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klímatechnika
COOLIUS klímatöltő berendezés

Így profitálhat vele:
A légkondicionáló berendezések 
karbantartása egyre növekvő piaci 
szegmens. Szinte minden újonnan 
forgalomba helyezett gépjármű 
széria felszerelése tartalmazza a 
légkondicionálót; a kis- és közép-
kategóriás járművek 72%-a már 
ma is légkondicionálóval felszerel-
ve kerül forgalomba.
A klímaberendezések fertőtleníté-
se, és a rendszeres karbantartás 
olyan plusz szolgáltatás, melyek 
mind Önnek, mind megrendelőjé-
nek előnyt jelentenek.

szélvédőragasztás
Megalapozott technológia potenciális lehetőségekkel a jövőben

A korszerű jármű konstrukcióknál a 
szélvédőknek sokkal összetettebb 
feladata van, mint az időjárás hatá-
saitól való védelem. Manapság a 
járművek szélvédői tartóelemként 
is funkcionálnak a korszerű autók 
merevítésénél és torziós szilárdsá-
gánál. Ráadásul hangszigetelnek, 
beépített antennával és fűtő rend-
szerekkel rendelkeznek, és ütközés 
esetén megbízható segítségként szol-
gálnak az utas légzsák rendszerek 
számára. Amikor szélvédő cserére 
kerül sor, végezze azt biztonsággal 
a Würth szélvédő ragasztó rend-
szerek segítségével. Ragasztóink 
kiválóan alkalmasak mind a régebbi, 
mind pedig a legújabb járműtípusok 
javítására. További előnyt jelent  
Önnek a termék egyszerű kezelése 

és a kitűnő feldolgozási tulajdon-
sága. Így elmondható, hogy Ön a 
legjobb ragasztási eredményeket 
éri el, optimális hatékonysággal, az 
összes járműtípushoz. 

A szélvédő csere és javítás egy 
nyereséges szolgáltatást kínál, ami 
szélesíti az Ön szerviz szolgáltatását 
és cége profitját is növeli.
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karosszéria 
megmunkálás
Minden, ami a  
karosszériával 
kapcsolatos

A karosszéria megmunkálással fog-
lalkozó termékeink tárháza szinte 
végtelen. Legyen szó kiegészítőkről, 
forrasztásról, hegesztésről, ragasztás+ 
tömítésről, csiszolásról, gittelésről, 
fényezésről, a Würth-nél mindent 
megtalál. A mindennapi gyakorlati 
munkáját tovább segíthetik speciális 
szerszámaink, rendszereink, melyekkel 
időt, energiát, pénzt spórolhat meg.

pikk-pakk karosszériajavítás – smile repair®

Koncepció az Ön sikeréhez

Engedje meg, hogy felhívjuk figyel-
mét az autós társadalom megvál-
tozott szolgáltatási igényeire, mely 
Öntől technológiai fejlesztéseket és 
bővítéseket követel. Az autó hosz-
szabb időtartamú tulajdonlásának a 
„kényszere”, a szélsőséges időjárási 
és az egyre zsúfoltabb forgalmi 
viszonyokból eredő karosszériasérül-
ések számának emelkedése azokra 
a műhelyekre, szervizekre hívja fel 
az autósok figyelmét, akik minőségi, 
gyártói garanciának is megfelelő, 
elfogadható áron nyújtanak javítói 
szolgáltatásokat. A javító kiválasz-
tásának meghatározó elemei ma 
már: a minőség, a javítási idő és 
az ár, függetlenül attól, hogy valaki 
márkajavító vagy márka független. 
Ahhoz, hogy a fenti elvárásoknak 
megfeleljen, szeretnénk Önnek 
segítséget nyújtani egy közösen 
kifejlesztett és tesztelt technológiai 
csomaggal.  

