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Innováció a karosszériajavításban

Megrendelői igényekhez
igazodó javítási módszerek
Karosszériajavítónak és kárrendezésben érintett biztosítóknak:
■ Akik szeretnék ügyfeleik számát rövid időn belül megtöbbszörözni.
■ Akik nyitottak az innovációra és figyelemmel kísérik a megváltozott piaci igényeket.
■ Akiknek fontos a környezetvédelem.
■ Akiknek számít az energiatakarékosság és a költségcsökkentés.
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A siker kulcsát az Ön kezébe adjuk!
Tisztelt Partnerünk és Leendő Partnerünk!
Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét az autós társadalom megváltozott szolgáltatási igényeire, mely Öntől technológiai fejlesztéseket és bővítéseket követel. Az
autó hosszabb időtartamú tulajdonlásának a „kényszere”, a szélsőséges időjárási
és egyre zsúfoltabb forgalmi viszonyokból eredő karosszériasérülések számának
emelkedése azokra a műhelyekre, szervizekre hívja fel az autósok figyelmét, akik
minőségi, gyártói garanciának is megfelelő, elfogadható áron nyújtanak javítói
szolgáltatásokat. A javító kiválasztásának meghatározó elemei ma már: a minőség, a javítási idő és az ár, függetlenül attól, hogy valaki márkajavító vagy
márkafüggetlen.
Horváth Lajos

A fenti elvárások megfeleléséhez szeretnénk Önnek segítséget nyújtani egy közösen kifejlesztett és tesztelt technológiai csomaggal. A technológiai innovációkat
tartalmazó csomagokat Smile Repair, Karosszériajavítás pikk-pakk-ra neveztük
el. A PIKK-PAKK csomagok garanciája a Würth-termékek megbízható minősége,
valamint a termékekhez járó szolgáltatásunk: az eszközök mellé a javítási technológiát is átadjuk. Az Ön sikerét nem bízzuk a véletlenre! Technológiai rendszerünket oktatással, betanítással és már bevált marketinggel adjuk át Önnek, mellyel
garantált sikereket érhet el. Technológiánk alkalmazásával ügyfélforgalma jelentős növekedésével számolhat, ugyanakkor javítói szolgáltatása költséghatékonyabbá, környezetbarátabbá is válik. Az ügyfélforgalom növekedésével pedig
eredményesebb lehet egyéb szolgáltatásainak kihasználtsága is.

Szilágyi Tamás

Kérjük, olvassa el prospektusunkat és gondolkodjon el azon: mi lenne, ha az
Ön vállalkozása az elsők között lenne a régiójában, aki ezzel a szolgáltatással
típusfüggetlenül az ügyfelek felé nyithatna?!
Munkájához ezúton is kívánunk sok sikert!

Horváth Lajos
Würth Szereléstechnika Kft.
ügyvezető igazgató
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Szilágyi Tamás
Karosszériajavítás PIKK-PAKK-ra
szakreferens
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A siker összetevői
Cél

■ Nagyobb nyereség vagy magasabb profit
■ Ügyfélszámának növekedése és a javítási idő csökkenése a PIKK-PAKK rendszerrel

Rendszerelemek

Ár

■ Fényezés nélküli horpadásjavítás
■ Horpadásjavítás megbontás nélkül
■ Műanyag elemek javítása
■ Spotfényezés
■	Polírozás
■ Szélvédőjavítás
■ Bőr-, műszerfaljavítás
■ Szövetjavítás

■ Költséghatékony javítási eljárások kevesebb anyagszükséglettel.

Minőség és garancia

■	Innovatív rendszer, ami gyártói garanciának is megfelel.
Az eszközök szakszerű használatának elsajátítása oktatással.

Néhány gondolat a Smile Repair, Karosszériajavítás
PIKK-PAKK-ra technológiát már ismerőktől
■ Totalcar, Winkler Róbert: a múltkor megmutattam anyámnak, hogyan is álljon be a garázsba a Suzukijával. Két elem
sérült. Ezzel a technológiával viszont gyorsan, rétegmérővel is kimutathatatlan nyomok nélkül tüntethetők el a leggyakoribb
apró sérülések. Zseniális.

