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Najvyššia kvalita
Široký sortiment
Inovácie
Kompetentné
poradenstvo
Služby a servis
Spoľahlivosť
a rýchlosť

PREDSTAVUJEME VÁM WÜRTH
Würth je obchodná spoločnosť, ktorá
ponúka montážny a spojovací materiál
určený na profesionálne využitie.
Mimoriadne široký
sortiment s viac ako
100.000 produktmi najvyššej kvality
je určený ako pre
drobných remeselníkov a malé firmy,
tak aj pre veľké spoločnosti a priemyselné podniky z rôznych odvetví a branží, hlavne: autoopravárenstva, kovo a drevospracovania,
stavebníctva, údržieb, inštalácií a pod.
Firma Würth zároveň
poskytuje prostredníctvom širokej siete
obchodných zástupcov aj odborné
poradenstvo
a všetky potrebné
služby spojené s predajom svojich výrobkov.
Spokojnosť zákazníka je našim prvoradým
cieľom, a preto každému nášmu zákazníkovi
venujeme osobitnú pozornosť.
Maximálna orientácia na potreby
užívateľov, spoľahlivosť a rýchlosť
sú našimi prioritami.
Značka Würth je
zárukou profesionálnej kvality.
Vždy sa snažíme
poskytnúť zákazníkom výrobky, ktoré
im zaručia efektívnu
prácu, vysoké nasadenie a 100% spoľahlivosť.
S týmto zámerom starostlivo vyberáme našich
dodávateľov a prevádzkujeme viaceré vlastné
laboratóriá a skúšobné dielne.
U nás nájdete to najlepšie a najmodernejšie čo doba prináša. Spolupráca s nezávislými ústavmi, vysokými školami, poradcami z radov zákazníkov a podnety z našich osobných
stretnutí so zákazníkmi, tvoria základňu aktívneho
vývoja našich výrobkov. Plodmi tejto činnosti sú
desiatky patentov, priemyselných a dizajnových
vzorov, na ktoré vlastníme exkluzivitu predaja.

Okrem kvalitných produktov ponúka Würth aj
profesionálne služby akými sú call centrum
zákazníckeho servisu, zásielková služba, záručný
a pozáručný servis elektrického náradia atď.
Spojovací materiál a kotviace prvky
• Samozávrtné skrutky a skrutky do plechu
• Metrické skrutky a závitové tyče
• Skrutky do dreva
• Kovové a chemické kotvy, plastové rozperky
• Matice, podložky a poistné krúžky
• Nity a nitovacie matice

Výnimočný je náš systém Würth ORSY prenájom regálových systémov na organizáciu
skladového hospodárstva priamo vo vašej dielni
a bezplatná starostlivosť oň prostredníctvom
nášho obchodného zástupcu.
Dnes objednané, zajtra dodané. Vaše
súrne objednávky vieme s 98% úspešnosťou
vybaviť takmer do 24 hodín (tovar, ktorý máme
skladom v SR, cca. 6.000 produktov).

Würth Group je
medzinárodný
koncern so 66 ročnou históriou, ktorý
úspešne podniká už
v 80 krajinách sveta.
V súčasnosti ho tvorí
400 spoločností,
ktoré majú spolu viac ako 62.000 zamestnancov.
Ročný obrat 9 mld. EUR zaraďuje Würth na vedúcu pozíciu v oblasti predaja profesionálnej
montážnej techniky na svete.
Od roku 1990 je
Würth aj na Slovensku. Würth
spol. s r.o. so sídlom
v Bratislave a s 160
stálymi zamestnancami je jeho výhradným zastúpením. Prostredníctvom svojej siete 130 obchodných zástupcov,
rozdelených do 4 divízií, pokrýva celé územie
SR. Dnes sa firma teší dôvere už viac ako 8.000
slovenských zákazníkov a jej ročný obrat dosahuje 10 mil. €.

Chemické prostriedky
• Lepidlá, gleje, tmely, tesniace hmoty, peny
• Prostriedky na povrchovú úpravu, laky,
protikorózne základy
• Čistiace a ošetrovacie prostriedky, odmasťovače
• Mazivá, vazelíny, oleje
• Prostriedky pre obrábanie, vŕtacie a rezné oleje
• Autokozmetika a program na údržbu klimatizácií
Obrábacie nástroje
• Vrtáky do kovu a stavebných materiálov
• Závitníky strojové a ručné, závitorezné očká
oprava závitov TIME-SERT, odihľovacie nástroje
• Píly a pílové listy
• Brúsne a rezné kotúče
• Diamantové rezné kotúče
• Kefy pre brúsky, brúsne telieska, frézovacie nástroje
• Brúsne papiere a rúna
Ručné náradie
• Skrutkovacie hroty, imbusové kľúče, skrutkovače
• Vidlicové a očkové kľúče
• Zakladacie kľúče
• Kliešte, nožnice, nože a rezače
• Pilníky, sekáče, vyrážače, kladivá, sťahováky,
vyťahováky, meradlá
Elektropríslušenstvo
• Káblové spojky, poistky, pásky, zmršťovacie hadičky
• Pomocná chémia a náradie
• Sortiment pre letovanie
• Meracie prístroje, testery, lampy
Elektrické a pneumatické stroje
• Akumulátorové stroje
• Elektrické stroje
• Pneumatické stroje a príslušenstvo
Ochranné pracovné prostriedky
• Ochranné rukavice, ochranné okuliare,
chrániče sluchu, respirátory a masky
• Pracovná obuv a oblečenie
Skladovacie systémy
• Regálový systém ORSY 1
• Sortimentné kufríky ORSY 100
• Skladovacie boxy, brašne a servisné vozíky
Nábytkársky sortiment
• Kovania a výsuvy GRASS
• Úchytky a drôtený program
Sortiment pre strechy
• Trámové a krokvové pätky, uholníky a držiaky
• Parozábrany, izolácie, vetracie kryty
• Bitúmenové a butylové pásky
• Spojovací materiál a ručné náradie
• Sortiment pre ploché strechy
Rýchlomontážny systém VARIFIX
• Koľajnice a konzoly
• Montážne prvky, posuvné a pevné body
• Potrubné objímky
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