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Náhrada

Hledáte náhradu za čepelky, které 
aktuálně používáte? Zašlete nám 
tento formulář –online nebo 
faxem-případně zašlete vzorek 
poštou.

Aplikace

Hledáte čepel pro speciální 
aplikaci nebo pro vašeho 
zákazníka? Zašlete prosím 
vyplněný formulář spolu se 
vzorkem používaného materiálu.

Návrh

Máte zájem o rozšíření výroby 
čepelí, např. o jejich uvedení do 
seriové výroby? Vyplněný formulář 
a nákres nebo prototyp - více není 
třeba.

Všeobecné údaje Prosím vyplňte všechna pole.

Email: PSČ: Město:

Telefon: Stát:

Vzorek řezaného materiálu / Popis řezného precesu
Zašlete nám prosím, pokud možno, vzorek používaného materiálu 
poštou.

Kritické vlastnosti čepele
Ostrost, tolerance, materiál, tvrdost atd.

Na jakém stroji bude čepel použitá?
Např. Model stroje a výrobce

VÁŠ ØEZNÝ PROCES  |  FÓLIE  |  UMÌLÁ VLÁKNA  |  SKELNÁ VLÁKNA  |  ZDRAVOTNICTVÍ  |  POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL  |  ØEMESLO/HOBBY  |  

AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL  |  TECHNICKÉ TEXTILIE

LUTZ GmbH & Co. KG | Piepersberg 20 | 42653 Solingen | Německo
Tel.: +49  2 12 59 66-0 | Fax: +49 2 12 59 66-229 | Email: info@lutz-blades.com | www.lutz-blades.com
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Datum:Křestní jméno, Příjmení:

Máte zájem o konkrétní čepele LUTZ BLADES?
Zadajte prosím číslo čepele např. 2051.0500

Přednosti a nedostatky dosavadních čepelí

Jak vysoká je roční spotřeba / obj.množství
Rádi Vám poradíme při Vašich dalších dotazech.

kus Za měsíc Za rok

Poznámka
Rádi Vám poradíme při Vašich dalších dotazech

LUTZ GmbH & Co. KG
Piepersberg 20
42653 Solingen
Německo

Vzorek nebo foto dosud používaných čepelí

Zašlete prosím vzorek poštou na výše uvedenou adresu, foto čepelí zašlete 
faxem +49 212 5966-229. Nebo ve výkresové podobě na adresu info@lutz-
blades.com .
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