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UsOR sI RAPID !

Noul catalog de abrazive industriale, se înțelege ușor și este 
foarte bine structurat pentru gama extinsă a produselor 
TYROLIT.
Astfel navigarea / căutarea produsului este foarte ușoară și 
bine structurată:

1. Selectați scula abrazivă
2. Definiți unitatea
3. Determinați linia calității: Basic*, Standard**, Premium***
4. Alegeți materialul piesei de prelucrat 

În plus,  „3-way-product-finder (3-moduri - de găsire al - 
produsului)“ simplifică căutarea rapidă și ușoară a produ-
sului :

- Bara de ghidare conduce la o vedere generală asupra capi-
tolului 
- Indexul cu cuvântul cheie, clasificat după aplicație, 
facilitează navigarea 
- Indexul paginii, sortat după codul produsului (TN),
permite căutarea exactă a produsului

Informațiile paginii au fost menținute în culoare gri, iar produsele 
de pe pagină în contrast albe. Acest lucru, de asemenea facilitează 
navigarea.

Produsele scrise cu caracter Italic (înclinat) nu sunt articole de stoc.
Tăierea și polizarea

Abrazive pe suport 

Scule diamantate 

Securitatea muncii 



Viziune & Substanță

TYROLIT, este unul dintre cei mai mari fabricanti din lume 
de discuri de tăiat și polizat, pietre de rectificat,scule co-
rectoare, mașini de tăiat și găurit  beton, urmărind calitatea 
de vârf, si soluțiile inovatoare, bazate pe îndelungata sa 
experiență.
În mod constant investim în dezvoltarea de noi 
tehnologii, care se aliniază cerințelor clienților noștri, 
și care garantează compatibilitatea maximă cu mediul 
înconjurător.
Gama noastră de produse este compusă din aproximativ 
80.000 de produse, care acoperă majoritatea aplicațiilor 
industriale.

Succes & Istorie

Născut dintr-o familie de oameni de afaceri, a evoluat spre 
un jucător pe plan mondial în mai puțin de 100 de ani.
În 1895 Daniel Swarovski a început fabricarea bijuteriilor de 
cristal.
În scopul optimizării, din multe puncte de vedere, a proce-
deului de fabricație a fondat în 1919 firma TYROLIT, care  
de atunci încoace este specializată în producerea sculelor 
abrazive de calitate premium.
Spusele lui Daniel Swarovski reprezintă o expresie grăitoare 
a viziunii generale asupra a ceea ce facem:
“ O cerință a succesului pe termen lung, este  aspirația de a 
te gândi  la semenii tăi și nu numai la tine.”
Ceea ce noi menținem și facem zilnic

1895 | Daniel Swarovski a început să 
producă bijuterii de cristal în  Wattens/Tirol.

1919 | S-a fondat firma TYROLIT în scopul 
producerii materialelor de șlefuit cristalele.

1952 |  S-a lansat discul de tăiat SECUR cu 
inserție din fibră de sticlă

1981 | S-a deschis cel mai mare atelier de 
testare cu microscop electronic.

1967 | S-a produs primul disc diamantat pentru 
rectificarea de precizie.

Cifre & Fapte

• Vânzări 2011: 548.8 milioane Euro
• Angajați: 4512, din care 
• 1169 lucrează la sediul central din Schwaz
•  Angajați în  Cercetare-Dezvoltare: 97
• 27 facilități de producție în 12 țări
• Reprezentanță în vânzări - 29 țări
• Distribuitori în mai mult de 65 de țări

TYROLIT - O MARCÃ UNIVEsALÃ



Inovații pentru Generații

Viitorul este o parte vitală pentru munca de zi cu zi la 
TYROLIT.
Tot ceea ce facem afectează viitorul și este semnificativ 
pentru trei concepte fundamentale ce privesc: profitul, 
oamenii și planeta.
Conceptele se referă și la responsabilitatea de a oferi 
oameni inovatori profesional, și produse de înaltă calitate. 
De asemenea legăm aceste concepte pentru a conduce la 
o susținere a planetei noastre, conservând resursele natu-
rale și minimalizând impactul asupra mediului înconjurător. 
Viitorul nu numai că doar se întâmplă, este ceva care noi 
creăm. Și noi suntem mândri să putem spune, că de fapt 
contribuim la acest lucru din 1919. 

Evoluția mărcii & Valorile

Într-o formă cât mai rafinată, următoarele patru cuvinte sunt cele, 
care ne-au ținut împreună.
Ele întotdeauna trebuie să ne ghideze actiunile și alegerile noastre.
Ele ne-au condus către o poziție extrem de puternică, în care suntem 
azi, și ne vor asigura succesul în viitor.

•	  Curajul: Deciziile noastre curajoase ne mențin inovatori și sunt ca 
o forță, care ne conduce în lumea afacerilor.

•	Progresul: În mod constant îmbunătățim toate aspectele afacer-
ilor noastre spre binele tuturor celor, care se încred în noi.

•	Conștientizarea: Suntem conștienți de consecințele acțiunilor 
noastre și acționăm pentru a le asigura o susținere socială, și o 
moștenire tehnologică și a mediului de afacere.

•	 Încrederea: Livrăm conform promisiunilor noastre.

1996 | Construirea fabricii
 în Brazilia (pentru precizie,
 discuri diamantate si 
CBN (cu borazon) pentru 
rectificat).

2007 |Deschiderea fabricii de prelucrare 
marmură și  sticlă din Suzhou.

2012 | TYROLIT achiziționează 
fabricantul German de abrazive 
Burka-Kosmos GmbH

2003 | S-a fondat sucursala  Thai 
Diamond

2009 | TYROLIT achiziționează firma  
Americană Radiac Abrasives Inc.

1984 | Începerea producției de serie a 
sculelor diamantate sudate cu laser.

1990 | S-a lansat prima drujbă 
cu fir diamantat pentru tăiere 
beton.



Punctul forte al  firmei TYROLIT este definit printr-o 
combinație nelimitată dintre tradiție, inovație și cali-
tate. Clienții noștri, revânzătorii din magazine pre-
cum și clienții finali, de exemplu din industria con-
structoare, din fabricile producatoare de rezervoare, 
firme de reparații, sau din industria auto beneficiază 
de experiența noastră de peste 90 de ani de produse 
revoluționare inovatoare.

TYROLIT este pe lângă alții:
- Primul producător de discuri de tăiat și polizat cu 
inserție din fibră
- Inventatorul discului de tăiat cu grosime de 1,00 
mm și primul producător al discului de tăiat cu formă 
dreaptă de grosime 0,75 mm.

Noi înțelegem nivelul înalt de calitate, ca principiu 
fundamental, care rezultă din strategia companiei 
noastre:
Ne străduim nu numai să întrunim cerințele clienților 
noștri ci și să garantăm cele mai înalte standarde 
tehnice.

În scopul facilitării selecției produsului 
dumneavoastră în aplicația dumneavoastră 
zilnică, noi am structurat în mod cuprinzător în 
trei linii calitative : Basic*, Standard**  și Premi-
um***. Mai presus de toate, țelul nostru  este să vă 
oferim un program , care să fie aplicabil nu numai 
pentru produsele TYROLIT, dar de asemenea să 
fie posibilă accesarea lor prin posibilități extinse.

Dezvoltarea și implementarea viziunilor, a ideilor no-
astre pentru viitor, au fost și vor rămâne un factor 
cheie al succesului firmei noastre.
Potențialul creativ al angajaților noștri este prin ur-
mare nu doar angajat constant în găsirea de noi 
tehnologii, dezvoltând noi materiale sau optimizând 
continuu întregul proces de producție, ci ne și ajută 
de asemenea să câștigăm teren în fața concurenților 
noștri.

Dezvoltarea produselor inovative și de înaltă calitate, 
nu rămân doar la stadiul de proiecte speciale, ci sunt 
trecute imediat la producția de serie.

Produsele speciale cu vibrații și zgomot redus în tim-
pul polizării și tăierii, „Vib Star“ și „Silentio“, stau ca 
exemplu de dezvoltare care face din firma TYROLIT 
lider în multe domenii - fără excepție, ținând cont de 
resurse - eficiență și metodele de susținere econo-
mice ale producției.  

Priceperea noastră profesională în combinație cu 
experiența a multor ani este o parte substanțială a 
colaborării de succes cu clienții nostri.
Orientarea practică precum și școlarizările periodice 
sunt incluse în gama de servicii oferite și este par-
te integrantă a conceptului nostru de înțelegere a 
calității.    

CALITATEA CA
PRINCIPIU DE BAZÃ



sTANDARD  BAsICPREMIUM     



Local – în toată lumea

TYROLIT oferă suportul său în 
toată lumea – și își susține clienții 
cu tehnologia de ultimă oră, con-
siliându-i  în orice situație, prin re-
sponsabilii de produs locali, sau 
din toată lumea.
Pe scurt: Noi vă consiliem, asistăm, 
și susținem, cu cele mai bune idei 
și cunoștințe în vederea succesului 
dumneavoastră.

LOGIsTICA GLOBALÃ
& sERVICE

Noi dorim ca fiecare, care lucrează cu TYROLIT să beneficieze de largul suport 
diversificat din mai multe domenii: cunoștințe despre produs, școlarizare, 
materiale de marketing, planificarea dumneavoastră în marketing și vânzări, 
precum și ajutorul oferit în dezvoltarea și creșterea afacerii. Afacerea de suc-
ces a a partenerilor noștri este succesul afacerii pentru noi și viceversa. Noi 
dorim să garantăm acest lucru prevăzând suportul total și accesul foarte ușor 
la produsele și serviciile noastre. 

sERVICII &
sUPORT

TRAsABILITA-
TEA

EFICIENTA
COsTULUICALITATEA 



Servicii de înaltă calitate  la cerere

Produsele noastre nu sunt profitabile, 
până nu ajung la utilizatorul final , ast-
fel permițând să obțină maximul din 
ele.

Transparență de la A-Z

Derularea lină și fără obstacole a 
proceselor reprezintă o prioritate 
primordială.
Pentru că interesului nostru este 
unul singur: Satisfacerea partene-
rului nostru.

DEPOZIT 
CENTRAL

CENTRU DE
DIsTRIBUIRE

RAPIDITATEÎNCREDEREA



Aranjarea pe perete

Aranjarea pe podea

Aranjarea tip ghișeu



 

Steag - abțibilduri

Roll-up

Pachet cu mostre

Pachetul dealer-ului

Afișare pe masă 

Poster

Șapcă

Consultanță

Pliante 

Dispunere pe podea 

Noi considerăm clenții ca niște parteneri. Succesul clienților noștri constă în calitatea produselor noastre, a 
cunoștințelor noastre în aplicarea tehnologiei și de furnizare a  soluțiilor la fața locului.  
Strânsa colaborare cu clienții noștri, duce la dezvoltări strategice remarcabile și asigură succes pe termen 
lung pentru ambele părți. 
 

LUCRÂND CU sUCCEs  ÎMPREUNÃ 

La cerere ne asumăm aranjarea sortimentelor de 
produse, bazată pe cerințele clienților și vă sfătuim 
asupra poziționării optime promoționale.

Pentru alegerea sculei corespunzătoare, standul POS 
TYROLIT oferă suport deplin. 
Sistemele colorate de ghidare, pictogramele ușor de 
înțeles și sfaturile de aplicare: un mediu de prezentare  
ușor și flexibil, opțional la Afișare pe perete, Afișare pe 
podea sau Afișare tip ghișeu.

PROMOTIA CA FACTOR CHEIE



CONsTRUIM AFACEREA ÎMPREUNÃ

Noi credem că succesul în afaceri trebuie să răsplătească pe fiecare parte implicată. Pentru a atinge acest 
lucru, noi îi vedem ca parteneri,  pe dealer-i, cumpăratorii și utilizatorii noștri finali. Asta înseamnă că oferim 
dealer-ilor noștri oferte de afaceri  atractive, suport și un pachet de servicii de înalt nivel - și mai departe noi 
furnizăm produsele, care atrag  și inspiră piața.
Ceea ce duce înapoi, acolo de unde am plecat. Pentru a atinge acest lucru, noi întotdeauna, trebuie să pro-
ducem și să dezvoltăm produse inovatoare și de înaltă calitate.
Nu trebuie numai să întrunim, ci sperăm să și depășim cerințele utilizatorilor finali precum și pentru mediul 
înconjurător.



Eficiență economică

Creștere corporativă

O afacere de încredere pe termen 
lung,
model pentru colaborarea:
• Produse Premium  –   Margini 

Premium 
• Model de afacere structurat 
• Termene și condiții recompensa-

torii

Împărțirea succesului

Cea mai bună alegere

În vederea asigurării succesului de 
ambele părți noi furnizăm un exce-
lent suport partenerilor Premium, 
așteptând același  lucru de la ei.  

 

Suportul profesional la toate nivelele 
pentru a asigura creșterea deasupra 
mediei, conținând dezvoltarea afacerii 
proactive, vânzări combinate și planuri 
de marketing precum și suportul către 
clientul final. Pe bazele gamei de produse de vârf 

din piață, noi garantăm un suport 
total, în ceea ce privește produsul și 
aplicația, un marketing și o afacere 
proactivă. 


