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 Формирана во 1973 година, NORM CIVATA од Измир Турција, почнува со производство на шрафовска 
стока со еден сет од 2 машини и идеа да се опслужуваат потребите за сврзувачки елементи на локал-
ниот пазар. Со текот на годините, одличниот квалитет на производите, модернизацијата на фабриката, 
добриот менаџмент како и одличното планирање на капацитетите ја носат оваа фабрика во врвот на 
европа.
 
  Денес, NORM произведува повеќе од 35.000 Тони завртки и навртки годишно, убедливо најголем 
производител во Турција и меѓу најголемите во Европа. 40% од производството на оваа компанија е 
наменето за извоз во Германија, Франција, САД, Холандија, В.Британија, Финска, Швајцарија и сите 
останати високо развиени индустриски региони.

 NORM е стратешки партнер на многу компании од автомобилската индустрија. Како главни рефе=
ренци можат да се издвојат FORD MOTOR Company, FIAT, VOLVO, SCANIA, VW, AUDI, PORSCHE, PSA and 
RENAULT, VALEO, JOHN DEER, како и турските компании FIAT-TOFAS, MERCEDES BENZ TURK, UZEL, 
KAKARSAN, OTOKAR, BMC, TURK TRAKTOR, MAN Turkiye, FORD-OTOSAN, OYAK RENAULT и др. Да се биде 
снабдувач за овие гигантски компании, квалитетот и навремената испорака мора да бидат безгрешни.

Наше задоволство е да бидеме екслузивни застапници за територијата на Република Македонија за 
оваа фирма. 

 Како ќерка фирма на NORM FASTENERS, во 1982 година е формирана компанијата STD - STANDART 
CIVATA која има цел да одговори на потребите на интернационалниот пазар за производи за кои 
NORM е едноставно преголем за производство. Денес, STD прерасна во лидер на Европскиот пазар 
во трво трговијата со сврзувачки елементи. Со своите магацини, оваа фирма зафаќа површина од 21.000м2 
преку кои го снабдува поголемиот дел од Европскиот пазар како и делови од Африка и Азија. 
Во Македонија, STD е пруситна повеќе години преку нашата компанија како ексклузивен 
дистрибутер на овој пазар.

 Најновата фирма во групацијата на NORM е компанијата MS VIDA која се занимава со производство 
на најразлични завртки и навртки како (саморезни, хол, салонит и други завртки) како квалитетен 
одговор на се повеќе присутните азиски производи кои се со лош квалитет. Идеата е да се постигне
далеку пдалеку подобар квалитет по оптимална цена.

Од оваа групација на компании, ФОРТУНА МК се снабдува со најразлични сврзувачки производи како

МАШИНСКИ ЗАВРТКИ: DIN931, DIN933, DIN84, DIN85, DIN960, DIN961, DIN963, DIN964.....
ИМБУС ЗАВРТКИ: DIN912, DIN913, DIN914, DIN7991.....
КОНСТРУКТИВНИ ЗАВРТКИ: DIN6914, DIN960, DIN961.....
НАВРТКИ: DIN934, DIN935, DIN936, DIN980, DIN985, DIN6915, DIN986......
ПОДЛОШКИ: DIN125, DIN127, DIN9021, DIN6797, DIN6798.....
ЗЗАВРТКИ ЗА ДРВО: DIN7505, DIN571, DIN603.....
ЗАВРТКИ ЗА ЛИМ: DIN7504K, DIN7504N, DIN7504P, DIN7971, DIN7972, DIN7976, DIN7981, DIN7982.....
ОСИГУРАЧИ: DIN471, DIN472, DIN6799.....
РАСЦЕПКИ И ЧИВИИ: DIN94, DIN1481.....
НИТНИ: DIN660, DIN661, DIN7338.....
ЗАВРТКИ ЗА ТОВАРНИ ВОЗИЛА: Сите видови....
ЗАВРТКИ ПО ЦРТЕЖ: Можно производство на сите видови специјални завртки и навртки по цртеж.



 Повеќе од 50 години Фишерови Типли и Анкери - Формиран во 1958 година, fischer брендот е
синоним за безбедни, иновативни и софистицирани технички решенија за прицврстување. Поставу-
вање нови стандарди во прицврстувањето е дел од фишеровата традиција. Во fischer, на прво место
е решавањето на проблемите и предизвиците во прицврстувањето а најдобар доказ за тоа е широката
палета на производи која опфаќа околу 6.000 различни производи за најразлични апликации т.е.
видови на фиксирање.

  Денес, производниот програм на fischer покрива речиси секаков вид на прицврстување. Покрај 
класичните типли и анкери, fischer исто така произведува и широк асортиман на хемиски анкери,
лепила и пурпени, бургии и битови, типли за изолација, завртки итн... Како дополна на стандардниот
производен програм, fischer исто така е лидер во областа на прицврстување на инсталациите со  сво-
јот програм наречен SaMontec во кој можат да се најдат производи за прицврстување на машински
и електро инсталации како и против пожарни системи и производи за стопирање на пожари кај
инсталациите.