■ Gépjármű-márkakereskedők Országos Szövetsége: Gablini Gábor elnök: „…csak azok a kereskedők reménykedhetnek abban, hogy túlélik a nehéz időket, akik jól bántak a kuncsaftjaikkal és kellő vevőelégedettséget értek el. A szolgáltatás
minősége kerül előtérbe.”

■ Nagyszokolyai Iván, az Autótechnika szaklap főszerkesztője, az Autószerelők Országos Egyesületének ügyvezetője szerint ez a javítási mód – javítói, ügyfél és biztosítói szempontból is – minden tekintetben optimális: gyors,
környezetkímélő, járulékos hibalehetőségeket nem okoz, betanított szintű szakismeretet kíván, költségkímélő, miközben
vele tisztességes javítói haszon realizálható.
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Smile Repair

Karosszériajavítás PIKK-PAKK-ra rendszer elemeinek
előre összeállított csomagjai

A csomag megnevezése

Cikkszám

Fényezés nélküli horpadásjavítás*

S1999 694 144

Pinpuller készlet
Maxilifter szett
Ragasztópisztoly
Ragasztórúd
Lakksimító kalapács
Műanyag feszítőszerszám
Karosszériaelem feszítőszerszám készlet
Levegős feszítőpárna 1 db
Horpadáskereső készlet
Horpadáskiszedő pálca készlet
Szerszámkocsi – 6 fiókos

A csomag megnevezése

Cikkszám

Horpadásjavítás megbontás nélkül*

S1999 694 145

Pinpuller trafó
Testelőkábel
Pisztoly
Rézelektróda
Elektróda
Szénelektróda
Kihúzó kalapács
Tartalék hegesztőfej
Maxilifter adapter
3 körmös kihúzó
Hullámdrót 50 db
Cinelőfa
Zink paszta etanol 1 kg 25%
Forrasztóón 5 kg 25%
Feszültség-tehermentesítő
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A csomag megnevezése

Cikkszám

A csomag megnevezése

Cikkszám

Műanyag elemek javítása*

S1999 694 148

Szélvédőjavítás*

A0893 964 700

Napi olajozó 1/4”

Szélvédőjavító szett

Műanyag hegesztő készlet
Replast készlet

A csomag megnevezése

Cikkszám

Levegős turbócsiszoló 90°-os

Bőr- és műbőrjavítás*

S0893 964 600

Hegesztőfúvóka hőlégfúvóhoz 2 db

Bőr- és műszerfaljavító készlet

Marófejek 3 különböző méretben
Lemezolló

A csomag megnevezése

Cikkszám

Sarokcsiszoló

Szövetjavítás*

S0893 964 500

Szövetjavító készlet
A csomag megnevezése

Cikkszám

Spot (helyi) fényezés*

S1999 694 146

Infralámpa
Spray-töltő berendezés
Üres spray, vizes 12 db
Üres palack, füller 12 db

A csomag megnevezése

Cikkszám

Polírozás*

S1999 694 147

Fátyoleltávolító polírozó 1 l
Gyors csiszolópaszta 1 l
Fénypolír 1 l
Nanopolír 1 l
Micro polírozókorong
Fekete báránybőr korong
Polírozószivacs – narancssárga
Polírozószivacs – kék
Polírozótányér
Polírkendő
Polírozógép
* A technológiai eljárások fejlődése miatt a szettek tartalma módosulhat, ezért a változtatás jogát fenntartjuk!
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Fényezés nélküli horpadásjavítás
A lakk sérülése nélküli horpadások döntő
többsége javítható ezzel a technológiával,
így nincs szükség a sérült felület fényezésére, mely önmagában jelentős fényezőanyag-, javítási idő és költségmegtakarítást
jelent. A festékréteg vastagsága nem növekszik, gyári állapotnak megfelelő minőségben tünteti el a karosszérián keletkezett
horpadásokat. Egyre több ügyfél és biztosító keresi azokat a javítókat, akik ilyen
szolgáltatással is rendelkeznek. A szélsőséges időjárási viszonyok (viharok, jégeső),
a zsúfolt közutak, parkolók (ajtórányitás,
koccanás) pedig egyre több ilyen jellegű
sérülést eredményeznek. Ezt a javítói eljárást a biztosítók is már kiemelt óradíjas
szorzóval térítik.
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Itt volt egy

horpadás
a jégesőtől...

...és egy itt

a parkolástól!

Fényezés nélküli horpadásjavító csomag
Cikkszám: S1999 694 144

Ki járt jól?
■ Az ügyfél: festékréteg-vastagság növekedése és értékcsökkenés nélkül kapta vissza
autóját. 38%-kal alacsonyabb javítási költségért (biztosítás esetén alacsonyabb önrész
vállalása mellett) lényegesen rövidebb javítási idő alatt készült el a gépkocsija.
■ A javító: emelt óradíjjal javíthatott, lényegesen alacsonyabb költségekkel. (Ezzel a javítási módszerrel jelentős ügyfélszám-növekedést érhet el.)
■ A biztosító: 38%-kal alacsonyabb kárkiegyenlítési költséggel számolhatott.
■ A környezetvédelem: 99%-kal csökkent az oldószerkibocsátás mértéke.

VW Jetta (2007. évjárat) 272 jégveréses horpadással
Utastér- és motorháztető-cserével hagyományos
javítással
Lakatos- és szerelőmunka:
219 760 Huf
Fényezőmunka:
162 640 Huf
Anyagköltség:
259 524 Huf
Fényezőanyag:
140 918 Huf
ÖSSZESEN:
782 842 Huf
Alkatrészcsere és fényezés nélkül Pikk-Pakk-kal
Lakatos- és szerelőmunka:
481 170 Huf
Fényezőmunka:
–
Anyagköltség:
–
Fényezőanyag:
–
ÖSSZESEN:
481 170 Huf

MEGTAKARÍTÁS:
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.

38%

Javítási idők és díjak (Audatex-kalkuláció: 6 700 Ft/óra lakatos, 7 600 Ft/óra fényező,
12 900 Ft/óra jégkár). A fenti árak és javítási óradíjak az áfát nem tartalmazzák.
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Horpadásjavítás megbontás nélkül
A nagyobb horpadásoknál, melyek már
„hideg” technológiával nem állíthatók
helyre, alkalmazzuk ezt az eljárást. Az
egyengetést kívülről végezzük el, így nem
kell megbontani a karosszéria belső borítóelemeit. A technológia előnye, hogy a
gyári üreg- és alvázvédelem nem sérül, így
az a gyártói garancia előírásainak tökéletesen megfelel. Az „Elemcsere a sérülés
helye miatt” fogalom újra értelmezhető, mivel a technológia alternatívát kínál a sokkal
költségesebb és nagyobb értékcsökkenést
eredményező hagyományos, elemcserés
javítási mód kiváltására!

A csomag nem tartalmazza a képen látható szerszámkocsit.
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Itt volt egy

horpadás!

Megbontás nélküli horpadásjavító csomag
Cikkszám: S1999 694 145

Ki járt jól?
■ Az ügyfél: a javítás során nem sérült az autón a gyári alváz- és üregvédelem, nem volt
szükség színkiegyenlítésre, ezáltal a sérülésből származó értékcsökkenés mértéke is alacsonyabb, a javítás összege pedig 47%-kal csökkent.
■ A javító: a megrendelői igényekhez igazodva, kedvezőbb áron javított, s ezzel lehetősége nyílt ügyfelei számának jelentős bővítésére. A kevesebb cserealkatrész alacsonyabb forgóeszköz-lekötést igényel, így kevesebb a hulladék mennyisége.
■ A biztosítók: a gyártói garanciának megfelelően, mintegy 47%-kal csökkentett díjkifizetéssel végezték el a javítást!
■ A környezetvédelem: kevesebb hulladék, kevesebb ártalmatlanítás!
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.

