
O NAS
Firma AVANTI-TOOLS sp. z o.o. dzięki kompleksowej obsłudze i wysokiej jakości produkcji wpisała się na 
trwałe w poczet krajowej branży narzędzi do obróbki skrawaniem od ponad 30 lat oferując swoim Klientom 
profesjonalne narzędzia.

Dzielimy się z naszymi klientami wieloletnim doświadczeniem i oferujemy trafne rozwiązania mające 
zastosowanie w wielu branżach. Zawsze najważniejsza była dla nas jakość i dlatego w naszej ofercie znajdą 
Państwo wyroby renomowanych producentów, którzy zajmują wiodące pozycje na światowych rynkach.

Z pewnością wybór naszego przedsiębiorstwa jako partnera pozwoli Państwu na zwiększenie produktywności 
i przyczyni się do rozwoju Państwa firmy. Wszystkie działania nasze są stale doskonalone w sferze procedur, 
według których pracujemy.

Doświadczenie zdobyte w trakcie działalności produkcyjnej oraz handlowej pozwala nam na fachowe doradztwo 
w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych. Doradzamy naszym klientom jak dobrać najlepsze 
produkty oferowane przez naszych dostawców oraz projektujemy i produkujemy dla Państwa najlepsze 
narzędzia specjalne.

Nasza dewiza to szybkie i terminowe dostawy zamówionych towarów.

Nasi dostawcy narzędzi spełniają najwyższe wymagania jakościowe i posiadają certyfikaty ISO 9001.

Oferujemy swoim Klientom odpowiednio dobrane narzędzi skrawające specjalnie zaprojektowane przez naszych 
konstruktorów i wyprodukowane na nowoczesnych centrach obróbczych CNC w naszym zakładzie. Oprócz tego 
oferujemy narzędzia do dogniatania gładkościowego i umacniającego firmy Ecoroll, oraz szeroki wybór narzędzi 
frezarskich, tokarskich, wiertarskich i gwintujących światowych producentów takich jak Kennametal, TaeguTec, 
Dixi, Manigley, Urma, Hollfelder i innych.

Aby zabezpieczyć ciągłość Państwa  produkcji i obniżkę kosztów tworzymy u siebie odpowiednie stany 
magazynowe.

Regeneracja
     Na szczególną uwagę w naszej ofercie zasługują 
profesjonalne usługi regeneracji wierteł i frezów z węglika 
spiekanego, które realizujemy wg nowoczesnej technologii 
firmy SCHNEEBERGER. Gwarantujemy wysoką jakość ostrzenia 
wierteł z różną geometrią, wierteł stopniowych, pogłębiaczy, 
frezów nasadzanych walcowo-czołowych, szerokiej gamy 
frezów trzpieniowych (łącznie z kulistymi i kształtowymi). 
Ostrzymy wiertła i frezy różnych producentów stosując 
własną geometrię ostrzy. Jako uzupełnienie naszej oferty 
proponujemy również usługi powlekania narzędzi, zarówno 
nowych jak i po ostrzeniu, warstwami min. TiN, TiCN, TiAlN 
we współpracy z firmą BALZERS.  

 Standardowy termin wykonania usługi:
• ostrzenie (bez powlekania): do 2 tygodni.
• ostrzenie z powlekaniem: do 3 tygodni. Szlifierka narzędziowa GEMINI



Płytki specjalne
     Projektujemy i wykonujemy płytki profilowe, mające zastosowanie w narzędziach do toczenia, frezowania, 
pogłębiania a także w  narzędziach naszej konstrukcji. Wymagane kształty uzyskujemy metodą szlifowania 
i elektrodrążenia. Do produkcji wykorzystujemy półfabrykaty renomowanych firm narzędziowych, takich jak: 
Kennametal, Dieterle, Horn czy TaeguTec. Na płytki, tak jak pozostałe narzędzia monolityczne, możemy nanieść 
powłoki ochronne co zwiększy ich trwałość oraz umożliwi pracę na wyższych parametrach.
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Narzędzia monolityczne 
specjalne i standardowe

      Jedną z grup narzędzi produkowanych w naszej firmie są monolityczne narzędzia obrotowe takie jak wiertła, 
frezy czy pogłębiacze.  Możemy je wykonać zgodnie z specyfikacją klienta lub samodzielnie zaprojektować pod 
konkretne zadanie obróbkowe.

      Ponadto produkujemy frezy monolityczne z węglika spiekanego, palcowe, walcowo-czołowe, wykonane 
wg norm DIN 6527K, DIN6527L, DIN 6528, w wersji niepowlekanej lub powlekanej wg uzgodnień. Standardowo 
frezy posiadają fazę na narożu i chwyt cylindryczny.  
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Narzędzia lutowane
     Nasza oferta obejmuje również narzędzia specjalne z lutowanymi płytkami z węglika spiekanego, takie jak 
frezy kształtowe, wiertła stopniowe i pogłębiacze. Mają one zastosowanie w przypadku zwiększonych wymogów 
co do precyzji wykonania i powtarzalności a także są tańsze w porównaniu do narzędzi pełnowęglikowych.
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