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A raktározási és megrendelési rendszer fejlesztése vevőinkkel együttműködve történik. A mo-
dulos rendszer egyéni igények szerint összeállított polcelemekből áll, minden üzem és részleg 
speciális elvárásainak megfelel. Az ORSY® márkanév alatt cégünk számtalan egymással 
kombinálható, vagy külön-külön is alkalmazható készletgazdálkodási megoldást kínál.

 Az ORSY®Scan rendelési rendszer megkönnyíti a cikkadatok bevitelét és interneten való 
továbbítását. A leolvasás után a scanner a letöltésig tárolja az adatokat, több megrendelés 
rögzítésére van lehetőség adatletöltés nélkül. A rendszer kizárja a manuális adatfelvételben 
rejlő hibalehetőségeket. 

ORSY® Szekrény éghető folyadékok zárt helyiségben való biztonságos és szakszerű 
tárolására. Megfelel a szigorú törvényi szabályozásoknak, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és az ÉMI által bevizsgált és minősített tárolóeszköz, melyben szabványosan 
20 liter éghető folyadék helyezhető el.

ORSY® POLCRENDSZER

WÜRTH - TÖBB MINT TERMÉKBESZÁLLÍTÓ
A Würth a fő termékszortimentjével, a rögzítési és szerelési anyagok széles skálájával biztosítja a meg-
bízható munkavégzést az autó, a fém, a fa, az építő és a nagyipar szakemberei számára.
Vevőink igényei, elvárásai folyamatos innovációra, minőségi munkára, azaz értékteremtésre sarkallnak ben-
nünket. A folyamatos termékfejlesztések mellett munkánkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a szerviz, a 
szolgáltatás, a támogatás, a közös üzleti sikerek, tehát a partnerség.
A partnerség a Würth számára azt jelenti, hogy figyelembe veszi a változó igényeket, alkalmazkodik és 
egyre bővíti azoknak a szolgáltatásoknak a körét, melyek a cégeket sikerhez segítik. 

Az üzletkötők találkozói az ügyfelekkel nem merülnek ki a rendelésekben, párbeszéd zajlik, melynek során 
kiderül, melyik cégnek mi a fontos, hogyan tudnának a Würth segítségével még jobb eredményeket elérni. 
Több évtizedes tapasztalatunkat, stabil és átlátható hátterünket, vevőorientált működésünket elismeréssel 
jutalmazták több hazai és nemzetközi fórumon: ISO minősítés, Superbrands díj, Logisztikai díj.

 Az ORSY® nem pusztán egy polcrendszer, hanem szolgáltatás 
és filozófia, mely Partnereink hatékony készletgazdálkodását 
segíti. Az ORSY® (ORdnung+SYstem) rend és rendszer.

További információk: www.wuerth.hu/orsy.html 



SZÁLLÍTÁSI MODUL 
Raktárunkban több mint 40.000 árucikket tartunk készleten, ezeket a termékeket Magyar-
ország egész területén 24/48 órán belül kiszállítjuk. Németországból történő direktszállítás 
szolgáltatásunkkal 100.000 cikkre bővül a termékpaletta, ahonnan 3-5 nap alatt közvetlenül 
a megrendelőhöz érkezik a kiválasztott áru. 

PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
Heti és havi gyűjtőszámla esetén a kiválasztott ütemezésnek megfelelően lehet kifizetni a 
megvásárolt termékeket, ütemezhető az utalási ciklus, jelentősen csökkenthető az adminiszt-
rációs energiaráfordítás. Eurós számlavezetés segítségével kiszűrhetővé válnak az árfolyamin-
gadozásban rejlő veszélyek. Sconto pénzügyi szolgáltatás esetén, ha a megadott határidő előtt  
rendezi az átutalást, cégünk előre meghatározott keretek között árengedményt biztosít.

