com/cz/cs/faq.html
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SJEDNOTILI JSME  
ZKUŠENOSTI PRO OBRÁBĚNÍ

Značka CERATIZIT je jméno pro špičkové nástroje s břitovými destičkami. Tyto nástroje se vyznačují vysokou 
kvalitou a nesou DNA dlouholetých zkušeností z vývoje a výroby tvrdokovových nástrojů.

KOMPETENČNÍ ZNAČKA V OBLASTI VÝVOJE A 
VÝROBY PRŮMYSLOVÝCH ŘEŠENÍ

WNT je synonymem pro široký sortiment: rotační nástroje z tvrdokovu i HSS, upínače nástrojů a efektivní řešení 
pro upínání obrobků jsou proto přiřazeny pod tuto značku.

VYSOCE KVALITNÍ SLUŽBY 
A ŠIROKÉ PORTFOLIO

Specifické nástroje z tvrdokovu vyvinuté pro vrtání v leteckém a kosmickém průmyslu nesou značku KLENK. 
Tyto vysoce specializované produkty jsou předurčeny pro obrábění lehkých materiálů.

PRÉMIOVÉ NÁSTROJE NA TŘÍSKOVÉ  
OBRÁBĚNÍ PRO LETECTVÍ A KOSMONAUTIKU

Velmi přesné vrtání, vystružování, zahlubování a vyvrtávání je věcí expertů: efektivní řešení pro obrábění otvorů, 
stejně jako mechatronické nástroje nesou proto značku KOMET.

INOVATIVNÍ PRŮKOPNÍK V TECHNOLOGII 
VRTÁNÍ JIŽ CELÉ STOLETÍ

CERATIZIT Česká republika s.r.o.
Sokolovská 250 \ 594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 522 411
info.cesko@ceratizit.com \ www.ceratizit.com


