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ZGRADBA V KATERI 
SE VSE ZAČNE.

Spoštovani kupec!
 
Izdelki kot so zaščitna oprema, orodje in potrošni material imajo mnogo večjo vlogo v stroškovniku vašega podjetja, kot 
si lahko mislite. Na stroške ne vpliva le cena materiala samega, temveč tudi razpoložljivost in zagotovitev pravočasnosti 
dobave, kar vas in vaše zaposlene stane veliko denarja in časa.

Würth je specializiran v optimalni verigi dobave, skladiščenja in kvalitete točno tovrstnih materialov. Inovativne rešitve 
na tem področju optimizirajo vaše procese in jih naredijo veliko bolj učinkovite. Sistem ORSY®MAT vam nudi optimalno 
rešitev upravljanja vaših procesov nabave in skladiščenja za potrošne izdelke, ki v vašem poslovanju predstavljajo velik 
del stroškov.

Zahvaljujoč modularni zasnovi ima ta sistem prožnost, da zagotovi avtomatizirano, jasno in pregledno dobavo izdelkov 
v vsakem trenutku, z neposrednim beleženjem polnjenja zaloge po potrebi. Svoje storitve nenehno izboljšujemo z rednimi 
posveti z več kot 30.000 strankami po celotni Evropi. To pomeni, da vam lahko nudimo točno tisto pomoč, katero 
potrebujete za točno določene elemente.

V tej brošuri vam bomo prikazali prednosti in ugodnosti, ki jih ponuja ORSY®MAT sistem avtomatskega upravljanja z 
artikli. Z uporabo tega profesionalnega sistema, ki se je razvijal skozi desetletja, lahko prihranite čas in denar tudi vi.
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Kot vaš zanesljivi partner vam bomo z veseljem svetovali in nudili podporo!
 
"Naš cilj je zagotavljanje optimalne količine materiala, na najbolj kakovosten, pravočasen in primeren način. Novi 
prodajni avtomati vam omogočajo da kar najbolje izkoristite možnost materialne oskrbe in tako prihranite pomemben del 
stroškov- zdaj in v prihodnosti. Kot stranka lahko zaupate našim rešitvam in se zanesete na nas kot na vašega partnerja.

Z veseljem vam bomo svetovali in vas podpirali!"

       Jure Šporn
       Direktor Würth Slovenija
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Stroški kot npr.:
Ocena potreb 
Nabavne zahteve 
Ročno naročanje
itd.

Izguba

Vrednost dobrin Vrednost dobrin

ORSY®mat pristojbinaORSY®mat sistem vam 
pomaga pri prihranku 
časa in denarja.

Vaši trenutni stroški Vaši stroški z ORSY®mat sistemom

Kaj je ORSY®mat sistem?
ORSY® je skladiščni sistem, ki zagotavlja optimalno skladiščenje ter dobavo materiala in tako zagotavlja red in brezskrb-
nost pri upravljanju s potrošnim materialom. Naši ORSY® mat avtomati so na voljo v različnih izvedbah, vsem pa je 
skupen inteligenten sistem avtomatskega upravljanja z artikli, ki vam zmanjša stroške nabave in skladiščenja, poveča 
razpoložljivost blaga in zmanjša potrošnjo izdelkov višje vrednosti. Vsi procesi so popolnoma transparentni in sledljivi in 
ravno zaradi vsega tega nam zaupa že zajetno število zadovoljnih uporabnikov. 
Prednosti si spodaj oglejte sami:

SPLOŠNO O AVTOMATIH
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POENOSTAVITEV DELOVANJA  
ORSY®MAT SISTEMA

Postopek povpraševanja in donaročanja
Brez ORSY®mat sistema

Zaposleni Vodja Poslovodja Nabavnik Prihajajoče blago

Transport & 

Skladiščenje

Finančni oddelek

Postopek povpraševanja in donaročanja
Z ORSY®mat sistemom

Zaposleni

Avtomatsko 

naročanje
Dobava

Polnjenje avtomata 

s strani Würth

Finančni oddelek

Kupec

Würth

ORSY®mat sistem
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Skladiščenje z omejenim dostopom.
ORSY®mat sistem je zaprt sistem, ki omogoča dostop le 
avtoriziranim osebam 

Maksimalna transparentnost poslovanja
Sistem pošilja individualna poročila po e-pošti ter vse 
zbrane podatke v obliki Excelove datoteke. To vam 
omogoča vpogled v vse transakcije, dvige in oddaje 
naročil. Možna je tudi dodelitev stroškovnega mesta.

