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Az Ön Winkler családja
id. Karl + Leopoldine , ifj. Karl + Maria Aureliaval és Emiliaval

Kedves Vásárló!

„A kíhívások azért vannak, hogy  
tanítsanak nekünk valamit.”

Ez a mondat nagyon jól leírja az elmúlt hónapokat. A Covid-19 
mindannyiunkat próbára tett. A mi családi vállalkozásunk eddig is a 
fenntarthatóság, a regionalitás és saját termelés jegyében müködött.  
Tehát a raktárunkból nem hiányzott semmi, hosszú távú partnereink - sokuk 
már kezdetektől velünk tartanak - (szinte) kiesések nélkül szállítani tudtak, 
alkalmazottaink pedig (csoportokban felváltva) szorgalmasan dolgoztak. Így 
sikerült nekünk rendelkezésükre állni, alig volt kiesés vagy késés a rendelések 
teljesítésével. Ez a tény megerősítette azt az utat, amelyet mi járunk, hiszen 
nekünk fontos, hogy megbízható partnerek legyünk!

Most pedig előre kell nézzünk mindannyian. A nehéz idők ellenére  
továbbfejlődtünk mi is és termékeink is, hogy idén is sok újdonságot  
mutathassunk be Önöknek. Külön kiemelnénk a születésnapi különkiadást,  
a 8. és 9. oldalon megünnepeljük vásárlóinkkal az évfordulónkat.

Hihetetlen 40 éve támogatjuk a pedagógusokat értékes feladatukban, amint 
a gyerekeknek kreativitást tanítanak. Azt kívánjuk, hogy további 40 évben is 
tudjunk kiváló minőségű technika- és barkácsanyagokat nyújtani Önöknek. 
A legszebb ajándék részünkre az lenne, ha Önök továbbra is megbíznak 
bennünk, hiszen ez jelenti a cégünk jövőjét.

Bízunk benne, hogy egy remélhetőleg egészséges 
2020/21-es tanévbe lesz részünk együtt! 

ELŐSZÓ

Ünnepi hangulat!
Ha minden vásárlónkat  

meghívnánk az ünnepségre,  
a Kolosszeum négyszer megtelne.
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Az Általános Szerződési Feltételeink megtalálhatóak a 641. oldalon.

Az Ön előnyei  
 

Iskolák, óvodák és minden más közintézmény: 
utólagos átutalással vagy csekkel:

www.winkleriskolaszer.hu

Winkler Iskolaszer Kft.
Alsó-Lovarda u. 21.
06 96 565 020
06 96 565 022
ertekesites@winkleriskolaszer.hu

Vásárlók, akik nem közintézményként rendelnek, 
a következő fizetési módok közül választhatnak:

Egyszerű rendelés

40 év kompetencia
Szuper ár - érték arány
ÁFÁ-s árak
Mennyiségkedvezmény akár - 6 %-ig

Nincs minimális rendelési összeg
Ingyenes szállítás 27.000 Ft felett
Rendelés gyors feldolgozása 

Fizetés

Kérdés, reklamáció és visszakülde- 
mény esetén szívesen állunk  
rendelkezésére.

Személyes vevőszolgálat
Saját termelő üzem

E-Mail:

WEbáruház::

lEvél:

TElEfon:

fax:

Mennyiségkedvezmény:
54.000,–  – 2 %
108.000,–  – 4 %
216.000,–  – 6 %

Áruértékfüggő postaköltség:
 
csak  720,–       27.000 Ft-ig 
csak  1.080,–        18.000 Ft-ig 
csak  1.440,–             9.000 Ft-ig

27.000 FELETT INGYENES

Megrendelését kb. 3 munkanapos határidővel kapja meg.

MINDEN EGY PILLANTÁSRA4
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Köszönjük a sok pozitív visszajelzést!
Dícséretnek mindig nagyon örülünk.

Vásárlóink írták!
VÁSÁRLÓI VISSZAJELZÉSEK 5
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TÖRTÉNETÜNK6

A kezdet 1981
1981. április 25.-én Winkler Karl tanár  
megalapította a céget.

Első katalógus 1982
240 termék 16 oldalon. 

Első alkalmazottak 1984
A kezdetekben minden a felesége,  
Leopoldine és a nagyszülők segítségével 
muködött. 1984-ben felvették az első  
alkalmazottakat.

Csarnok A 1992
A mezőgazdaság korábbi épületeinek 
kapacitása már nem volt elegendő,  
így megépült az első, közel 900 m2-es  
raktárcsarnok.