  Fischer има најмногу Европски Технички Одобренија (ETA) во својата област и секоја година подне-
сува 14.19 патенти на секои 1000 вработени во Германија (индустрискиот просек е 0.58 патенти) што
го позиционира на третото место во Германија по број на патенти годишно. 

 Техничките решенија во изградбата се обновуваат и подобруваат секојдневно. Се повеќе инсталации
се потребни за да се постигне оптималната функционалност на зградите (објектите). Безбедни при-
цврстувања на сите инсталациски линии играат голема улога во изградбата.

 Во програмата на SaMontec од fischer, се претставени најсовремените и најбезбедните решенија за
прицврстување машински, електро и санитарни инсталации. Квалитетот на производите, интер-
националните сертификати, лесното вградување и поволните цени се најголемите причини за вграду-
вање и упвање и употреба на овие системи.

 Намената на SaMontec е огромна и опфаќа прицврстување на инсталации за вода, гас, пареа, воздух,
климатизација, спринклер, електрика, медицински флуиди и др. Покрај безбројните технички решенија
на располагање на купувачите е и посебен софтвер кој помага при калкулацијата на цевки, растојанија,
тежини и останати информации од огромна важност при планирањето на една или повеќе линии на
инсталации. 



 Компанијата KARBOSAN е пионир во абразивната индустрија во Турција, уште од 1967 година ги
развива и усовршува своите процеси и технологии за производство на абразиви.

 Денес, со две фабрики од преку 50.000 м2 и 1000 вработени, KARBOSAN е еден од најголемите
производители на абразиви во светот. Успехот на оваа компанија се должи на нивните одлични одго-
вори на сите барања на клиентите на сите континенти ширум светот. Karbosan извезува абразиви на
5 континенти и во повеќе од 50 земји.

  Karbosan е активен член на F.E.P.A. (Федерација на Европски Производители на Абразиви) како и
престижен член на OSA (Организација за Безбедност на Абразивите). И двете организации се грижат
за унапредување и усовршување на безбедноста и квалитетот во користењето на абразиви како и
имплементација на европските и интернационалните стандарди EN и ISO.

 Во својот производен програм, Karbosan има развиено плочи за сечење и брусни материјали за 
сите видови подлоги од челик, гус, алуминиум, инокс, камен, гранит, мермер, керамика, дрво, пвц, 
бетон, и др. 

Б Р У С Н И    М А Т Е Р И Ј А Л И

Л Е П А Ц И   И   З А П Т И В Н И   М А С И

  Locte е започнат во подрумската лабараторија на Др. Вернон Крибл во 1953 година. 
Овој професор по хемија успеал да развие систем за зацврстување на единствена смола 
во одсуство на воздух, така наречена анаеробна заптивна смеса.
      Во шеесетите години од дваесетиот век Locte под својот бренд развива и 
цијанокрилати или попознати како супер лепаци. Многу брзи еднокомпонентни и дво-
компонентни индустриски лепаци кои зацврстуваат и на собна температура. Потоа,
слследува и развој на други технологии како: Силикони, Епоксиди и Акрилни лепаци.
      
 Во 1997 Locte е купен од страна на Henkel и останува првокласен бренд. Производите 
на Locte обезбедуваат решение низ целокупниот производствен процес. 
Овие лепаци и заптивни маси од Locte се користат во најразлични индустриски гранки 
како: Машинството, Електронската, Автомобилската, Воздушната, Биоемедицинската и др.

Locte своите производи ги пласира ширум светот преку соите фабрики во:
      - Munich (Ga      - Munich (Garching-Hochbrück), Германија
     - Rocky Hill, Konekkat, САД  
     - Yokohama, Јапонија     
     - Dublin, Ирска



 Wiha е еден од водечките производители во светот на рачниот алат за професионална употреба
во трговијата и индустријата, со седиште во Schonach Schwarzwald, Германија. Во последните 70
години, името Wiha е синоним за иновативни алати со највисок квалитет специјализирани за шраф-
цигери, клешти, момент алати, имбус клучеви, битови, чекани, метра, шублери и др.

 Цела гама на награди за функционалност и дизајн го потврдуваат поставувањето на стандардите
во алатите од страна на Wiha. Моментално, над 650 вработени произведуваат и пласираат повеќе од
3.500 пр3.500 премиум алати. Чест ни е да бидеме ексклузивни застапници за Македонија за фирма и бренд
кои ја освоија наградата за најдобра мала и средна компанија (SME) во Германија за 2014 година.

 Иновација, Квалитет и Доверливост ги формираат основните вредности во Wiha компанијата. Овие
принципи, денес повеќе од било кога, ја формираат основата за успехот на Wiha како интернацио-
нална компанија со производство во Германија. Зависноста од константно стратешко планирање и
размислување, непрекината иновација во сите сектори, желба да се постигнат технолошки напредоци
како и високо квалификуваните вработени и го овозможуваат на Wiha високото место во ранкот
на најна најдобрите производители на премиум рачен алат во светот.