Modularna zasnova
Sestava kombinirajujočih avtomatov je narejena glede 
na vašo vrsto izdelkov, njihove velikosti in količine, ki jo 
potrebujete.

Enostavno delovanje
Avtomati za avtomatsko naročanje manjkajočih izdelkov 
potrebujejo le vir elektrike, saj komunikacija z Würth ERP 
sistemom poteka neposredno preko mobilnega omrežja. 
Integracija v vaše obstoječe omrežje tako ni potrebna.

PROFITIRAJTE 
ZARADI TEH 
PREDNOSTI.
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Zmanjšani stroški
Zahvaljujoč skrbnemu ravnanju, zmanjšanju porabe in 
delovne obremenitve vaših zaposlenih ne zmanjšate 
le materialnih stroškov, temveč tudi pridobite čas za 
osredotočanje na svojo osnovno dejavnost.

Enostavna integracija v naročanje materiala
Avtomate je mogoče brez težav integrirati v obstoječ 
sistem naročanja izdelkov. Ni potrebe po spreminjaju 
notranjih procesov.

Avtomatsko donaročanje
Manjkajoči artikli se naročajo avtomatsko. Naročila se 
zbirajo v našem centralnem sistemu in so nato k vam 
dostavljenja v zahtevanem času na vnaprej dogovorjen 
način.
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LE EN KLIK STRAN 
OD POPOLNEGA PREGLEDA 

Maksimalna transparentnost in popoln nadzor
ORSY®mat sistemi so tesno povezani z Würth sistemom, saj so z njihove strani, neposredno preko mobilnega omrežja, 
zagotovoljene vse lastnosti artiklov. Preko iste te linije se v realnem času prenašajo tudi vsa naročila. Možna je tudi 
povezava z vašim ERP sistemom.
V nadzorno ploščo ORSY®mat avtomata je integriran avtomatski sistem za naročanje artiklov neposredno preko 
mobilnega omrežja - brez ročnega vnašanja naročil s strani vaših zaposlenih. Možna je tudi popolnoma avtomatska in 
natančna definicija dviga posameznega artikla na vaša določena stroškovna mesta. Poročilo je s strani sistema poslano 
preko e-pošte v obliki Excel datoteke. Dodatno vam preko spletne platforme nudimo pregled dvigov, naročil in porabe 
posameznih artiklov.
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ALI STE 
NA TEKOČEM?
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TRI, ŠTIRI, 
ZDAJ!
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ŠEST KORAKOV DO VAŠEGA 
INDIVIDUALNEGA SISTEMA

Začnimo!
Z vami sodelujemo, da razvijemo vaš ORSY®mat avtomat po meri zasnovan tako, da ustreza vašim delovnim zahtevam.
Vi določite obseg in vsebino.

1.  Določite širino izdelkov
• Zberite in ocenite svoje materialne zahteve

5.  Nastavitev sistema
• Postavitev modulov  
• Pregled kakovosti in funkcij
• Začetna zaloga

6.  Upravljanje
• Poučevanje vaših zaposlenih  
• Nastavitev svoje individualne konfiguracije

2.  Načrtujte module
• Prilagojeno načrtovanje posameznih modulov  
• Načrtovanje lokacije
• Logistični koncept

3.  Mesto namestitve avtomata
• Prostorske zahteve  
• Električna povezava
• Podatkovna povezava

4.  Vaša odobritev
• Odobritev artiklov
• Podpis pogodbe
• Pravice dostopov

?? ?
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TAKO PREPROSTO JE!

VPIŠITE SE.
IZBERITE IZDELEK.
SISTEM DONAROČI 
AVTOMATSKO.

