
Professionele partner 
voor professionele 
houtverwerkers
Ons bedrijf



OERTLI  
Gereedschappen
«Excellence in 
Massief Hout»

Excellence kun je niet kopen... maar 
alleen verdienen.

Honderd jaar ervaring, waar experts 
met applicatiekennis in de ontwikkeling 
van hoogwaardige  gereedschappen  en     
houtverwerking, als motivatie hebben   
om nieuwe oplossingen te zoeken en  te  
implementeren:  dit maakt ons wereld-
wijd de technologie-leider in de profes-
sionele houtverwerking.  

 
High-tech met traditie
Wij zijn een traditioneel familiebedrijf met Hoofdkantoor 
in Zwitserland. We hebben hoogopgeleide medewerkers, 
moderne deels geautomatiseerde CIM-productie-instal-
laties. Onze oplossingsgerichte processen leiden tot inno-
vaties en  nieuwe gereedschapsoplossingen

Meer dan gereedschappen... 
een volwaardige partner 
Wij zien onszelf als een veelomvattende partner voor de
professionele houtbewerking. Individuele gereedschapso-
plossingen- voor de productieomgeving van onze klanten 
behoren tot onze sterke punten. Daarnaast bieden we ook 
een bewezen standaard assortiment gereedschappen 
voor een breed scala aan houtbewerkingstoepassingen. 
Op verzoek leveren wij diensten zoals en-gineering,   ope-
rationeel advies, documentatie, training en volledige pro-
jectondersteuning.

Cijfers, gegevens, feiten ...

•  Opgericht in 1923 In CH Bülach
•  Naamloze vennootschap,  meerderheid familiebedrijf
•  Groepsomzet 2019: Chf 35 miljoen
•  250 medewerkers wereldwijd
•  Hoofdkantoor en productie In Zwitserland
•  Ontwikkeling,  productie en distributie van hoogwaardige  
    gereedschappen voor machinehoutbewerking 
•  Verkoopbedrijven In Ch, AT NL, DE, Fr, Uk en Hu
•  Strategische handels- en consultingpartners wereldwijd
•  Eigen slijpservicecentra  In Ch, AT en NL

State-of-the-art productiefaciliteiten en getrainde experts garanderen de 
hoge precisie en kwaliteit van de gereedschappen.

Begeleiding van het productidee naar de optimale productieomgeving door 
OERTLI experts



OERTLI vestiging bij u in de buurt:

Met eigen advies- en verkoopkantoren en geselecteerde 
partners vindt u ook een competente OERTLI adviseur 
bij u in de buurt:

OERTLI vestigingen:

•  Zwitserland, Höri
•  Oostenrijk, Feldkirch
•  Nederland, Oosterhout
•  Duitsland, Adelmannsfelden
•  Frankrijk, Dijon
•  UK, Enderby  /  Leicester
•  Hongarije, Zalaegerszeg

OERTLI Partners:

•  Kvarnstrands og, Zweden / Noorwegen
•  Falkenberg Eftf. AS, Noorwegen
•  Kaur Trade, Estland
•  Brangs, Letland / Littauen
•  Maciej Mielczarek,   Polen
•  OERTLI Italia

Strategische succesfactoren:

Kennis van toepassingen en 
innovatiepotentieel:

•  Afdeling Centrale Ontwikkeling
•  Centraal productbeheer
•  Eigen adviseurs  in de buitendienst
•  Professioneel competente medewerkers
•  Competentiecentrum in telefonische verkoop
•  Webshop

Betrouwbaarheid van alle 
producten en diensten:

•  Kwaliteitsmanagement volgens ISO 90001 : 2008
•  Continu verbeterproces
•  Hoge leverbetrouwbaarheid
•  Naleving van de overeenkomsten

Technologische aanpak in het CIM-netwerk

•  Efficiënte processen in ontwerp en productie
•  Gedefinieerde standaarden en normen
•  CNC-netwerk van het ontwerp inclusief  
   productie en logistiek
•  Geautomatiseerde generatie van NC 
    machineprogramma‘s welke in nacht produceren  
•  Automatisering van de productie

Auf allen Märkten stehen ausgebildete Fachleute zur 
Beratung zur Verfügung.



OERTLI Werkzeuge AG
CH-8181 Höri
T +41 44 863 75 11
info@oertli.ch

OERTLI gereedschappenfabriek bv
NL-4902 TT Oosterhout
T +31 162 51 48 80
oertli@oertli.nl

OERTLI Werkzeuge GmbH
A-6800 Feldkirch
T +43 5522 75 78 70
info@oertli.at

OERTLI Werkzeug- und
Maschinenhandels-GmbH
D-73486 Adelmannsfelden
T +49 7963 84 19 00
info@oertli-werkzeuge.de

OERTLI Magyarország KFT
H-8900 Zalaegerszeg
T +36 92 33 40 81
info@oertlikft.hu

OERTLI Tooling UK Ltd
LE19 4SA Leicester
T +44 116 286 34 09
info@oertli.co.uk

OERTLI France
F-21000 Dijon
T +33 3 80 55 16 62
info@oertli-outils.fr

www.oertli.com

E x c e l l e n c e  i n  s o l i d  w o o d