A technológiai innovációkat tartal-
mazó csomagokat „Smile REPAIR®, 
Karosszériajavítás pikk-pakkra” 
neveztük el. A PIKK-PAKK csomagok 
garanciája a Würth-termékek meg-
bízható minősége, valamint a  

termékekhez járó szolgáltatásunk: 
az eszközök mellé a javítási techno-
lógiát is átadjuk. Az Ön sikerét nem 
bízzuk a véletlenre! Technológiai 
rendszerünket oktatással, betaní-
tással és már bevált marketinggel 
adjuk át Önnek, mellyel garantált 
sikereket érhet el. Technológiánk 
alkalmazásával ügyfélforgalma 
jelentős növekedésével számolhat, 
ugyanakkor javítói szolgáltatása 
költséghatékonyabbá, környezet-
barátabbá is válik. Az ügyfélforga- 
lom növekedésével pedig eredmé-
nyesebb lehet egyéb szolgáltatásai-
nak kihasználtsága is. 
Gondolkodjon el azon: mi lenne, ha 
az Ön vállalkozása az elsők között 
lenne a régiójában, aki ezzel a 
szolgáltatással típus függetlenül az 
ügyfelek felé nyithatna?!
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gépjárműápolás
Gépjárműápolás egy rendszerben

A Würth gépjárműápolási termékei lefedik a kom-
plett munkafolyamatokat az előkezeléstől a vizes-, 
belső- és külsőtisztításon keresztül a végső ápolásig, 
ami egy új vagy használtgépjármű kezelésekor 
előfordulhat. A gépi mosók, alaptisztítók, speciális 
tisztítók, ápolók, fertőtlenítők, lakk előkészítők, és 
lakkvédők éppúgy a termékpaletta közé tartoznak, 
mint az átgondolt és átfogó kiegészítő szortimentek. 
Kérje Területi Képviselőink tanácsát, akik segítenek 
Önnek megismerni a Würth gépjárműápolással  
kapcsolatos termékeit.

wow - gépjármű diagnosztika
WOW - Würth Online World®

A Würth felismerte, hogy az információk egyre fonto-
sabbá válnak a gépjárműjavításban. Különösen a 
gépjármű elektronika területén, ahol az autógyártók 
rohamléptekkel fejlesztenek. A mai járművekben a  
komfortelektronika, biztonság, valamint a környezet-
védelem területén a szoftver-alkotóelemek egyre nagy-
obb szerepet játszanak. Az elektronika gyors változásai 
miatt egy intelligens megoldást kell nyújtani a szervizek- 
nek, amely segíti a szerelőt a számítógépesített gép-
járműkorszakba vezető úton. A Würth ebben az inter-
netes közegre támaszkodik. Az információs rendszer 
a szükségleteknek megfelelő gyakorisággal frissül, új 
adatokat kap online úton (az interneten keresztül) a  
központi szervertől. Így mindig a legfrissebb informá-
ciókkal rendelkezik, szemben a CD lemezen frissülő 
rendszerekkel. Ezért az innovatív megoldásért a Würth 
2002-ben, Münchenben megkapta az állami innová-
ciós díjat. Ennek a diagnosztikai mérőrendszernek és 
adatbázisnak a neve WOW!, vagyis Würth Online 
World®!
Használja ki Ön is ebben a szolgáltatásban rejlő 
lehetőségeket, és tartsunk együtt lépést a technológiák 
fejlődésével!
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munkavédelem
Az Ön biztonságáért vagyunk

A munkavédelmen a Würth azt érti, hogy partnereinek 
teljes körű biztonságot nyújt a mindennapi, műhelyek-
ben eltöltött idő alatt. Ez alatt elsősorban a munka-
helyi balesetek, foglalkozási betegségek elkerülését, 
a munkavédelmi előírások betartását értjük. A Würth 
az Ön biztonságát a különféle témakörbe tartozó 
termékeivel próbálja 100%-osan megoldani, mint pl. 
bőr-, és kézvédelem, fül-, szem-, és légzésvédelem. Ezt 
egészítik ki a többféle kivitelben létező munkaruháink 
és munkacipőink, valamint a különböző felhasználási 
területekre kifejlesztett kesztyűink. 

TILOS a szükségtelen pénzkidobás!  
ORSY - A hatékony raktározási rendszer

A Würth által kifejlesztett ORSY-polcrendszer 
lehetőséget ad arra, hogy áttekinthető, rendezett 
raktárt üzemeltessen. Az ORSY-polcrendszerünk 
stabil, erős fémszerkezetből készült, mely az ipari 
környezethez illik, de igényes kivitele miatt bemu-
tató helyiségekben is alkalmazható.  
Az eddig felmerült költségek, mint az utánjárás, 
keresés, várakozás, azaz a beszerzésre fordított 
idő, jelentősen csökkenthető. Gyors készletfel-
mérést, optimális áttekinthetőséget tesz lehetővé. 
A polcrendszer kialakítása illeszkedik a Würth 
csomagolási egységeihez, kiszereléseihez.  
A polcrendszer felszerelését, a feltöltést, az Önnel 
egyeztetett raktárkészlet szinten tartását a Würth 
illetékes Területi Képviselője végzi rendszeresen. 
Felméréseink alapján a vállalkozások jelentős 
költségmegtakarítást érnek el egy optimálisan 
feltöltött Würth ORSY-polcrendszerrel.