UGOTOVITE SAMI.
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TAKO
INDIVIDUALNO 
KOT VAŠE
ZAHTEVE.
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POSTOPEK VAŠIH  
SISTEMSKIH REŠITEV

1. Dostop po identifikaciji

4. Dobava

2. Pridobitev izdelka

3. Do-naročanje

5. Skladiščenje
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PREGLED  
AVTOMATOV. 

Glavna prednost spodnjih treh vrst avtomatov je individualna sestava. 
Avtomati se lahko med seboj kombinirajo v različnih variacijah. 
Identifikacija se izvaja preko PIN kode, črtne kode ali RFID (Radio-Frekvenčne Identifikacije).

ORSY®mat FP 
Regalno zasnovan avtomat
Sistem za skladiščenje višjekakovostnih in večjih 
artiklov ter potrošnega materiala

ORSY®mat RT 
Rotacijsko zasnovan avtomat
Sistem za varno in precizno doziranje različnih 
manjših do srednje velikih artiklov, kot so npr.: sve-
dri, nastavki, rezalne in brusne plošče,...

ORSY®mat HX 
Potisno zasnovan avtomat
Sistem zelo primeren za doziranje posameznih 
enot pogosteje potrebnih artiklov ter potrošnega 
materiala, kot npr.: rokavice, zaščitna očala,...

Raznolikost

Količina

Frekventnost

1 100

?

Raznolikost

Količina

Frekventnost

1 100

?

Raznolikost

Količina

Frekventnost

1 100

?

Vsak sistem ima različne prednosti in posebnosti. Za ponazoritev le-teh je vsak razvrščen glede na vrsto zahtev. Tako je izbira primerne rešitve in prednosti pri 
uporabi posameznega sistema jasna že na prvi pogled.

Raznolikost
Raznolikost artiklov, ki se uporabljajo v proizvodnjah, upravljanju z izdelki, notranji logistiki, je velika in sega od primarnih izdelkov (vijaki, podložke, matice in 
drugi DIN standardni deli) do sekundarnih (ročno orodje, maziva in lepila, baterije, delovna oblačila in obutev, zaščitna oprema,...). ORSY®mat sistemi se v 
večini primerov uporabljajo za upravljanje z zalogo sekundarnih artiklov.
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PREGLED  
AVTOMATOV. 

Glavna prednost spodnjih treh vrst avtomatov je individualna sestava. 
Avtomati se lahko med seboj kombinirajo v različnih variacijah. 
Identifikacija se izvaja preko PIN kode, črtne kode ali RFID (Radio-Frekvenčne Identifikacije).

ORSY®mat WGT 
Avtomat za tehtanje
Sistem z integriranimi na težo občutljivimi celicami.

ORSY®mat CHE 
Avtomat za upravljanje z nevarnimi artikli
Sistem za varno in zakonsko skladno skladiščenje 
kemično-tehničnih izdelkov.

Spodnja dva tipa avtomatov sta samostojna in se ju ne more kombinirati z ostalimi ORSY®mat 
sistemi. Identifikacija je možna le preko RFID. 

Raznolikost

Količina

Frekventnost

1 100

?

Raznolikost

Količina

Frekventnost

1 100

?

Količina
Zahtevane količine artiklov se lahko v veliki meri razlikujejo glede na zahteve proizvodnje in segajo od zelo majhnih pa do velikih količin. Glede na te zahteve 
so na voljo različni sistemi.

Frekventnost
Frekventnost različnih artiklov ali skupin artiklov lahko varira od rednih do nerednih, nihajočih, sezonskih,... Tudi v takšnih primerih ponujajo naši sistemi ustrezne 
rešitve.



20 ORSY®MAT SISTEMI - POPOLNOMA AVTOMATSKA ZASNOVA

REGALNO ZASNOVAN
AVTOMAT

ORSY®MAT FP VSESTRANSKI

10 RAZLIČNIH 
TIPOV

 DO 72 
ODLAGALNIH 
MEST

NA VOLJO Z 
ALI BREZ 
NADZORNEGA 
SISTEMA

VAROVAN 
DOSTOP

24-URNA 
RAZPOLOŽLJIVOST 
ARTIKLOV

PRIMEREN ZA SKLADIŠČENJE 
VEČKRATNO UPORABNIH 
ARTIKLOV

SKLADIŠČENJE IN 
IZDAJA
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Naš ORSY®mat FP
Inovativni nadzorni sistem neposredno komunicira z Würth ERP sistemom in tako omogoča transparentno in pregledno 
upravljanje z zalogo in donaročanje potrošnega materiala. Za vaše individualne potrebe je na voljo deset različnih 
modelov z do 72 odlagalnimi mesti. Z vami sodelujemo pri razvoju vašega individualnega in modularnega avtomata, 
zasnovanega tako, da ustreza vašim delovnim razmeram. V večini primerov se ta vrsta avtomatov uporablja za skladiščenje 
večkratno uporabnih artiklov, kot so npr.: električna, pnevmatska in baterijska orodja.