Citroën C3 (2008. évjárat) Jobb hátsó oldalfal cseréje
(a sérülés helye miatt) és ajtó javítása
Jobb hátsó oldalfal-csere hagyományos javítással
Lakatos- és szerelőmunka:
98 490 Huf
Fényező munka:
82 080 Huf
Anyagköltség:
86 953 Huf
Fényezőanyag:
64 359 Huf
ÖSSZESEN:
331 882 Huf
Jobb hátsó oldalfal javítása megbontás nélkül
Pikk-Pakk-kal
Lakatos- és szerelőmunka:
39 530 Huf
Fényezőmunka:
74 480 Huf
Anyagköltség:
4733 Huf
Fényezőanyag:
58 599 Huf
ÖSSZESEN:
177 342 Huf

MEGTAKARÍTÁS:

47%

Javítási idők és díjak (Audatex-kalkuláció: 6 700 Ft/óra lakatos, 7 600 Ft/óra fényező,
12 900 Ft/óra jégkár). A fenti árak és javítási óradíjak az áfát nem tartalmazzák.
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Műanyag elemek javítása
A gépkocsi legdrágább karosszériaelemei
a lökhárítók és a fényszórók. 2002-től a
gyártók és az Allianz Technikai Központjának állásfoglalása szerint ezek az alkatrészek javíthatók. Ezek az alkatrészelemek leszerelve veszélyes hulladéknak
minősülnek, megfelelő csatornán keresztül
ártalmatlanítani kell. A hazai, általános
gyakorlat az, hogy a legkisebb sérülés esetén is csere! A Pikk-Pakk műanyagjavítási
technológia alkalmazásával az autó szinte
valamennyi műanyag eleme javítható!

A csomag nem tartalmazza a képen látható szerszámoskocsit.

12

®

Itt volt egy

műanyag sérülés!

Műanyagelem-javító csomag

Nissan Navarra (2007. évjárat) első vészhárítócseréje

Cikkszám: S1999 694 148

Első vészhárító-csere hagyományos javítással

Ki járt jól?
■ Az ügyfél: fele költségbe sem került a minőségi, szakszerű javítás, rövidebb idő alatt
elkészült. A spot fényezéssel való javítás pedig jobb színkiegyenlítést szavatol.
■ A javító: rövidebb átfutási idő miatt több ügyfelet tud kiszolgálni, és a kedvezőbb javítási összeg és a minőségi munka „visszahozza” az ügyfelet.
■ A biztosító: lényegesen alacsonyabb kárkifizetés, mely nagyobb mozgásteret enged a
kedvezőbb összegű biztosítási csomagok összeállítására, a javítókkal való együttműködés kedvezőbb lehetőségeire!
■ A környezetvédelem: kevesebb káros anyag a levegőben és kevesebb ártalmatlanításra váró veszélyes hulladék!
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.

Lakatos- és szerelőmunka:

12 730 Huf

Fényezőmunka:

15 960 Huf

Anyagköltség:

117 260 Huf

Fényezőanyag:
ÖSSZESEN:

33 100 Huf
179 050 Huf

Első vészhárító javítása és spotfényezés Pikk-Pakk-kal
Lakatos- és szerelőmunka:

31 160 huf

Fényezőmunka:

20 520 Huf

Anyagköltség:

–

Fényezőanyag:

26 181 Huf

ÖSSZESEN:

77 861 Huf

MEGTAKARÍTÁS:

56%

Javítási idők és díjak (Audatex-kalkuláció: 6 700 Ft/óra lakatos, 7 600 Ft/óra fényező,
12 900 Ft/óra jégkár). A fenti árak és javítási óradíjak az áfát nem tartalmazzák
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Spot- (helyi) fényezés
A kisebb sérülések jelentős részénél alkalmazható fényezési technika. Kidolgozott,
egyedi technológiánk alkalmazható minden olyan fényezési területen, amelyet az
Audatex-rendszer megenged, de megfelelő gyakorlattal más elemeken is eredményesen elvégezhető. A Pikk-Pakk technológiával megtöbbszörözhető a műhely
fényezési kapacitása nagyobb beruházási
költségnövekedés nélkül.

A csomag nem tartalmazza a képen látható szerszámoskocsit.
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Itt volt egy

karcolás!

Spotfényező csomag
Cikkszám: S1999 694 146

Ki járt jól?
■ Az ügyfél: a költségkülönbség jól látható a számításból. A javítás 1 nap alatt elkészült,
a színkiegyenlítés garantálható.
■ A javító: fényezőkapacitása megtöbbszöröződik, fajlagos fényezőanyag-felhasználása
– a hagyományos technológiával összevetve – ebben az esetben 53%-kal csökken!
■ A biztosító: a spotfényezéssel végzett javítás mintegy 40%-kal alacsonyabb költségszintű.
■ A környezetvédelem: 60%-kal kevesebb oldószer- és szén-dioxid-kibocsátás.

Nissan Primera (2005. évjárat) hátsó lökhárító
leszerelve és fényezve
Hátsó lökhárító leszerelve és fényezve hagyományos
javítással
Lakatos- és szerelőmunka:
11 390 Huf
Fényező munka:
20 520 Huf
Anyagköltség:
–
Fényezőanyag:
26 343 Huf
ÖSSZESEN:
58 253 Huf
Hátsó lökhárító leszerelés nélkül, spotfényezéssel
Pikk-Pakk-kal
Lakatos- és szerelőmunka:
4020 Huf
Fényezőmunka:
13 680 Huf
Anyagköltség:
–
Fényezőanyag:
9452 Huf
ÖSSZESEN:
27 152 Huf

MEGTAKARÍTÁS:
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.

53%

Javítási idők és díjak (Audatex-kalkuláció: 6 700 Ft/óra lakatos, 7 600 Ft/óra fényező,
12 900 Ft/óra jégkár). A fenti árak és javítási óradíjak az áfát nem tartalmazzák

15

®

Polírozás
Az autó értékállóságában egyre nagyobb
szerepet tölt be a szakszerű, minőségi
polírtechnika.

Elengedhetetlen

kellékké

vált a használtautó-értékesítésben, a korszerű, minőségi fényezési technológiában
(spotfényezés, fényezésihiba-javítás, fényezés nélküli hibajavítások stb.). Egyre
nagyobb szerepe van az állagmegóvását
célzó korszerű felületvédelmi anyagoknak
is, amelyeket a nanotechnológia alapelvei
szerint állítanak elő (nanopajzs).

Egy átlagos méretű, teljes körű szolgáltatást nyújtó javítónál, a felületápolás és
-védelem akár egy teljes műszakot kitöltő
munkalehetőséget is biztosít.

A csomag nem tartalmazza a képen látható szerszámoskocsit.
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Itt volt

matt a fényezés!

Polírozókészlet
Cikkszám: S1999 694 147

A használt autók értékesítésének
hatékonysága 50%-kal növelhető!
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.
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Szélvédőjavítás
A szélvédőjavítás általános gyakorlatban
való alkalmazása jelentős biztosítási díjcsökkentést eredményez. A sérült szélvédőt
kiszerelés nélkül, rövid időn belül kedvezményes áron lehet javítani. A javítással megakadályozható, hogy egy sérülés tovább
repedjen és így a szélvédő stabilitása is
megmarad.
Legtöbbször egy sérült szélvédő javítása/
cseréje csak a casco biztosítás terhére orvosolható, ahol mindenképp van önrész, aminek mértéke a biztosítási csomagtól függően
változhat. A szélvédő javítása – ha javítható
a sérülés – töredék összeg egy szélvédőcseréhez és az önrészhez képest is! A kidobott
hulladék mennyisége is csökkenthető a PikkPakk rendszer szélvédőjavító készletével.
A szélvédő javítási költségét már vannak biztosítók Magyarországon is, akik átvállalják.
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Itt volt egy

kőfelverődés!

