Výkonné nástroje pro výrobu
dřevo-hliníkových oken

S tímto systémem se dosahuje vyššího výkonu.
Výkonné nástroje OERTLI pro racionální výrobu

Flexibilita v detailu
Varianta těsnění

Varianta zasklívání

Pevné zasklení

Variabilní výřez pro sklo

Balkonové dveře

Obvod křídla vyrobený
typovým IV-nástrojem

Quelle: GUTMANN

dřevo-hliníkových oken.

Základní
nástroje

Dodatkové
nástroje

Vnitřní profil rámu

Protilehlý profil rámu

Vnitřní profil křídla

Protilehlý profil křídla

Čep křídla

Kontr profil rámu

Rozpor křídla

Kontr profil křídla

Čep rámu

Rozpor rámu

Středová
partie

Výkonnými nástroji
OERTLI lze vyrábět
dřevo – hliníková okna
těchto systémů:
GUTMANN
BUG
UNIFORM
BENACO
WESKO
MEKO
HELVETIC LINE
a jiná.

Výkonnost přináší úspěch

Ve vnitřním vybavení (interiéru), při
úpravách dveří, oken a nábytku,
lhostejno, zda jde o desky či masivní
dřevo:
Díky velkým mezinárodním zkušenostem jsme schopni nabízet hospodárné koncepce nástrojů, a kompetentně
řešit obtížné úkoly zpracovávání.

Nová výrobní budova v
Höri u letiště v Curychu.

OERTLI INTERNATIONAL

Nástrojové systémy
OERTLI se průběžně dále
vyvíjejí a zlepšují.

Za tímto účelem máme ve Švýcarsku k
disposici závod pro výrobu a správu
(administraci), který je vybaven nejmodernějšími zařízeními. Další výrobní
lokalita firemní skupiny se nachází
v Holandsku.
Poradenství a odbyt poskytujeme ve
většině evropských zemí prostřednictvím vlastních odbytových společností.
Skupina OERTLI zaměstnává v současné
době 350 kvalifikovaných pracovníků.

OERTLI SCHWEIZ
(Švýcarsko)
OERTLI BENELUX
(Holandsko, Belgie)
OERTLI AUSTRIA
(Rakousko)

Všechny nástroje se
zkoušejí elektronickými
měřicími zařízeními.

OERTLI DEUTSCHLAND
(Německo)
OERTLI ITALIA S.r.l
(Italie)
OERTLI UNGARN
(Maďarsko)

Moderní výrobní CNC
středisko pro výrobu
výkonných nástrojů..

KVARNSTRANDS
OERTLI SKANDINAVIA
(Švédsko)
Další zastoupení OERTLI se nacházejí ve
Francii, Dánsku, Norsku, Finsku, Anglii,
České republice, Slovensku, Slovinsku,
Španělsku, na Filipinách, v Polsku,
Kanadě a ve Spojených státech.

OERTLI Werkzeuge AG
Hofstrasse 1
8181 Höri bei Bülach
Tel. + 41 44 863 75 11
Fax + 41 44 860 59 29
info@oertli.ch, www.oertli.com
Zastoupení pro Českou republiku:
VIRTUAL, s.r.o. Starozuberská 337
756 54 Zubří
Tel. / Fax + 42 057 162 72 02, 203
virtualsro@virtualsro.cz
www.virtualsro.cz

Ať je Vaše sídlo kdekoliv, OERTLI
zaručuje spolehlivé a kompetentní
poradenství ve všech otázkách
týkajících se nástrojů.