AVTOMAT ZA BLAGO IN 
POTROŠNI MATERIAL
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ORSY®mat FP M65 z nadzornim sistemom

AVTOMATI, KI USTREZAJO VAŠIM
INDIVIDUALNIM POTREBAM
Izbirate lahko med 10 različnimi ORSY®mat FP modeli z zunanjimi dimenzijami 60 x 200 x 56 cm (Š x V x G) in do 
72 odlagalnimi mesti. 

ORSY®mat FP M33 z nadzornim sistemom

ORSY®mat FP M27 z nadzornim sistemom ORSY®mat FP S72 – Dodatni modul S72
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ORSY®mat FP S36 – Dodatni modul S36 

ORSY®mat FP S18 – Dodatni modul S18 ORSY®mat FP S10 – Dodatni modul S10 

ORSY®mat FP S34 – Dodatni modul S34   

ORSY®mat FP S9 – Dodatni modul S9 ORSY®mat FP S5 – Dodatni modul S5
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ROTACIJSKO ZASNOVAN AVTOMAT 

ORSY®MAT RT MODULARNA 
ZASNOVA

4 DO 48 
PREDELOV
V 1 VRSTI 

TEHNIČNA
PODPORA

VARNO
SKLADIŠČENJE

24-URNA 
RAZPOLOŽLJIVOST 
ARTIKLOV

ZAPOLNJENOST ODVISNA
OD PAKIRNIH ENOT

ZELO PRIMEREN ZA 
PROIZVODNE OBRATE

 VSE DO 384 
PREDELOV 
V 1 AVTOMATU 
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Naš ORSY®mat RT
Avtomat, ki temelji na rotacijskem doziranju artiklov in potrošnega materiala navdušuje s svojo prilagodljivostjo 
glede na raznolikost izdelkov in ga je mogoče integrirati v vaš sistem nabave brez potrebe po spreminjanju notran-
jih procesov. Omogoča tudi individualno sestavo glede na raznolikost asortimana artiklov, njihovo velikost in vaše 
zahteve. Ta vrsta avtomata je še posebej primerna za proizvodne obrate, ki potrebujejo večje število manjših do 
srednje velikih izdelkov. Različne izvedbe predelov so osnova za maksimalno prilagodljivost glede na količinske 
potrebe. Z zunanjimi dimenzijami 90 x 200 x 80 cm (Š x V x G), ta vrsta avtomata ponuja možnost od 4 pa vse do 48 
predelov v posameznem nivoju, kar pomeni da ga lahko uporabite za skladiščenje in izdajo kar 384 različnih artiklov. 

ORSY®mat RT kot dodatni modul ORSY®mat RT z nadzornim sistemom 

AVTOMAT, KI VAS BO IMPRESIONIRAL 
S SVOJO RAZNOLIKOSTJO
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POTISNO ZASNOVAN AVTOMAT 

