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ORSY SCAN
Egy sokoldalú lehetőség egyénileg az Ön rendelési 
folyamatához igazítva és összeállítva. A megrendelések 
összeállítása a vonalkódok beszkennelésével, számító-
gép segítségével történik.

ORSY
Tökéletesen az Ön igényeinek megfelelő raktározási 
és árukiadási rendszer, amit területi képviselőnk telepít, 
kívánsága szerint tölti fel áruval és címkézi a polcot.

ORSYMOBIL
Szakembereink az Ön egyéni igényeinek megfelelően 
tervezik meg gépjárműve berendezését, annak érdeké-
ben, hogy ideális körülmények között végezhesse 
műhelyén kívüli munkáját. 

WEBSHOP
Webshopunk egy, az Interneten keresztül hozzáférhető 
katalógus és rendelési rendszer. Több mint 12.000 ter-
mékhez, termékleíráshoz juthat hozzá.

GÉPFLOTTA BÉRLÉS
Célja, hogy szerződéses keretek között, Partnereink 
számára egyedi igényeik szerint összeállított gépfl ottát, 
szervizellátást, futamidőt és pénzügyi konstrukciót tar-
talmazó szolgáltatást nyújtsunk.

C-TERMÉK ÉS RAKTÁRMENEDZSMENT
A C-termékek (rezsi anyagok) beszerzésénél csak kb. 
20% esik a tulajdonképpeni áru bekerülési költségeire 
és mintegy 80% a beszerzési költségekre (készlet-
gazdálkodás, rendelés, ár-összehasonlítások, raktározás 
és kivételezés). Ezt a 80%-ot célozzák meg a Würth 
egyedi, a raktármenedzsment egész területére vonat-
kozó megoldásai. 

WÜRTHMAT
Termék-automata, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
maga kivételezze az árut, a készletfi gyelés pedig web-
oldalon keresztül történik. Ez jelentős költségcsökkenést 
és kevesebb időráfordítást eredményez. 
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PROFESSZIONÁLIS MEGOLDÁSOK
A Würth 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 kereskedelmé-
nek súlypontja a kötő- és rögzítéstechnikai elemek, 
vegyi-műszaki termékek, bútor- és épület vasalatok, 
szerszámok, gépek, raktározási és tárolórendszerek, 
valamint munkavédelmi termékek forgalmazása. 

SZEMÉLYES KAPCSOLAT - 
KÖZÉPPONTBAN AZ EMBER
A Würth a Partnereit szakterületük, tevékenységük és 
beszerzési módjuk alapján különböző módon kezeli, 
így szolgáltatásai a legkülönfélébb igényekhez is al-
kalmazkodnak. A területi képviselők, szaktanácsadók 
személyesen keresik fel ügyfeleiket, hogy információkkal 
és tanácsokkal segítsék megrendelőiket, valamint be-
mutassák a legújabb termékeket.

WÜRTH SHOP HÁLÓZAT 
MAGYARORSZÁGON
Shopjainkban széles árukínálattal, önkiszolgáló rend-
szerben, bankkártyás fi zetési lehetőséggel várunk min-
den régi és új Partnerünket, az ország 9 pontján: 
Budapesten, Budaörsön, Debrecenben, Miskolcon, 
Székesfehérváron, Szegeden, Kecskeméten, Pécsen és 
Győrben.

A Würth Kft. 1996-ban 
kapta meg először a DIN 
EN ISO 9002-es tanúsít-
ványt. A 2002-es év elején 
bevezettük az új szabályok 
szerinti ISO 9001:2000 
minőségirányítási rendszert, 
melyet a TÜV minden évben 
felülvizsgál.

  

 
  

TANÚSÍTVÁNY 

  A TÜV SÜD Management Service GmbH 
tanúsító helye 

ezúton igazolja, hogy a / az 

  

 
Würth Szereléstechnika Kft. 

Gyár utca 2 
2040 Budaörs 
Magyarország 

az alábbi érvényességi területen 

Rögzítéstechnikai eszközök, tiplik, kötőelemek, 
vegyi termékek, kéziszerszámok és gépek, raktározási rendszerek, 

munkavédelmi és munkaruházati eszközök és gépjármű-diagnosztikai 
berendezések és a hozzájuk tartozó szoftverek értékesítése 

minőségirányítási rendszert vezetett be 
és működtet. 

A tanúsító audit során, melynek jelentésszáma: 70019790 
bizonyítást nyert, hogy a rendszer megfelel a / az 

ISO 9001:2008 

szabvány követelményeinek. 
A tanúsítvány 2014-09-13-tól 2017-09-12-ig érvényes. 