Szélvédőjavító készlet
Cikkszám: A0893 964 700

Ki járt jól?
■ Az ügyfél: a javítási költség 88%-kal alacsonyabb, mintha a szélvédőt kicserélték volna.
A szélvédő gyári stabilitása megmaradt.
■ A környezetvédelem: a kidobott hulladék mennyisége csökken.

Szélvédőcsere (Ford Mondeo)
hagyományos javítással
Lakatos- és szerelőmunka:
Anyagköltség:
ÖSSZESEN:
Szélvédőjavítás
Pikk-Pakk-kal
Lakatos- és szerelőmunka:
Anyagköltség:
ÖSSZESEN:

MEGTAKARÍTÁS:

12 730 Huf
112 335 Huf
125 065 Huf

6700 Huf
8400 Huf
15 100 Huf

88%

Javítási idők és díjak (Audatex-kalkuláció: 6 700 Ft/óra lakatos, 7 600 Ft/óra fényező,
12 900 Ft/óra jégkár). A fenti árak és javítási óradíjak azáfát nem tartalmazzák

Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.
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Bőr-, műszerfaljavítás
Mobiltelefonok, illetve navigációs rendszerek konzoljainak kiszerelése után sokszor
csúnya lyukak maradnak a műszerfalon.

REPLAST – műanyagjavítási rendszer
A Würth REPLAST – műanyagjavítási rendszerrel ezek az esztétikai hibák, valamint
szakadások és lyukak egy bőr- vagy műbőr
felületen könnyedén javíthatóvá válnak.
A javítással a gyári állapottal majdnem
megegyező, a szemnek teljesen esztétikus
eredmény érhető el, és mindezt gyorsan és
költségtakarékosan.

A sérült részek legtöbbször kiszerelés,
megbontás nélkül rövid időn belül, költségtakarékosan javíthatók.
A készlet tartalmaz egy profilmasszát,
melynek segítségével a felületen lévő mintázat 100%-ban reprodukálható.
Egy színskála segít a tíz, speciális javítólakkból kikeverni az eredeti felület színét,
mely garantálja, hogy a szem számára észrevehetetlenné válik a javítás helye.
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Itt volt egy

csavarlyuk...

REPLAST
Burkolatjavítási rendszer
Cikkszám: S0893 964 600

...és itt volt egy
Bővebb tájékoztatást kérhet területi képviselő kollégáinktól vagy a
kfzprodukt@wuerth.hu e-mail címen.

szakadás!
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Szövetjavítás
A gépjárművek ülésein nemcsak az idő vasfoga okozhat kidörzsöléseket, hanem olyan idő
előtti sérülések is előfordulhatnak, mint cigaretta okozta égési lyuk, különböző szakadások mondjuk egy öv, vagy kulcs miatt stb.
A Würth RETEX – Kárpitjavító rendszerrel ezek
a sérülések költségtakarékosan, gyorsan és
könnyedén javíthatók. A felületet szinte a gyári
állapotba tudjuk visszaállítani anélkül, hogy a
sérült elemet kidobnánk, kicserélnénk.