ORSY®MAT HX
VSE DO 48 ARTIKLOV IN 
1.000 ENOT V ENEM 
SISTEMU

IZDAJA 
POSAMEZNIH 
ARTIKLOV

PRILAGODLJIVO
ŠTEVILO IN 
VELIKOST 
ŠPIRAL

INDIVIDUALNA 
ZASNOVA

24-URNA 
RAZPOLOŽLJIVOST 
ARTIKLOV

MOŽNA RAZDELITEV 
PAKIRNIH ENOT

INDIVIDUALNA 
IZDAJA ARTIKLOV

TRANSPARENTNOST
VAŠE
PORABE
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Naš ORSY®mat HX
Ta potisno zasnovan avtomat pri vašem upravljanju z zalogo ne bi smel manjkati. Njegova zasnova je idealno primerna 
za izdajo posameznih enot pogosteje idočih potrošnih materialov in izdelkov za osebno zaščito (rokavice, očala, maske, 
glušniki,...). Avtomati so sestavljeni tako, da ustrezajo vašim potrebam glede na obseg, velikost in zahtevane količine 
artiklov ter jih je možno brezhibno integrirati v vaš obstoječ sistem upravljanja z zalogo. Navdušili vas bodo s svojo 
prilagodljivostjo glede števila in velikosti špiral ter velikim oknom za hitro in jasno izbiro ustreznega artikla. ORSY®mat 
HX zazna dvig zadnjega kosa pakirne enote in avtomatsko sproži naročilo novega pakiranja, kar preprečuje, da bi 
kadarkoli ostali brez zaloge. Zunanje dimenzije 90 x 200 x 80 cm (Š x V x G) in različno število špiral predstavljajo 
osnovo za maksimalno prilagodljivost ko je govora o količinski zmogljivosti.

ORSY®mat HX z nadzornim sistemom ORSY®mat HX kot dodatni modul 

IDEALEN ZA POTROŠNI MATERIAL IN 
ARTIKLE ZA OSEBNO ZAŠČITO
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SISTEM ZA TEHTANJE

MOŽNOST IZDAJE 
VEČIH ARTIKLOV 
HKRATI

SKLADIŠČENJE 
VEČJIH
ARTIKLOV

IZDAJA NA 
RAVNI ARTIKLA

ZA SREDNJE 
IDOČI 
POTROŠNI 
MATERIAL

OMEJEN 
DOSTOP

24-URNA 
RAZPOLOŽLJIVOST 
ARTIKLOV

POPOLN PREGLED NAD 
ZALOGO KADARKOLI

PRECIZNA 
TEHNOLOGIJA 
TEHTANJA

ORSY®MAT WGT
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Naš ORSY®mat WGT
ORSY®mat WGT prepozna izdajo artiklov na podlagi integriranih celic za tehtanje, ki beležijo težo shranjenega artikla.
Ta tehnologija vam omogoča izdajo posameznih artiklov ne glede na pakirno enoto, poleg tega pa je možen dvig večih 
artiklov hkrati - enako kot v primeru običajnih omar za skladiščenje materiala. Takoj, ko se vrata avtomata po izdaji 
artiklov zaprejo, sistem samodejno prešteje zalogo artiklov v notranjosti, kar zagotavlja popoln pregled in nadzor nad 
zalogo - ob vsakem trenutku. Zaradi različnih velikosti celic je sistem primeren za upravljanje s skoraj vsemi artikli, tudi  
večjimi, kot so npr.: zaščitne obleke, večje rezalne in brusne plošče, ipd.

KOLIKO TOČNO POTREBUJETE?
STEHTAJTE.

ORSY®mat WGT z nadzornim sistemom ORSY®mat WGT kot dodatni modul 
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NAJPOGOSTEJŠE SKUPINE ARTIKLOV? 
SKORAJ VSE.

Osebna Zaščitna Oprema Vaši specialni kosi? Ročno Orodje

Električno, Baterijsko in 
Pnevmatsko Orodje

Potrošni Material Manjši Potrošni Artikli

3 različne velikosti nosilnih odlagalnih mest
•5 KG > maks. nosilnost: 4.8 kg
•10 KG > maks. nosilnost: 9.8 kg
•20 KG > maks. nosilnost: 19.8 kg
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POSTOPEK IZDAJE

Prednosti
•Do enote natančna izdaja
•Transparentnost - zaprt sistem
•Modularnost in fleksibilnost
•Avtomatsko donaročanje
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SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z 
NEVARNIMI SNOVMI