A tanúsítvány jegyzékszáma: 12 100 26622 TMS 

  

  
 

Product Compliance Management 
München, 2014-09-03 
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1988 ÓTA A MAGYAR PIACON
A Würth Kelet-Európában elsőként Magyarországon 
jelent meg a szereléstechnikai piacon 1988-ban. Ma már 
180 értékesítő látogatja ügyfeleinket. Magyarország 
legnagyobb szereléstechnikai termékeket forgalmazó 
vállalataként a Würth 2015-ben közel 8 milliárd forint 
forgalmat ért el. 15.000 aktív partner a magyar kínálat-
ból 40.000 termék közül választhat. 

A WÜRTH BEMUTATKOZIK

WÜRTH A VILÁGBAN
A mai napig családi tulajdonban lévő Würth vállalat-
csoport a minőség és az innováció melletti elkötelezettsé-
gének köszönheti, hogy az alapítás óta eltelt hét évtized-
ben családi kisvállalkozásból mind az 5 kontinensen 
jelenlévő vállalatcsoporttá nőtte ki magát. A Würth a 
világ 80 országában több, mint 400 vállalattal 
képviselteti magát. Világszerte közel 66.000 munkatárs, 
ebből 30.000 értékesítő kolléga biztosítja partnereink 
magas színvonalú kiszolgálását.

KIFOGÁSTALAN MINŐSÉG 
HAZÁNKBAN IS



KÖTŐELEMEK
• DIN/ISO szabványos kötőelemek
• Egyéb szabványos kötőelemek
• Nagyszilárdságú kötőelemek
• Rozsdamentes kötőelemek 
• Saválló kötőelemek
• Hatlapfejű csavarok
• Belső kulcsnyílású csavarok
• Menetes szárak, rudak
• Lemezcsavarok
• Önfúró, önmetsző csavarok
• Rögzítő, tömítő elemek
• Facsavarok
• Biztonsági csavarok
• Dübelek, tiplik
• Vegyi dübelek, rögzítési rendszerek

ANYAG-
MEGMUNKÁLÁS
• Vágó- és csiszolótárcsák
• Fúrószárak
• Fúrókészletek
• Csiszolóanyagok
• Fűrészlapok
• Kézi és gépi menetfúrók
• Polírozó készletek
• Keményfém marófejek
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• Felületkezelő anyagok
• Tömítő anyagok
• Ragasztó anyagok
• Tisztító anyagok
• Ápoló anyagok
• Kenéstechnika
• Korrózió elleni védelem
• Nanotechnológia
• Környezetvédelmi megoldások

VEGYI TERMÉKEK

• Szigetelt szerszámok (FAM, VDE)
• Saruzófogók
• Mérőműszerek, lakatfogók, 
• Multiméterek
• Kábelek, kábelsaruk
• Kábelkötöző készülékek
• Kábelátvezetők
• Hőzsugorcsövek
• Szigetelőszalagok
• Forrasztó eszközök

ELEKTROMOSSÁG
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• Munka-, védőruházat
• Védőcipők
• Kézvédelem
• Hallásvédelem
• Látásvédelem
• Légzésvédelem
• Fejvédelem
• Hegesztési védőfelszerelések

MUNKAVÉDELEM

• Szerszámkocsik
• Elektromos hosszabbítók
• Pneumatikus hosszabbítók
• Tároló rendszerek
• Szerszámtartók
• Munkalámpák
• Levegő csatlakozók
• Karbantartó egységek

MŰHELY-
FELSZERELÉS
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• Akkumulátoros gépek
• Elektromos gépek
• Sűrített levegős gépek
• Kompresszorok

GÉPEK

• Bitek, csavarhúzók, imbuszkulcsok
• Fogók, csipeszek, lyukasztók
• Kések, ollók
• Villás- és csillagkulcsok
• Dugókulcsok
• Kalapácsok, kiütők
• Szorítók, lehúzók
• Mérőeszközök
• Kinyomó pisztolyok

SZERSZÁMOK
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A FÉMIPAR PARTNERE

Würth Szereléstechnika Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
T +36 23/418-130
F +36 23/418-137
info@wuerth.hu
www.wuerth.hu
Webshop: http://shop.wuerth.hu

A kiadványért felelős: Marketing Osztály
Nyomtatva: Magyarországon, 2016/05

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent 
termékek a termékfejlesztés során változhatnak. 
A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, szín-
ben és formában a megjelenítettől eltérhet. 
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk.

Cikkszám: BB71855

Shopok:

2040 Budaörs, Gyár utca 2.
T +36 23/418-130 · F +36 23/418-137

4025 Debrecen, Postakert út 3/a
T +36 52/418-616 · F + 36 52/419-618

3516 Miskolc, Pesti út 5.
T +36 46/555-325 · F +36 46/555-326

8000 Székesfehérvár, Gugásvölgyi út 2. 
T +36 22/785-397 · F +36 22/787-072

6728 Szeged, Dorozsmai út 17-19. 
T +36 62/464-041

6000 Kecskemét, Izsáki út 82.
T/F +36 76/369-020

7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 119.
T +36 72/783-006

9012 Győr, Mérföldkő u. 11. 
T +36 96/960-660

1037 Budapest, Bécsi út 250.
T +36 1/800-8022