orsy -  
raktármenedzsment
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veszélyes anyag kezelése
Aktív segítség a Würth-től 
a vegyi anyagok kezelé-
séhez

Ha tevékenysége során kémiai 
segédanyagokat használ, raktároz 
vagy kereskedik vele, akkor Öntől 
a kémiai biztonságról szóló 2000 
évi XXV. Törvény megköveteli az 
előírások pontos ismeretét és betar-
tását. Az ide vonatkozó biztonsági- 
és környezetvédelmi rendelkezések 
az Európai Unióban egyre szigorúb-
bá válnak, valamint egyre nehezedik 
ezen előírások betartása, betarta-
tása is. Ezek olyan kötelezettségek, 
amelyeket minden munkaadónak  
be kell tartania és tartatnia. 
A Würth megoldást kínál Önnek 
a veszélyes anyagok kezelésével 
kapcsolatban is!

továbbszámlázási modell
A felhasznált anyag költségeinek megjelenése az Ön által kiadott számlán

A személygépjármű javító műhelyekben és márkaszervizekben még 
manapság is gyakran előfordul az, hogy a továbbszámlázható tételek 
figyelmen kívül maradnak. Így ezek az anyagok, mint pl. a kötőelemek, 
segéd-, és zsírzó anyagok mind csak Önnél jelentkeznek, mint költség. 
A Würth termékpalettáján megtalálhatóak azok a termékek is, amiket 
Ön felhasznált javítási „eszközként” tovább terhelhet vevője felé, még- 
hozzá olykor nem kevés árréssel együtt, ami természetesen az Ön 
üzleti nyereségét növeli. Ide tartoznak a következő termékeink, mint  
pl. az ablakmosó folyadékok, izzók, ablaktörlőlapátok és gumik,  
szélvédőragasztók, klímatisztítók, adalékok stb. A jövőben várható 
még több ilyen jellegű termék és szolgáltatás, sőt akár különböző 
standardjavításokra kidolgozott csomagok megjelenése is a Würth-nél, 
melyek költségét többé nem Önnek kell viselnie.   
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c-termék menedzsment
A nagy döntésekhez figyelemre van szükség.  
A „kicsikre” pedig kell egy rendszer.

A „C-termék” tipikus tulajdonsága az alacsony vásárlási érték és az arányta-
lanul magas beszerzési ráfordítás. Ezek közé tartoznak például DIN és más 
szabványoknak megfelelő kötőelemek, apró alkatrészek, rezsi anyagok, mint 
pl. fúrók, de tisztító és ápolószerek is, valamint munkavédelmi eszközök.  
Ezen C-termékek beszerzésénél a ráfordításból 80% jut tisztán a kezelési  
költségekre, mint állománykezelés, megrendelés, ár összehasonlítás, raktáro-
zás és logisztika. Ezzel szemben az áru értéke gyakran még a ráfordítások 
20%-át sem éri el. A C-termékek beszerzéséhez számos egyedi megrendelés 
szükséges. A beazonosítástól az igények kielégítéséig, megrendelésenként 
átlagosan mintegy 40 Euro költség keletkezik. És ez rendszerint teljesen füg-
getlen a szükséges áru értékétől.
Minél ráfordítás-igényesebb, annál drágább. Különösen érvényes ez a  
C-termékek esetében, illetve a megrendelésekre általában. Ezért foglalkozik a 
Würth folyamatosan azzal, hogy megoldásokat találjon a beszerzési ráfordí-
tások csökkentésére, illetve a megrendelési és az ezzel összefüggő folyama-
tok racionalizálására; mint pl. költséghelyek, jóváírási eljárások optimalizálá-
sára.

az erős partnerkapcsolatnak köszönhetően ők 
már sikeresek a szakmájukban:
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professzionális megoldások
A Würth tevékenységének alapja a szerelési- és rögzí-
tési 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. 
A Würth világszerte 3 millió ügyfélnek szállít a hagyo-
mányos szakipartól kezdve, mint fa-, fém-, építő- és 
gépjárműipar; a különböző szakterületen jelen lévő 
nagyipari partnerekig (autógyártók, elektronika,  
energiaipar, stb.).