ORSY®MAT CHE VARNO IN Z ZAKONOM 
SKLADNO SKLADIŠČENJE

PRIMEREN ZA 
PLOČEVINKE IN 
KANISTRE

SPREMENLJIVO 
ŠTEVILO 
NIVOJEV

KEMIČNO 
TEHNIČNI 
ARTIKLI

UČINKOVITO 
KORIŠČENJE
PROSTORA

24-URNA 
RAZPOLOŽLJIVOST 
ARTIKLOV

PRIHRANEK ČASA

VARNA IZDAJA
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Naš ORSY®mat CHE
Avtomat s spremenljivim številom nivojev je izjemno primeren za varno skladiščenje vaših kemično-tehničnih pločevink in 
kanistrov na vašem delovnem mestu. Ne samo skladiščenje, omogoča tudi povsem avtomatsko naročanje in tako skrbi 
za konstantno zalogo brez potrebe po kakršnem koli nadzoru in ročnem naročanju. Dodatno pa vas bo prepričalo 
še: skladiščenje izdelkov skladno z zakonskimi predpisi, omejen dostop in dve različni velikosti: XS in XL / z ali brez 
nadzornega sistema.

SKLADIŠČENJE KEMIČNO-TEHNIČNIH  
ARTIKLOV

ORSY®mat CHE XS ORSY®mat CHE XL
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ORSY®mat XXL

SMO TAM 
KJER STE VI.
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DODATNE REŠITVE 
ORSY®REGAL

Urejeno in sistematično skladiščenje vašega potrošnega materiala
Vi poznate dejstva! Skrb za skladišče zahteva veliko časa. Pravilna postavitev, red in organizacija niso avtomatski, 
prej nasprotno, za to je potrebno veliko časa.
Vi poznate zmedo! Ves vijačni in potrošni material, ročno in drugo orodje ter ves drugi material leži 
po celotni delavnici in/ali skladišču ter se za njegovo iskanje in uporabo pogosto porabi ogromno časa. 
Vi poznate tveganje! Naročevanje novih izdelkov vas stane veliko časa in denarja. Prevelika zaloga in slabo 
obračanje le-te pa prav tako negativno vpliva na vaš poslovni rezultat.
Vi ste prepoznali težavo! In to je vaš prvi korak v smeri reševanja trenutne situacije. Vsi vaši nadaljnji koraki pa naj 
bodo usmerjeni v Würth in njegov ORSY sistem: sistem, ki se popolnoma prilagodi vašim željam, zahtevam in potrebam.
Vi boste pridobili! Optimalno vrednost skladišča za vsak posamezen element - ena lokacija za vse izdelke. Stalen 
dostop do regalnega sistema vam bo zmanjšal čas iskanja izdelkov in optimiziral uporabo ter na ta način zmanjšal vaše 
stroške na minimalno vrednost.
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ORSY®mat XXL

PA ŠE KJE 
DRUGJE...
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DODATNE REŠITVE 
ORSY®BAULOC

Logistične rešitve na gradbiščih
Z nabavo in dobavo materiala pogosto izgubljate dragocen čas na gradbišču. Optimizirajte vaše 
delo s krajšimi procesi - z BAULOC® optimiziranim sistemom za vaše gradbene projekte. Da vas čim 
bolj podpremo in vam omogočimo, da se osredotočite na svoje osnovne obveznosti, naše storitve 
prilagajamo popolnoma individualno. Večina naših kupcev temu pravi storitev. Mi temu pravimo strast.  
Vaše individualno skladišče neposredno na gradbišču. Zabojnik opremljen z virom električne energije in 
ORSY® regalnim sistemom, prilagojenim vašim zahtevam, potrebam in željam. Razmere na gradbiščih so pogostokrat 
grobe. Za zaščito vašega orodja in opreme so zato potrebni varni in robustni sistemi. Zahvaljujoč BAULOC®, vam Würth 
ponuja rešitve, ki so bile zasnovane za najbolj zahtevne uporabnike. 100% SISTEM. 0% STRES.
Vaše prednosti: Na voljo imate vse kar potrebujete, kjer potrebujete in kadar potrebujete. Konec stroškovnih prekinitev 
gradnje zaradi pomanjkanja materiala. Osredotočite se lahko na svoje osnovno delo. Nizki stroški skladiščenja.
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ORSY®mat XXL

...TUDI 
NA POTI.
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DODATNE REŠITVE
ORSY®MOBIL