 

П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н   
Р А Ч Е Н   А Л А Т

Б У Р Г И И   И   Р Е З Е Н   А Л А Т

  KRINO е горда на својата интернационална препознатливост како резултат на квали-
тетот на произведените бурги и резен алат. Компанијата е формирана во 1982 во градот
Монтевекиа, северно од Милано, Италија и е дел од индустријата која е специјализирана
за производство на резен алат уште од раните 1900-ти.

 Брзиот развој на активностите довело до изградба на нова логистичка и производстве-
на фабрика точно во срцето на индустријата во северна Италија. Индустриската зона и 
помогнало на оваа помогнало на оваа компанија во развојот на комплетниот асортиман на високо-
квалитетни алати.

Високата специјализација која е постигната од страна на КРИНОе во сферата на обработ-
ка на тврди метали како и обработка на челици при високи брзини со стандардни про-
изводи како и со производи по нарачка. Крино е опремена со модерна лабораторија
во која се испитуваат сите производи како би можеле да го гарантираат квалитетот на
произведените алати. Низа тестови на металите пред и по топлинскиот третман го
ггарантираат успехот на производите на КРИНО.



 Формирана во 1991 година, фирмата BS ROLLEN од Германија, е семејна компанија ориентирана
кон производството на тркала за најразлични намени. Нивниот рапиден пораст и константно зголе-
мување на асортиманот на високо-квалитетни тркала и транспортни ленти се должи на квалитетот, 
сигурноста, услугата како и одличните релации со купувачите.

 Целото собрано искуство и знаење во текот на годините, им овозможува на BS ROLLEN денес да
можат да понудат преку 12.000 производи, од намало тркало па се до најголемите “heavy-duty”
тртркала со носивост и до 11 тони.

 Производите на BS ROLEN го докажуваат својот квалитет секојдневно, но и покрај докажаноста
компанијата соработува со Техничкиот Универзитет од Билефилд Германија каде се тестираат сите
релевантни фактори за квалитетот на производите според DIN EN 12527, DIN EN 12533, DIN EN 10004,
како и DIN EN 840 нормативите.

 Од 2010 година, Фортуна МК е ексклузивен застапник за Р.Македонија каде може да се најде
голема залиха на производите на BS ROLLEN.
  

ТРКАЛА ЗА РАЗЛИЧНИ НАМЕНИ

МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ

  SOLA е Австриска компанија основана во 1949 година со почетокот на производството
на дрвените либели. Во 1958 година, SOLA ја измислиле првата алуминиумска либела
која во тоа време ги добила сите можни награди за дизајн и квалитет. Од тогаш па
наваму, компанијата е лидер во светот на мерните инструменти.

Марка синоним за совршени мерни алати, кои се проверени и сигурни за сите профе-
сионалци на градилиштата. Повеќе од 1500 алатки во програмата на СОЛА се развиени
со помош и со помош и консултации од самите мајстори, затоа што мајсторите најдобро знаат што
е потребно да содржи една алатка која им треба.

Од либели, поравнувачи, метра, пантлики, аголници, лењири, моливи па се до ласерски 
метра и конец за обележување, палетата на производи е широка а секоја алтка е 
едноставна за ракување со ненадминлива прецизност, квалитет и рок на траење.



 BOSCH POWER TOOLS одделението од групацијата BOSCH е светски лидер во областа на електричен
алат и прибор за електричен алат. Во 2012 година оваа дивизија оствари финансиски промет од 4.0
милијарди евра со што 90% од прометот е направен надвор од Германија т.е. ширум светот.

 Со брендовите како што се BOSCH, SKILL и DREMEL, ова одделение развива блискост до купците и
технички напредок. Важни фактори за успехот се снага и брзина на иновациите во компанијата. Секоја
година Bosch Power Tools воведува на пазарот повеќе од 100 новитети. Резултат на тоа е повеќе од
40% 40% од прометот е направен со производите кои се на пазарот помалку од две години.

 Овие алати можат да се најдат во светот на повеќе од 37.000 локации вклучувајки ја Фортуна МК
како еден од дистрибутерите на Bosch во Македонија. 
 

 Како официјални дистрибутери на BOSCH, можеме да Ве снабдиме со професионалниот син
програм од бош, аматерскиот зелен како и хоби програмата од SKIL. Во каталогот може да се најдат
најразлични групи на производи како бушилици, брусилки, чекани, акумулаторски одвртувачи, цир-
кулари, убодни пили, косилки, тримери, пили и друго.

Како најнова програма во одделот мораме да ја издвоиме мерната техника со која BOSCH за кусо
време стана лидер во светот. Ласерски метра, либели и детектори се само дел од програмата. 
  
 Почнувајќи од градежната, метало-преработувачката па се до дрвната индустрија можеме да 
понудиме професионални алати со 3 години гаранција и аматерски со 1 година гаранција.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЕЛЕКТРИЧЕН АЛАТ И ПРИБОР