KÉNYELEM ÉS RUGALMASSÁG -  
EZT NYÚJTJA ÖNNEK A WÜRTH 

ÉRTÉKESÍTÉSI BUSZ
„Guruló bemutatótermünk” fő célja, hogy fizikailag is közelebb hozza termékeinket vevőinkhez. 
Több mint 200 db termék helyszíni kipróbálásának lehetőségét biztosítjuk. A kipróbálás után 
azonnal megrendelheti a kiválasztott terméket. 

PUNCH OUT RENDSZER
A Punch Out rendszer lehetővé teszi cégünk online rendelési felületének Partnereink  
vállalatirányítási rendszerébe történő integrálását. A rendszer informatív, a legfrissebb termék-
leírások elérését biztosítja, egyszerűen kezelhető és biztonságos, a rendelések tartalmát több 
lépcsőben is lehet ellenőrizni. 

WÜRTH A VILÁGHÁLÓN  
Weblapunkon megismerheti cégünk termékeit és szolgáltatásait, a www.wuerth.hu linkre kat-
tintva megnyílik a Würth világa. 
A Webshopon keresztül elérhetővé válik a Würth Szereléstechnika Kft. áltat forgalmazott teljes 
termékpaletta. 
Webáruházunk elérhetősége: http://webshop.wuerth.hu 

A www.wuerth.hu/prospektusok oldalon elérhetőek aktuális kiadványaink.

A Würth által forgalmazott vegyi termékek biztonsági adatlapjai a Webshopról tölthetőek le.



SZOLGÁLTATÁSAINK - ÁLLANDÓ 
ÉS MÉRHETŐ MEGTAKARÍTÁSOK

WÜRTHMAT - TERMÉKAUTOMATA 
Működési alapelve az ital/étel automatákéhoz hasonló, a felmerülő anyagszükséglet azon-
nal kivételezhető. A rendszer folyamatos eszközellátást, készlethozzáférést biztosít. Rendel-
kezésre állnak: online elérhető készletinformációk, statisztikai adatok, automatikus felhaszná-
lási adminisztráció.

C-TERMÉK MENEDZSMENT 
A széles áruválasztékunknak köszönhetően egyedi megoldásokat tudunk kínálni Önnek a 
C-termékek beszerzésében. A C-termékek olyan rezsianyagok, amelyek minden vállalatnál 
sokféle termékből tevődnek össze (pl. a DIN szabványos termékek). Szolgáltatásunkkal 
jelentősen csökkentheti a beszerzésre fordított időt és annak költségeit.

KONSZIGNÁCIÓS RAKTÁR 
Egyedi megállapodás alapján lehetőség van raktárkészlet kihelyezésre, így anyagi ráfordí-
tás nélkül biztonsági árukészletet képezhet. Igény szerint havi gyűjtőszámlázás lehetőségét 
is kínáljuk. 

KANBAN RENDSZER 
Optimális raktárkihasználási és utántöltési rendszer. A megoldás előnye a gyártási biztonság, 
az automatikus és folyamatos rezsianyag pótlás. A polcok utántöltésének gyakorisága a fel-
használástól függ, kikerülve azt, hogy esetleg anyaghiány következzen be.

ÉPÍTŐIPARI KONTÉNER 
A Bauloc raktár az építkezési helyszínen a Partner igényei alapján berendezett állandó 
anyagellátó állomás. Segítségével több idő szabadul fel a nagyobb beszerzési értékű 
termékek koordinálására és a kivitelezési feladatokra való összpontosításra.

ORSY®MOBIL - JÁRMŰBERENDEZÉS 
A gépjármű rakodóterének optimális helykihasználására kínál számos testre szabható, modu-
láris rendszerű megoldást. Az elvégzett töréstesztek alapján a járműberendezés megfelel a 
legmagasabb szintű biztonsági elvárásoknak is.