Oprema za vozila
Najvišja kakovost od izdelave do vgradnje. Oprema za vozila Würth je izdelana iz najbolj kakovostnih 
materialov in v najsodobnejših proizvodnih zmogljivostih. Zajamčeno najvišja stopnja kakovosti v kombinaciji z ISO 
9001 certifikatom. Sama vgradnja lahko po želji kupca poteka tudi preko naših izkušenih partnerjev, ki opremo vgradijo  
popolnoma po vaših željah.
Brez kompromisov na področju varnosti. Vsa oprema za vozila je pregledana in na trk preizkušena s strani TUV/
GS inštitucije ter tako zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti v slehernem trenutku. Odobrena je tudi za varovanje tovora. 
Inovativno, certificirano ravnanje z okoljem. Würth ima v svojo podjetniško kulturo močno integrirano ekološko 
vedenje in varovanje okolja. Za primer, pri prašnem barvanju opreme za vozila ne uporabljamo topil, za izdelavo osnovnih 
elementov pa obnovljive surovine.
Prednosti in storitve. Osebni posveti in indiviudalno 3D načrtovanje. Profesionalna vgradnja pri naših partnerjih. 
Idealne rešitve za vse vrste vozil. Načrtovanje za vgradnjo v vozila z uporabo spletnega konfiguratorja.
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ORSY®mat XXL

NAŠE
TRGOVINE. 
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OBIŠČITE NAS FIZIČNO ALI PREK SPLETA. 

Würth Spletna Trgovina

Naša spletna trgovina je odprta 24/7 in ponuja nekaj 
več kot 10.000 različnih artiklov, na njej pa boste našli 
tudi kar nekaj akcijskih setov, ponudb in promocij. Poleg 
tega velja za vsa spletna naročila dodatna ugodnost - 
BREZPLAČNA POŠTNINA*. Ne odlašajte in opravite 
registracijo ter prvi nakup prek spleta iz udobja vašega 
domačega naslanjača že zdaj > https://eshop.wuerth.si

*- Ugodnost brezplačne poštnine za vsa spletna naročila velja le do konca leta 2021.

Würth Trgovine

Obiščite nas v eni izmed 4 trgovin:
• Trgovina Ljubljana BTC 

Letališka cesta 1, 1000 Ljubljana 
trgovina.btc@wuerth.si 
Pon-Pet; 07:00-17:00

• Trgovina Celje 
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje 
trgovina.celje@wuerth.si 
Pon-Pet; 07:00-16:00 (Odmor 12:00-13:00)

• Trgovina Koper 
Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper 
trgovina.koper@wuerth.si 
Pon-Pet; 08:00-16:00

• Trgovina Novo Mesto 
Ljubljanska cesta 22, 8000 Novo Mesto 
trgovina.novomesto@wuerth.si 
Pon-Pet; 08:00-16:00

https://eshop.wuerth.si
mailto:trgovina.btc%40wuerth.si?subject=
mailto:trgovina.celje%40wuerth.si?subject=
mailto:trgovina.koper%40wuerth.si?subject=
mailto:trgovina.novomesto%40wuerth.si?subject=
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SVET BREZ IDEJ IN NAPREDKA. 
ZA NAS ENOSTAVNO NEKAJ 
NEPREDSTAVLJIVEGA.
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KAKO VAM LAHKO POMAGAMO?

Z veseljem vam bomo svetovali in nudili podporo pri izbiri ustreznega ORSY®mat sistema ali katerekoli druge rešitve 
iz naše ORSY® družine! 

V pričakovanju vašega kontakta vas lepo pozdravljamo!

Ime in Priimek              

Oddelek/Divizija             

Mobilna številka             

E-Mail               



ORSY®MAT SISTEMI
Različne rešitve za avtomatsko upravljanje z artikli

Pridržujemo si pravico do sprememb izdelkov zaradi tehničnih izboljšav in 
razvoja, tudi brez predhodne najave. Slike so zgolj informativne in lahko 
odstopajo od originala! Navedeni tehnični podatki so informativne narave, zato 
jih je potrebno pred naročilom preveriti. Za morebitne napake ne prevzemamo 
odgovornosti. Ponudba je veljavna le za pravne osebe.

© by Wuerth Slovenija d.o.o.
Tiskano v Sloveniji. Vse pravice pridržane.
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1236 IOC Trzin, Slovenija
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