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Căutare simplă a sculelor şi a articolelor
Cu ajutorul unei funcţii îmbunătăţite de căutare a produselor, cu posibilităţi de filtrare intuitive, veţi găsi
mai rapid şi mai sigur articolele de care aveţi nevoie, economisind mai mult timp la comandă.
Căutare simplă a articolelor după numărul sau după numele articolului
Posibilităţi optime de filtrare pentru căutare rapidă a sculelor
Recomandarea accesoriilor adecvate direct la articol
Accesaţi oricând cele mai noi date privind articolele

Comandă rapidă
După găsirea sculelor potrivite, comanda poate fi trimisă cu doar câteva clicuri şi va fi
livrată imediat.
Economie de costuri şi timp în procesul de comandă prin procesele online
Adăugare simplă şi rapidă a articolelor în coşul de cumpărături
Disponibilitate ridicată cu verificare în coşul de cumpărături
Puteţi plasa comenzi la orice oră
Livrare rapidă cu urmărirea expediţiei

Gamă cuprinzătoare – utilizare confortabilă –
comandă rapidă!
Găsiţi rapid şi precis scula dorită din peste 65.000 de produse ale mărcilor CERATIZIT, WNT, KOMET
şi KLENK şi comandaţi confortabil – începând din acest moment, pe cuttingtools.ceratizit.com aveţi
acces la unul dintre cele mai ample sortimente din domeniul aşchierii şi veţi putea comanda chiar şi
mai simplu şi mai rapid, datorită noilor funcţii şi posibilităţi puse la dispoziţie în magazin!

Reduceri exclusive online
În magazinul nostru online veţi primi atenţionări privind ofertele speciale sau ofertele disponibile
exclusiv online şi veţi putea apela comod şi rapid preţurile, cu discount-ul dvs. individual de client.
Economisiţi nu doar timp, ci şi bani la comenzile online

Cont de client personalizat
Contul dvs. de client vă oferă o privire rapidă asupra detaliilor privind condiţiile, contractele, istoricul
comenzilor şi discount-uri de client individuale. Prin intermediul conturilor cu permisiuni de comandă
personalizate vă organizați în mod optim procesele.
Apelarea preţurilor cu discount-uri de client individuale
Crearea mai multor conturi cu permisiuni de comandă personalizate
Crearea listelor de preferinţe
Vizualizarea şi tipărirea comenzilor şi a facturilor

Conexiune cu sistemele de gestiune a mărfurilor
Cu interfaţa OCI, conexiune EDI sau punere la dispoziţie a datelor, noul magazin online oferă
posibilităţi de conectare cu sistemul dvs. de gestiune a mărfurilor, pentru o plasare mai rapidă şi
mai comodă a comenzilor.
Pentru informaţii suplimentare accesaţi cutting.tools/ro/procurement

Toate datele importante în sistemul dvs. ERP
Optimizarea proceselor de achiziţie la nivel intern al companiei dvs.
Evitarea erorilor de transfer prin transmiterea directă a datelor

Service & consultanţă de primă clasă
Datele privind aşchierea şi modelele de scule sunt disponibile
gratuit în cele mai uzuale formate.
În secţiunea de download aveţi la dispoziţie o vedere de
ansamblu a tuturor formularelor, broşurilor şi cataloagelor.
Descărcare gratuită CAD şi a datelor de aşchiere
Descărcarea de formulare, broşuri şi cataloage

Autentificaţi-vă acum la adresa:

cuttingtools.ceratizit.com

Aveţi nevoie de ajutor sau aveţi întrebări
suplimentare?
Ne va face plăcere să vă oferim
consultanţă personal!
De luni până vineri, de la 9:00 la 20:00
Număr service: 0 800 672 384
E-Mail: comanda.ro@ceratizit.com
Răspunsuri la întrebări privind utilizarea şi întrebări frecvente
sunt disponibile şi la adresa: cuttingtools.ceratizit.com/ro/ro/faq.html

UNIŢI. COMPETENŢI.
PRELUCRĂM PRIN AŞCHIERE.
SPECIALISTUL ÎN SCULE CU PLĂCUŢE
AMOVIBILE PENTRU STRUNJIRE,
FREZARE ŞI CANELARE
Marca CERATIZIT semnifică scule cu plăcuţe amovibile de mare calitate. Produsele se disting prin calitatea lor
ridicată şi primesc în ADN-ul lor anii de experienţă în dezvoltarea şi producţia de scule din carbură metalică.

MARCĂ A CALITĂŢII PENTRU
PRELUCRAREA EFICIENTĂ A ALEZAJELOR
Găurirea, alezarea, adâncirea şi finisarea de mare precizie necesită reală expertiză: soluţiile de scule eficiente
pentru prelucrarea alezajelor, precum şi sculele mecatronice poartă din acest motiv marca KOMET.

EXPERŢI ÎN SCULE ROTATIVE,
PORTSCULE ŞI SOLUŢII DE PRINDERE
WNT este sinonim cu varietatea produselor: sculele rotative din carbură solidă şi HSS,
portsculele şi soluţiile eficiente pentru prinderea sculelor sunt alocate acestei mărci.
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Sculele de găurire din carbură solidă, special dezvoltate pentru industria aviatică şi aerospaţială, poartă numele
de produs KLENK. Produsele extrem de specializate sunt predestinate pentru prelucrarea materialelor de
construcţii uşoare.