Farsangi szünet
Mindig együtt ünnepeltük. Itt az egykori 
35 alkalmazott látható a közös farsangi 
szünetben.

Fényképezés 1986
A család gyerekei kezdetektől  
részletesen tesztelték a termékeket. 

Computer 1988
Eddig minden rendelést és számlát  
kézzel és írógéppel rögzítettek -  
időigényesen éjszakába nyúlóan.  
Végre jöttek a számítógépek.
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TÖRTÉNETÜNK 7

Irodaépület 1994–96
Az első iroda a nappaliban volt.  
Mivel a helyszükséglet egyre nőtt,  
ezért terveztek egy irodaépületet.

Csarnok B 1998
A saját termeléshez szükséges fa és nyers- 
anyagok raktározásához épült egy raktár.
Minden építkezési munkálatot a cég vég- 
zett el. De erre csak a nyári szünetekben 
volt idő. Itt az alapító főnökünk látható 
mobillal a markolón.
.

Csarnok C első kapavágás 2004
Mivel az 1992-ben épült raktár túl 
kicsi lett, ezért készült egy új logisztikai  
központ. Az akkori 60 alkalmazott meg- 
ünnepelte az építés elkezdését.

Csarnok C 2005
Az új, kb. 10.000 raklapot befogadó  
csarnokban már lehet jól dolgozni.  
A felszabadult csarnokban pedig a  
termelést kibővítették és korszerusítették.

ERP szoftver 2013
Hatalmas megkönnyebbülést és  
minden területen modernizálást jelentett 
az átfogó ERP szoftver bevezetése.

Ma
A kb. 100 alkalmazottat foglalkoztató 
vállalkozást második generációban 
Winkler Karl és Maria vezeti. Semmi sem 
változott azon az elképzelésen, hogy a 
kreatívitást és a képzést támogatni kell. 
Néhány termékklasszikus kezdetektől 
kínálatunkban van. Sok beszállítónk és 
vásárlónk is majdnem olyan régóta velünk 
tart. Ez a jó közremuködés nagy örömmel 
tölt el bennünket. Erre az alapra tervezzük 
a következő (remélhetőleg) 40 évet.

Katalógusfotó 2006
Egy család mindig egy erős csapatot 
képez. A lányuk, Sabine és a fiúk, Karl  
már régóta aktívan és friss ötleteket 
hozva dolgoznak a vállalkozásban.
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ÜNNEPELÜNK8

Születésnapi év
4 x 10 = 40!

2021. április 23. – 25.

lásd 314. oldal

lásd 65. oldal

lásd 145. oldal

cikkszám 10 13 87

Memó-dínó

cikkszám 30 19 61

Barkácscsomag

35.960,—

32.360,—

1.510,—

1360,—

Tartsanak velünk!
♥-ből jövő köszönetünk  
MINDEN HUSÉGES VÁSÁRLÓNKNAK   
a hihetetlenül jó együttmuködésért!

lásd 432. oldal

cikkszám 50 21 84

Edding Box

25.020,—

22.520,—

1 megrendelés ingyen!

1 év: 4 termék -10 %

cikkszám 10 05 37

Bababútor

13.670,—

13.670,—

40 év Winkler
Születésnapot ünnepelünk!
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ÜNNEPELÜNK 9

Születésnapi hónap

Születésnapi hétvége

Április, április

2021. április 23. – 25.

Nem tréfa, április folyamán 14.400,- forintos  
utalványokat lehet nyerni! Hogyan?  
Nagyon egyszerűen: Posztoljatok képeket  
Winkler termékek mindennapi használatáról a  
#Winkler40 hashtaggel facebookon!  
Meglátjátok, hogy termékeinket majdnem  
mindenhol a munkahelyen vagy otthon használ-
ják. Az posztolások közül 4 nyertest sorsolunk ki! 

 

A születésnapi hétvégén torta helyett egy  
különleges ínyencfalatot kínálunk vásárlóinknak!  
A 2021 április 23. péntek és 25. vasárnap között leadott  
rendelések közül kisorsolunk egy nyertest, aki ingyen  
kapja meg rendelését!

♥-ből jövő köszönetünk  
MINDEN HUSÉGES VÁSÁRLÓNKNAK   
a hihetetlenül jó együttmuködésért!

1 megrendelés ingyen!

4 x 14.400 Ft-os utalvány

winkleriskolaszer.hu

#Winkler40

#Winkler40

#Winkler40

#Winkler40
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