
TEAM CUTTING TOOLS  
ONLINE SHOP
cuttingtools.ceratizit.com

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

Tooling the Future
www.ceratizit.com

CERATIZIT je skupina visokotehnoloških podjetij, 
specializiranih za rezalna orodja in rešitve iz trdnih 
materialov.

Hitro in enostavno
naročanje
iz največje spletne 
ponudbe obdelovalnih 
orodij!



Funkcija preprostega iskanja orodij

Hitro naročanje

Izboljšana funkcija iskanja izdelkov z intuitivnimi možnostmi filtriranja vam omogoča, da najdete 
potrebna orodja hitreje in zanesljiveje, s tem prihranite svoj dragoceni čas pri naročanju.

Ko najdete pravo orodje, potrebujete le nekaj klikov, da pošljete naročilo in mi ga takoj 
odpremimo.

 Preprosta funkcija iskanja po orodjih s pomočjo kataloške številke ali imena izdelka 
 Idealne možnosti filtra za hitro iskanje orodij 
 Priporočilo ustreznih dodatkov na strani izdelka 
 Kadar koli lahko dostopajte do najnovejših podatkov o orodjih 

 Med postopkom naročanja, vam spletni procesi prihranijo čas in denar 
 Hitro in enostavno dodajte orodja v košarico 
 Visoka razpoložljivost, vključno s pregledom izdelkov v košarici 
 Naročate lahko 24 ur na dan 
 Hitra dostava s sledenjem pošiljke



Hitro in natančno poiščite pravo orodje izmed več kot 65.000 izdelki blagovnih znamk CERATIZIT, 
WNT, KOMET in KLENK in ga priročno naročite. V spletni trgovini cuttingtools.ceratizit.com, imate 
sedaj dostop do enega največjih obsegov obdelovalnih orodij. Orodja lahko naročite še hitreje in lažje,  
zahvaljujoč nešteto novim funkcijam in možnostim!

Širok izbor – enostaven za uporabo – hitro naročanje!



Ekskluzivni spletni popusti

Prilagojeni uporabniški račun 

V naši spletni trgovini boste prejeli informacije o posebnih promocijah in ekskluzivnih spletnih 
ponudbah. Cene lahko s svojim osebnim popustom vidite, tako lahko  tudi hitro in enostavno kupite 
preko spleta.

Vaš uporabniški račun vam omogoča, da vidite podrobnosti o stanju, pogodbah, zgodovino naročil  
in vaše osebne  popuste. Uporabniški računi s prilagojenimi pooblastili za naročanje omogočajo  
reproduciranje vaših procesov na optimalen način.

 Pridobite cene s svojimi osebnimi popusti 
 Nastavite več uporabniških računov s prilagojenimi pooblastili za naročanje 
 Shranite elemente za pozneje 
 Ogled in tiskanje naročil in računov

 Ko naročite prek spleta, prihranite denar in čas



Povežite se z ERP sistemi

Potrebujete kakšno pomoč? Ali imate dodatna 
vprašanja? Z veseljem vam bomo pomagali!

Nova spletna trgovina vam omogoča povezavo z vašim ERP sistemom z uporabo bodisi vmesnika 
OCI, EDI povezavo bodisi z zagotavljanjem podatkov, kar omogoča, da naročate še bolj priročno in 
hitro.

Za dodatne informacije obiščite cutting.tools/sl/e-procurement

Vrhunska storitev in svetovanje
Rezalni podatki in modeli orodij so brezplačno na voljo v 
vseh standardnih formatih.Naše mesto za prenos, vsebuje 
pregled vseh obrazcev, brošur in katalogov.

Od ponedelka do petka med 8:00 in 18:00

Vprašanja o uporabi spletne trgovine in pogosto zastavljena vprašanja 
vprašanja najdete na naslovu: cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/faq

 Brezplačen prenos CAD podatkov in rezalnih parametrov 
 Prenos obrazcev, brošur in katalogov

 Vsi ključni podatki v vašem ERP sistemu 
 Optimizirajte notranje procese naročanja 
 Izogibajte se napakam pri kopiranju in lepljenju, z neposrednim prenosom podatkov

Pokličite nas: 03 8888 300

E-naslov: csc.adria@ceratizit.com

cuttingtools.ceratizit.comRegistrirajte se zdaj na:

http://cutting.tools/sl/e-procurement
http://cuttingtools.ceratizit.com/si/sl/faq


ZDRUŽENO. 
KOMPETENTNO. OBDELANO.

Blagovna znamka CERATIZIT je sinonim za kakovostna orodja z obračalnimi ploščicami. Izdelki odražajo visoko 
kakovost in so plod dolgoletnih izkušenj v razvoju in proizvodnji orodij iz karbidne trdine. Vse to imajo zapisano 
v DNK.

SPECIALIST ZA ORODJA Z
OBRAČALNIMI PLOŠČICAMI ZA

REZKANJE, STRUŽENJE IN ZAREZOVANJE

WNT je sinonim za raznolikost izdelkov. Za to blagovno znamko stojijo rotirajoča orodja iz karbidne trdine in 
HSS-a, vpenjala za orodje in učinkovite rešitve za vpenjanje obdelovancev.

EKSPERT ZA ROTIRAJOČA ORODJA,
VPENJALA ZA ORODJA IN VPENJALNE REŠITVE

Posebej razvito za letalsko in vesoljsko industrijo. Svedri iz karbdine trdine nosijo ime podjetja KLENK.  
Visoko specializirani izdelki so namenjeni obdelavi lahkih materialov.

VRHUNSKO ORODJE ZA STROJNO OBDELAVO
ZA LETALSKO IN VESOLJSKO INDUSTRIJO

Visokoprecizno vrtanje, povrtavanje, grezenje in modularno izstruževanje je stvar strokovnjakov: Učinkovite 
rešitve orodij za obdelavo izvrtin in mehatronska orodja, nosijo zato ime blagovne znamke KOMET.

SINONIM KAKOVOSTI ZA UČINKOVITO VRTANJE

CERATIZIT Deutschland GmbH
Daimlerstr. 70 \ 87437 Kempten 
Tel. +49 831 57010-0
info.slovenija@ceratizit.com \ www.ceratizit.com
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