
NEMÁTE ČAS 
ČEKAT?
TK speciální nástroje Vám dodáme do 3 týdnů.

Rozsah průměrů 
od 3,0 do 32,0 mm

Celková délka
do 360,0 mm

Minimální 
objednávka 3 ks

S nebo bez vnitřního 
přivádění chladicího média

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. 



Společně dosáhneme toho 
nejlepšího řešení!

Vyvíjíme pro Vás 

Jako dodavatel kompletního vybavení pro třískové 
obrábění ovládáme proces výroby tvrdokovu počínaje 
práškem až po hotový produkt a pokrýváme tak celý 
hodnotový řetězec. 
Na základě zajištěných dodávek substrátu můžeme 
okamžitě reagovat na specifické požadavky našich 
zákazníků a nabídnout neuvěřitelně rychlý servis, tj. 
objednávání a dodávku vysoce kvalitních speciálních TK 
nástrojů. 
Třítýdenní dodací dobu od přijetí zakázky a jejího 
technického uvolnění garantujeme jako závazný příslib 
poskytnutí našich služeb, abyste Vy, naši zákazníci, 
mohli plánovat s patřičnou spolehlivostí právě v případě 
úzkoprofilového materiálu. 

Výhody pro Vás:

optimální řešení pro obrábění  
pro Vaši výrobu zahrnující  
vrtání, frézování a vystružování

 ▲ úspora nákladů díky snížení skladovaných položek
 ▲ zpracování nabídky během 48 hodin včetně 

výkresové dokumentace
 ▲ dodací lhůta ca. 3 týdny od přijetí zakázky a jejího 

technického uvolnění
 ▲ podpora poskytovaná našimi specialisty 

zákaznického servisu a odborně technickými 
poradci

Stačí vyplnit:
Na našich webových stránkách  
 
naleznete formuláře určené pro přesný popis 
Vašich speciálních nástrojů. 

Vyplněný formulář zašlete na adresu  
 
nebo kontaktujte svého odborného obchodně 
technického poradce.

cuttingtools.ceratizit.com

info.cesko@ceratizit.com
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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
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http://cuttingtools.ceratizit.com

