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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

Ceratizit is een groep van hightech bedrijven, 
gespecialiseerd in gereedschappen en hardmetaal 
toepassingen.

TEAM CUTTING TOOLS  
ONLINE SHOP
cuttingtools.ceratizit.com

Het omvangrijkste 
online assortiment 
voor de verspaning – 
nu eenvoudig & snel 
bestellen!



Eenvoudig zoeken naar gereedschappen en artikelen

Snelle bestelling

Dankzij een nauwkeurige product zoekopdracht met intuïtieve filteropties vindt u nog sneller en  
betrouwbaar de benodigde artikelen en bespaart u veel tijd bij het bestellen.

Zodra de juiste gereedschappen zijn gevonden, kan een bestelling na enkele  
muisklikken verzonden worden en worden deze direct geleverd.

 Eenvoudig zoeken naar artikelen via artikelnummer of productnaam 
 Optimale filtermogelijkheden voor snel zoeken naar gereedschappen 
 Aanbeveling voor bijbehorende toebehoren direct bij het artikel 
 Altijd toegang tot de meest actuele artikelgegevens

 Kosten- en tijdbesparing bij het bestellen door online processen 
 Eenvoudig en snel toevoegen van artikelen in de winkelwagen 
 Hoge beschikbaarheid met controle in de winkelwagen 
 24 uur per dag bestellen 
 Snelle levering met track and trace



Onmiddellijk en doeltreffend het gewenste gereedschap uit meer dan 65.000 producten van de merken 
CERATIZIT, WNT, KOMET en KLENK vinden en gemakkelijk bestellen – via cuttingtools.ceratizit.com 
heeft u per direct toegang tot een van de grootste assortimenten in de verspaning en gaat bestellen  
dankzij talloze nieuwe functies en mogelijkheden van de shop nog eenvoudiger en sneller! 

Omvangrijke keuze – comfortabele bediening –  
snelle bestelling!



Exclusieve online kortingen 

Gepersonaliseerd klantenaccount

In onze online shop krijgt u informatie over speciale acties en exclusieve online aanbiedingen en 
kunnen prijzen met uw individuele klantenkorting eenvoudig en snel online worden opgeroepen.

Uw account biedt een snel inzicht in condities, contracten, bestelgeschiedenis en individuele 
klantenkortingen. Bestel autorisaties voor afzonderlijke gebruikersaccounts en vrijgave  
processen kunnen naar wens worden ingericht.

 Prijzen met klantenkorting bekijken 
 Meerdere accounts met gepersonaliseerde bestel autorisaties inrichten 
 Vrijgave proces voor bestellingen instellen 
 Favorietenlijsten opstellen 
 Bestellingen en rekeningen inzien en printen

 Niet alleen tijd, maar ook geld besparen bij online-bestellingen



cuttingtools.ceratizit.com

Verbinding met goederenbeheer systemen
Met een OCI-koppeling, EDI-verbinding of het beschikbaar stellen van data, biedt de nieuwe online 
shop mogelijkheden voor een koppeling met uw ERP-systeem en stelt u zo in staat om nog efficiënter 
en betrouwbaar te bestellen.

Meer informatie via cutting.tools/nl/e-procurement

Eersteklas service & advies
Snijgegevens en gereedschapmodellen in alle gangbare 
formaten staan kosteloos ter beschikking. 
Bij de download sectie vindt u een overzicht van alle  
formulieren brochures en catalogi.

 Kosteloos downloaden van CAD data en snijgegevens 
 Downloaden van formulieren, brochures en catalogi

 Alle belangrijke data in uw ERP-systeem 
 Optimering van uw interne inkoopprocessen 
 Vermijden van overdrachtfouten door een directe dataoverdracht

Nu aanmelden via: 

Heeft u hulp nodig of heeft u nog andere vragen?
Wij geven u graag persoonlijk advies!

Maandag t/m vrijdag van 9:00 – 18:00 uur

Vragen over het gebruik en veel gestelde vragen  
vindt u ook via: cuttingtools.ceratizit.com/nl/nl/faq.html

Servicenummer: 00800 921 00000

E-mail: info-nl@ceratizit.com

http://cutting.tools/nl/e-procurement
http://cuttingtools.ceratizit.com/nl/nl/faq.html


VERENIGD.  
COMPETENT. VERSPANEN.

CERATIZIT staat voor hoogwaardige wisselplaatgereedschappen. De producten worden gekenmerkt 
door hun hoge kwaliteit en bezitten het DNA van jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van 
hardmetaalgereedschappen. 

SPECIALIST VOOR  
WISSELPLAATGEREEDSCHAPPEN  

VOOR DRAAIEN, FREZEN EN STEKEN 

WNT staat synoniem voor een grote variatie van producten: roterende gereedschappen uit volhardmetaal en 
HSS, gereedschapopnames en efficiënte oplossingen voor het opspannen van werkstukken zijn bij dit merk 
ondergebracht.

EXPERTS VOOR ROTERENDE GEREEDSCHAPPEN, 
GEREEDSCHAPOPNAMES EN SPANOPLOSSINGEN

Speciaal voor de lucht- en ruimtevaart ontwikkelde boorgereedschappen uit volhardmetaal, dragen de 
productnaam KLENK. De hoogwaardige producten zijn specifiek bestemd voor de bewerking van lichtgewicht 
materialen

VERSPANENDE GEREEDSCHAPPEN VOOR  
DE LUCHT- END RUIMTEVAART

Hoognauwkeurig boren, ruimen verzinken en kotteren is werk voor experts: Efficiënte gereedschapoplossingen 
voor het bewerken van boringen alsmede mechatronische gereedschappen dragen daarom de merknaam 
KOMET. 

HET KWALITEITSLABEL VOOR 
EFFICIENTE BOORBEWERKINGEN

CERATIZIT Nederland B.V.
Vijfhuizenberg 54 \ 4708 AL  Roosendaal 
Tel. +31 165 523440
info-nl@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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