Bővebb felvilágosításért kérje bemutatónkat! További információk: www.orsymobil.hu
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GARANCIA

További információk: www.wuerth-industrie.hu



KISZÁMÍTHATÓSÁG, BIZTONSÁG 
WÜRTH GARANCIA 

KÖRNYEZETBARÁT MEGOLDÁSOK 
Refillo rendszerünk – újratölthető spray-s flakonok - környezetbarát és költséghatékony meg-
oldást biztosít vegyitermék felhasználása során. A vegyi termékeinkről minősítések, bizton-
ságtechnikai adatlapok, jogszabályban előírt dokumentációk állnak rendelkezésre, valamint 
vállaljuk a veszélyes anyagok göngyölegeinek elszállítási ügyintézését.

MASTER SERVICE - GÉPJAVÍTÁS ÉS GARANCIA 
Szolgáltatásunk kiterjed a Würth által forgalmazott több mint 150 féle professzionális kis-
gépre és lézer mérőműszerre. Partnereinknek lehetősége nyílik a szakszerű felhasználás  
melletti + 2 év garanciaidő meghosszabbítására. Javítást és alkatrészellátást márkaidegen 
kisgépek esetében is vállalunk.

MASTERRENT - GÉPFLOTTA MENEDZSMENT 
A szolgáltatás célja, hogy Partnereinknek egyedi igényei szerint összeállított gépflottát,  
szervizellátást, futamidőt és pénzügyi konstrukciót tartalmazó szolgáltatást nyújtsunk.

ZEBRA SZERSZÁM GARANCIA 
A Zebra a minőség védjegye a kéziszerszámok világában. 30 napos vevőelégedettségi  
garanciát biztosítunk értékjóváírással. 10 éves általános garancia érvényesíthető minden  
Zebra kéziszerszámra gyártási vagy anyaghibából származó meghibásodás esetén.

MÉRŐESZKÖZÖK KALIBRÁLÁSA
A minőségbiztosítási rendszerek előírják bizonyos mérőeszközök időszakos kalibrációját.  
A Würth vállalja az általa forgalmazott és más professzionális mérőeszközök hitelesítését.  
A szolgáltatás kiterjed a mérőeszközök elszállítására, kalibrálására és a szükséges bizo-
nyítvánnyal történő visszaszállítására.

GYÉMÁNTFÚRÓ FELÚJÍTÁS
Cégünk építőipari divíziójának fő erőssége a gyémántszerszámok termékcsoportja. 
Kiváló minőségű, megfelelő szemcseméretű, hordozóanyagú és kötésű gyémántszegmensek, 
kimagaslóan hosszú élettartammal. Az elkopott gyémánt magfúró koronák kidobása helyett a 
Würth felújítja az elhasználódott eszközöket.

További információk: www.wuerth.hu/gepgarancia.html

További információk: www.wuerth.hu/Refillo_palackrendszer.html



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, 2016/02

A kiadványban megjelent termékek a termék-
fejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció 
jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a 
megjelenítettől eltérhet. A kiadványban megjelent 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 
Jogi út kizárva.

Cikkszám: BB71842

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 +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

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐK 
Néhány fős vállalkozásokkal telefonos értékesítőkből álló csoport tartja a napi kapcsolatot.

WÜRTH SHOP HÁLÓZAT
Széles árukínálattal, önkiszolgáló rendszerben működő üzlethálózat, ahol azonnal 
beszerezhető a szükséges termék. Az ország 9 pontján, jó megközelíthetőséggel és kedvező 
fizetési lehetőségekkel: Budaörsön, Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron, Szegeden, 
Kecskeméten, Pécsen, Győrben és Budapesten.

ÜZLETKÖTŐI HÁLÓZAT  
Személyes kapcsolattartás és tanácsadás az ország minden pontján felkészült üzletkötő 
kollégákkal. Partnereink telephelyén történő megkeresés lehetővé teszi az egyedi kiszolgálást 
és a személyre szabott ajánlatokat.

A szolgáltatásokról bővebb információt a www.wuerth.hu/szolgaltatasok oldalon találhat.

WÜRTH - MINŐSÉGI TERMÉKEK SZOLGÁLTATÁSOKKAL

További információk: www.wuerth.hu/wurth_shop.html

facebook.com/wuerth.hungary


