
TEAM CUTTING TOOLS  
ONLINESHOP
cuttingtools.ceratizit.com

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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT to grupa zaawansowanych  
technologicznie przedsiębiorstw, specjalizujących 
się w narzędziach do obróbki skrawaniem oraz 
rozwiązaniach z zakresu materiałów twardych.

Szybkie i proste zamawianie  
z największej oferty  
narzędzi skrawających  
online!



Prosta funkcja wyszukiwania narzędzi i artykułów 

Szybkie zamawianie

Ulepszona funkcja wyszukiwania produktów z intuicyjnymi opcjami filtrowania umożliwia znalezienie  
potrzebnych artykułów szybko i niezawodnie, oszczędzając cenny czas przy składaniu zamówienia.

Po wyszukaniu odpowiednich narzędzi i kilku kliknięciach zamówienie zostaje przyjęte 
do realizacji i niezwłocznie dostarczone.

 Łatwe wyszukiwanie artykułów za pomocą numeru artykułu lub nazwy produktu 
 Optymalne opcje filtrowania dla szybkiego wyszukiwania narzędzi 
 Podpowiedzi odpowiednich akcesoriów bezpośrednio przy danym artykule 
 Dostęp do najbardziej aktualnych informacji o artykule w każdym czasie

 Oszczędność kosztów i czasu w procesie zamawiania online 
 Łatwe i szybkie dodawanie artykułów do koszyka 
 Wysoka dostępność z weryfikacją w koszyku 
 Możliwość składania zamówień przez całą dobę 
 Szybka dostawa ze śledzeniem przesyłki



Błyskawiczne i dokładne wyszukiwanie oraz wygodne zamawianie niezbędnych narzędzi z ponad  
65.000 produktów marek CERATIZIT, WNT, KOMET i KLENK. Strona cuttingtools.ceratizit.com zapewnia 
natychmiastowy dostęp do jednego z największych asortymentów w branży obróbki skrawaniem, a dzięki 
wielu nowym funkcjom i możliwościom sklepu zamawianie jest jeszcze łatwiejsze i szybsze! 

Szeroki wybór – prosta obsługa – szybkie zamawianie!



Rabaty online na wyłączność 

Spersonalizowane konto klienta

W naszym sklepie internetowym otrzymasz informacje o ofertach specjalnych i rabatach online na 
wyłączność. Możesz również szybko i łatwo pobrać ceny ze swoimi indywidualnymi rabatami.

Konto klienta oferuje szybki wgląd w szczegóły warunków, umowy, historie zamówień i indywidualne 
rabaty klienta. Uprawnienia do składania zamówień na poszczególnych kontach użytkownika oraz 
procesy zatwierdzania można ustawić według własnych potrzeb. 

 Pobieranie cen z indywidualnymi rabatami klienta 
 Tworzenie kilku kont ze spersonalizowanymi uprawnieniami do zamawiania 
 Ustanawianie procesów zatwierdzania zamówień 
 Sporządzanie list zakupów 
 Wgląd w zamówienia i faktury z możliwością ich wydruku

 Oszczędność nie tylko czasu, ale również pieniędzy przy zamawianiu online



cuttingtools.ceratizit.com

Podłączenie do systemu zarządzania towarem

Potrzebujesz pomocy lub masz pytania?
Chętnie doradzimy osobiście!

Z interfejsem OCI, połączeniem EDI lub opcją udostępniania danych nowy sklep internetowy oferuje 
możliwość podłączenia do systemu zarządzania towarami w firmie, co pozwala na jeszcze bardziej 
efektywne i niezawodne zamawianie produktów.

Więcej informacji na ten temat na stronie cutting.tools/pl/e-procurement

Pierwszorzędny serwis i doradztwo
Parametry skrawania i modele narzędzi we wszystkich 
popularnych formatach są dostępne bezpłatnie. 
W naszej zakładce plików do pobrania znajduje się 
zestawienie wszystkich formularzy, broszur i katalogów.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00.

Pytania dotyczące korzystania ze sklepu oraz często zadawane pytania 
znajdują się również na stronie: cuttingtools.ceratizit.com/pl/pl/faq.html

 Bezpłatne pobieranie plików CAD i parametrów skrawania 
 Pobieranie formularzy, broszur i katalogów

 Wszystkie ważne dane w firmowym systemie ERP 
 Optymalizacja wewnętrznych procesów zakupu 
 Unikanie błędów kopiowania/wklejania dzięki bezpośredniemu transferowi danych 

Numer serwisowy: 800 560 590

e-mail: info.polska@ceratizit.com

Zaloguj się już teraz na stronie: 

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


POŁĄCZENI I KOMPETENTNI 
W OBRÓBCE SKRAWANIEM

Produkty marki CERATIZIT to narzędzia na płytki wymienne, charakteryzujące się wysoką jakością wynikającą z 
wieloletniego doświadczenia.

SPECJALISTA W ZAKRESIE NARZĘDZI  
NA PŁYTKI WYMIENNE DO TOCZENIA,  

FREZOWANIA I PRZECINANIA

WNT to różnorodność produktu: narzędzia obracane z pełnego węglika i stali szybkotnącej, oprawki 
narzędziowe oraz wydajne narzędzia do mocowania detalu to znaki rozpoznawcze tej marki.

EKSPERT W DZIEDZINIE NARZĘDZI  
OBROTOWYCH, OPRAWEK NARZĘDZIOWYCH  

I NARZĘDZI MOCUJĄCYCH 

KLENK – narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia opracowane specjalnie dla przemysłu lotniczego i 
kosmicznego. Wysoce wyspecjalizowane produkty przeznaczone do obróbki materiałów konstrukcji lekkich.

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI SKRAWANIEM DLA 
PRZEMYSŁU LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO

Wysoko-precyzyjne wiercenie, rozwiercanie, pogłębianie i wytaczanie: wydajne rozwiązania narzędziowe do 
obróbki otworów jak również narzędzia mechatroniczne oznaczone nazwą KOMET.

ZNAK JAKOŚCI DLA WYDAJNEGO WIERCENIA

CERATIZIT Polska Sp. z o.o.
ul. Józefa Marcika 2 \ 30-443 Kraków
Tel.: +48 12 2528570
info.polska@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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