személyes kapcsolat -  
középpontban az ember
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 ügyfeleinket, hogy információk-
kal és tanácsokkal segítsék munkájukat, valamint be-
mutassák a legújabb termékeket.

a würth bemutatkozik

würth a világban
A mai napig családi tulajdonban lévő Würth vállalat- 
csoport a minőség és az innováció melletti elkötelezett-
ségének köszönheti, hogy az alapítás óta eltelt hat 
évtizedben családi kisvállalkozásból mind az 5 konti-
nensen jelenlévő vállalatcsoporttá nőtte ki magát.  
A Würth a világ 84 országában csaknem 400 vállalat-
tal képviselteti magát. Világszerte 59.000 munkatárs, 
ebből 29.000 értékesítő kolléga biztosítja Partnereink 
magas színvonalú kiszolgálását.

a minőség záloga
A Würth csúcsminőséget jelent, akár a terméket, akár 
a szolgáltatásokat nézzük. Saját laboratóriumában 
valamennyi termékét rendszeres minőségi ellenőrzés-
nek veti alá; miután csak a kiváló termékek biztosítják 
Önnek az elvárt magas minőségi követelményeket, 
mind a termék, mind pedig a felhasználás területén. 
A Würth rendelkezik valamennyi fontosabb minőségi 
tanúsítvánnyal.
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würth shop hálózat  
magyarországon
Shopjainkban széles árukínálattal, önkiszolgáló rend- 
szerben, bankkártyás fizetési lehetőséggel várunk  
minden régi és új Partnerünket, az ország 3 pontján: 
Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron.

Amiért érdemes a Würth Shopokat  
felkeresni:
- széles termékválaszték
- szakszerű tanácsadás
- értékhatár nélküli vásárlási lehetőség 
- azonnal, raktárról elvihető termékek
- könnyű parkolás
- folyamatos akciók A Würth Kft. 1996-ban kap-

ta meg először a DIN EN 
ISO 9002-es tanúsítványt.
A 2002-es év elején be-
vezettük az új szabályok  
szerinti ISO 9001:2008 
minőségirányítási rendszert, 
melyet a TÜV minden évben 
felülvizsgál.

1988 óta a magyar piacon
A Würth Kelet-Európában elsőként Magyarországon  
jelent meg a szereléstechnikai piacon 1988-ban. Ma 
már 220 értékesítő látogatja ügyfeleinket. Magyaror-
szág legnagyobb szereléstechnikai termékeket forgal-
mazó vállalataként a Würth 2009-ben 5,3 milliárd 
forint forgalmat ért el. 15.200 aktív partner a magyar 
kínálatból 12.000 termék közül választhat. 

kifogástalan minőség 
hazánkban is

webshop
Webshopunk egy, az Interneten keresztül hozzáférhető 
katalógus és rendelési rendszer. Több mint 12.000  
termékhez, termékleíráshoz juthat hozzá. Egyszerű,  
gyors és kényelmes megoldást jelent Partnereink számá-
ra, hogy megrendeléseiket Internetes Áruházunkon 
keresztül is eljuttathatják hozzánk.

gépflotta bérlés
Célja, hogy szerződéses keretek között, Partnereink 
számára egyedi igényeik szerint összeállított gépflottát,  
szervizellátást, futamidőt és pénzügyi konstrukciót tar-
talmazó szolgáltatást nyújtsunk.

a würth magyarországon

gépjavítás, gépgarancia
A legjobb gépek is elromolhatnak néha, a megfelelő 
karbantartás ellenére is. A Würth Master szerviz haté-
konyan elhárítja ezeket a problémákat. A gépjavítási 
szolgáltatásunk kiterjed a Würth által forgalmazott 
vagy más professzionális és ipari kisgépek javítására.
A Würth Kft. által forgalmazott elektromos, akkumulá-
toros, sűrített levegős kisgépek és lézer mérőműszerek 
esetében 1 év elteltével egy díjmentes szervizelés után 
lehetősége van 2 évvel meghosszabbítani a garanciát.



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, 2010/11

Shopok:
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

würth - az ön partnere a 
személygépjármű javításban

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.

Az Ön kapcsolattartója:


