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A Webáruház profilja 

 
Webáruházunk az általunk Magyarországon kizárólagos joggal forgalmazott Suttontools 

gyártmányú, professzionális forgácsolási szerszámok értékesítésére jött létre. 

Kínálatunkban a Suttontools 100 éves fennállása alkalmából kiadott angol nyelvű 

katalógusában szereplő termékek szerepelnek, kiegészítve az azóta történt változásokkal. 

A webáruházunkban elérhető termékismertetők, dokumentációk angol nyelvűek, 

vásárlóinknak ebben a szakmában ez remélhetően nem jelent nehézséget.  

Csak regisztrált vállalkozásokat szolgálunk ki, magánszemélyeket nem. 

Regisztráció nélkül is áttekinthető a teljes kínálat, az egyetlen korlátozás, hogy annak 

hiányában nem lehet megrendelést kezdeményezni. 

Regisztráció 

 

 

 

Regisztrálni a bal oldali panelon lehet, csak vállalkozások számára. Magánszemélyektől 

megrendelést webáruházunk nem fogad el. 



A regisztráció alkalmával ki kell tölteni a vállalkozás adatait, ahonnan nem hiányozhat az 

adószám és a cégjegyzékszám. 

A kapcsolattartó adatok alapján fognak történni a szükséges email-es és telefonos 

egyeztetések.  

A regisztrált felhasználó azonosítója az email cím. Megrendelés esetén a további regisztrált 

adatokban adatmódosítás lehetséges. 

Bejelentkezés 
 

Regisztrált felhasználó a jobb oldali panelon tud bejelentkezni. 

Bejelentkezés után lehetőség van a regisztrált adatok megtekintésére, javítására. 

 



Szerszámkínálat 

 
Többféle szempont szerinti kereséssel megtalálhatók fúró-, maró-, menetfúró és egyéb 

szerszámok. 

 

Anyagválasztás 

 
A szerszámok közötti tallózás előtt ki kell választani, hogy milyen anyag megmunkálásához 

lesz az használva. Itt – szükség szerint - egy teljes, minden ismert szabványt tartalmazó 

PDF dokumentum is letölthető, „Anyagválasztási segédlet” néven. 

 

Az anyag meghatározását segíti a „WKR Germany” vagy „DIN Germany” szabványok szerint 

felajánlott lista, ahol vagy az egyik, vagy a másik szabvány alapján kiválasztott érték. 

 



 

Az anyagválasztás a későbbiekben az első szűrőfeltétel lesz a szerszámok felajánlásához. A 

továbbiakban csak azok a szerszámok fognak megjelenni, amelyek a kiválasztott anyag 

megmunkálására alkalmasak. 

 

Szűrőfeltételek 

 
A szerszámok tulajdonságai alapján szűréseket lehet indítani. 

A bal oldali jellemzők közül szerszámtípusonként más tulajdonságok választhatók ki. 

A szűrés után csak a minden beállított jellemzőnek megfelelő szerszámok maradnak a 

képernyőn. 

A méret (átmérő) nélküli szűrés esetén a megfelelő katalóguskódú termék képére kattintva a 

szerszám tulajdonságai és teljes méretválasztéka jelenik meg. 



 

Átmérő választás 

 
Amennyiben az átmérő is megadásra kerül, úgy csak az annak megfelelő szerszámok 

maradnak a találatok között, lehetőséget adva azok összehasonlítására a jellemzők és az 

árak alapján. 



 

 

Szerszám-adatlap 

 
A szerszámjellemzők területére kattintva lehetőség van azonos katalóguskódú termék 

további méretválasztékának áttekintésére a További méretek (átmérők) gombra kattintva. 



 

A szerszám adatlapján annak jellemzői, fényképe és méretezési rajzán kívül PDF 

formátumban megtekinthető a teljes adatlapja, amely a nyomtatott katalógusban szerepel, 

valamint a szerszámtípussal kapcsolatos dokumentáció. 

A megjelenő készlet adat csak tájékoztató jellegű, dinamikus, a párhuzamos értékesítések 

befolyásolhatják. 

A megrendelés alapján visszaigazoló emailt küldünk, csak az jelenti annak elfogadását. 

A várható kiszállítás időpontja 2-3 munkanap, a megrendelés összegének beérkezéséhez 

képest. 

Megrendelés 

 
A kiválasztott szerszám sorában a mennyiség beállítása után a kosár ikonra kattintva 

betehetjük azt a rendeléseink közé. 

Bejelentkezés hiányában hibaüzenet figyelmeztet annak szükségességére: 

 

Egyébként folytathatjuk vagy befejezhetjük a vásárlást. 



 

A kosár ellenőrzése 
 

 

Vevőadatok ellenőrzése 
 

 



Rendelés jóváhagyása 

 

 

 

 

Rendelés nyomtatása 
 

Szükség szerint a feladott rendelést ki lehet nyomtatni. 



 