RETEX Kárpitjavítási rendszer
A rendszer egyik nagy előnye, hogy a sérült
elemeket – pl. vezetőoldali ülés – legtöbbször kiszerelés, bontás nélkül, rövid időn
belül költségtakarékosan lehet javítani.
A technológia menete, hogy a sérülés megtisztítása után lezárjuk a felületet, majd 24
különböző színben létező szövetszálból
kiválasztjuk a megfelelőt, és egy speciális
ragasztó hozzáadásával kitöltjük a sérülés helyét. A javítás tartósságát egy Fixáló
spray biztosítja.
Ezzel a rendszerrel könnyedén javíthatók
a sérülések, legyenek azok mély égési lyukak az ülésben, szőnyegben, tetőkárpitban
vagy ajtóborításban.
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Würth, a profi szerelés
A Würth
A Würth-csoport jelenleg 86 országban tevékenykedik világszerte 400,
a piacon aktív céggel; és több mint
60 000 munkatársat foglalkoztat, akiknek több mint a fele értékesítésben, az
eladás területén dolgozik. A Würth
több mint 3 millió ügyfélnek szállít a hagyományos szakipartól kezdve, mint fa-,
fém-, építő- és gépjárműipar; a különböző szakterületen jelen lévő nagyipari
partnerekig (autógyártók, elektronika,
energiaipar stb.).
A Würth Kelet-Európában elsőként Magyarországon jelent meg 1988-ban. Ma
már 270 értékesítő segíti a partnereket.
Magyarország legnagyobb szereléstechnikai termékeket forgalmazó vállalataként a Würth 2007-ben 5,925 milliárd
forint forgalmat ért el.

Professzionális megoldások
A Würth-csoport tevékenységének alapja a szerelési és rögzítési anyagok és eszközök kereskedelme. A szakipar, a szolgáltatók és a gyártók
számára kínált százezer árucikk révén lett a csavarspecialistából a szereléstechnika specialistája.
A Würth-csoport kereskedelmének súlypontja a
kötő- és rögzítéstechnikai elemek, vegyi-műszaki termékek, szerszámok, gépek, raktározási és
tárolórendszerek, valamint munkavédelmi termékek forgalmazása.
Minőség
A Würth a csúcsminőséget testesíti meg, akár a
termékminőséget, akár a szolgáltatást tekintve.
Saját vizsgálati laboratóriumában valamennyi
termékét rendszeres vizsgálatnak veti alá; miután
csak a csúcsminőségű termékek biztosítják Önnek
az elvárt követelményeket. A Würth rendelkezik
valamennyi fontosabb minőségi tanúsítvánnyal.

Partneri kapcsolat
A Würth a partnereit szakterületük, tevékenységük
és beszerzési módjuk alapján különböző módon
kezeli, így szolgáltatásai a legkülönfélébb igényekhez is alkalmazkodnak. A területi képviselők, szaktanácsadók személyesen keresik fel ügyfeleiket,
hogy információkkal és tanácsokkal segítsék megrendelőiket, valamint bemutassák a legújabb termékeket. Ennek a napi kapcsolatnak köszönhetően a
vásárlók biztosak lehetnek benne, hogy mindig a
legjobb eszközt és szaktudást kapják munkájukhoz.
A magasan képzett tanácsadók mellett a Würth
az elektronikus megoldások állandó bővítésével,
Webshoppal, logisztikai segítséggel és a raktározás kidolgozásával, továbbá környezettudatos és
innovatív termékfejlesztéssel is igyekszik partnerei
munkáját megkönnyíteni. 2008. júniusban megnyitotta Debrecenben az első Würth Shopot Magyarországon, amely még szélesebb körben teszi
elérhetővé a Würth-termékeket a partnereknek. A
debrecenihez hasonló Shopot a jövőben többet is
tervez nyitni az ország különböző pontjain.
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Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: +36-23/418-130
Fax: +36-23/418-137
www.wuerth.hu
info@wuerth.hu

Termékkatalógus és on-line áruház:
http://shop.wuerth.hu

Kirendeltségeink:
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: 23/418-130. Fax: 23/418-137
6728 Szeged, Fonógyári út 10.
Tel./fax: 62/464-041
8800 Nagykanizsa, Attila u. 6.
Tel.: 93/516-144 Fax: 93/326-356

Würth Shop:
4025 Debrecen, Postakert út 3/a
Tel.: 52/418-616. Fax: 52/419-618
3516 Miskolc, Pesti út
Nyitás: 2008. végén

Pikk-Pakk Rendszer Oktatási Központ:
2030 Érd, Kádár u. 2.
Tel.: 23/372-826
Fax: 23/520-826

