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Część zamienna

Szukacie Państwo ostrza zastęp
czego dla ostrza, które aktualnie 
używacie bądź sprzedajecie? W 
takiej sytuacji proszę wysłać nam 
zapytanie- online lub faksem – i 
ewentualnie próbkę ostrza pocztą.

Zadania dot. cięcia

Szukają Państwo lub Państwa 
kli enci ostrza dla specjalnego 
za   dania? Proszę dołączyć do za -
py tania próbkę materiału, prze-
znaczonego do cięcia.

Design/Wzornictwo

Chcą Państwo zaprojektować 
ostrze lub ewentualnie wpro
wadzić je do seryjnej produkcji? 
Zapytanie, szkic lub prototyp – 
więcej nie jest nam potrzebne.

Ogólne dane Proszę wypełnić wszystkie pola.

E-Mail: Kod Miejscowość:

Telefon: Kraj:

Materiał do cięcia / Opis procesu cięcia
Jeżeli jest to możliwe, proszę wysłać nam pocztą próbkę materiału 
przeznaczonego do cięcia.

Szczególne właściwości ostrza
Ostrość, tolerancja, materiał, wytrzymałość itp.

W jakiej maszynie ostrze jest używane?
Np. model maszyny i nazwę producenta

PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA  |  FOLIA  |  W£ÓKNA CHEMICZNE  |  W£ÓKNA SZKLANE  |  MEDYCYNA  |  PRZEMYS£ SPO¯YWCZY  |  RZEMIOS£O  |  PRZEMYS£ 

SAMOCHODOWY  |  TKACTWO

LUTZ Polska Sp. z o.o. | Domaszkowice 25 | PL 48-303 Nysa 
Tel.: +48 77 43599-00 | Faks: +48 77 43599-18 | E-Mail: info@lutz-blades.pl | www.lutz-blades.pl
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Interesują się Państwo konkretnymi ostrzami LUTZ BLADES?
Prosimy o podanie numeru artykułu (np. 2051.0500)

Zalety oraz wady ostrzy aktualnie przez Państwa używanych

Wysokość rocznego zapotrzebowania
Szacunkowe zapotrzebowanie w sztukach na miesiąc, rok

Sztuk na miesiąc na rok

Komentarze, spostrzeżenia, uwagi
Jeżeli macie państwo dalsze pytania, chętnie pomożemy LUTZ Polska Sp. z o.o.

Domaszkowice 25
PL 48-303 Nysa

Próbki i/lub kserokopia ostrza, które jest aktualnie używane
Prosimy o przesłanie próbki na wyżej wymieniony adres, kserokopię ostrza 
na faks: +48.77.43599-18 lub drogą e-mailową na adres info@lutz-blades.pl .
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