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OSTATNÍ SLUŽBY

Měřící přístroje, prodávané firmou Metrology s.r.o., jsou určeny především pro výrobní podniky, pro 
jejich kontrolní měrová střediska. Přesné délkoměry je pak možno využít i v kalibračních a zkušebních
laboratořích.

Cílem firmy je prodávat vysoce kvalitní přístroje s dlouhou životností, za přístupné ceny. Garantem 
takovéto filozofie prodeje, jsou i renomovaní výrobci měřidel (Švýcarsko, Německo, Anglie) s velkou 
tradicí a zkušenostmi.

Firma poskytuje svým zákazníkům širokou škálu doplňkových služeb. Především na zakoupené přístroje
provádí záruční, tzn. minimálně jednoroční a pozáruční servis běžně do 48 hodin. Servis provádí technici,
odborně zaškolení u výrobců měřidel v zahraničí. Opravy našich měřidel jsou ale spíše výjímkou, díky 
jejich vysoké kvalitě. Také další náklady, spojené s provozem a údržbou této techniky, jsou zanedbatelné.

K složitějším přístrojům provádí pracovníci firmy zdarma zaškolení obsluhy, včetně předvedení základních
metrologických úloh. Český a originální návod s množstvím praktických příkladů měření je samozřejmostí.

Stále častěji se setkáváme u našich odběratelů s požadavkem na certifikaci našich přístrojů dle norem
ISO 9000. Certifikaci dle norem ISO 9000 splňují zahraniční výrobci měřidel, popřípadě se na ni v 
dohledné době připravují. S přístrojem je automaticky dodáván certifikát o jeho způsobilosti a kalibrační
protokol o přezkoušení na přesných optických měřidlech. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit 
následnou kalibraci měřidel v Českém metrologickém ústavu v Brně nebo v jiných laboratořích.

Většinu měřidel můžeme na přání předvést a to buď v naší předváděcí místnosti, nebo přímo u zákazníka.
Veškeré informace o našem sortimentu, technických parametrech, dodacích lhůtách, cenách přístrojů
apod. můžeme sdělit písemně, za přispění prospektových materiálů, telefonicky a faxem, popřípadě 
E-mail poštou.

U přístrojů, pohybujících se ve vyšších cenových relacích, požadují někteří zákazníci splátkový prodej
nebo možnost finančního leasingu. I těmto alternativám je naše firma, při splnění určitých podmínek, 
přístupná.

Firma Metrology s.r.o. se každoročně účastní Mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně a v Nitře.
Zde mají zákazníci nejlepší možnost vidět celý sortimet přístrojů a vyzkoušet si jejich funkce.

Firma taktéž každoročně pořádá 2 - 3 semináře ve spolupráci s Českou strojnickou společností, na kterých
informuje o novinkách v oblasti metrologie, řízení jakosti a přístrojích ve svém prodejním programu. Tyto
semináře jsou bohatě navštěvované obeslanými metrology z celé České republiky a výrazně přispívají 
k informovanosti metrologické veřejnosti. Samozřejmě se firma účastní i většiny akcí pořádaných Českou
metrologickou společností.

Zajímají-li Vás naše přístroje nebo potřebujete-li nějaké další informace, naši pracovníci jsou připraveni
Vám je zodpovědět.
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Při zajišťování návaznosti měřidel v rámci požadavků řízení kvality ve smyslu norem řady ISO 9000 a ostatních
národních norem a směrnic (VDA) spolupracujeme s akreditovanými metrologickými laboratořemi.

MZDS Mobilní Zkušebna Délkoměrů a výrobních Strojů

Laboratoř akreditována Českým institutem akreditačním, o.p.s.
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Zkušební laboratoř zajišťuje přejímací a periodické zkoušky přesnosti měřidel délky a výrobních strojů za účelem dokladování
návaznosti v certifikovaných systémech jakosti s rozsahem od jednotek milimetru až po desítky metrů s libovolně zvoleným
krokem, rozlišením v nanometrech a nejistotou měření v desetinách a jednotkách mikrometru.

Laboratoř na základě provedených měření protokolárně dokladuje návaznost pracovních měřidel na jednotku
délky, metr, podle § 5 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění dalších předpisů.

Používaná měřidla ke zkouškám a kalibracím jsou navazována výhradně u metrologických institutů na národní etalony anebo
u akreditovaných laboratoří.

Vyžádejte si aktuální nabídku prostřednictvím firmy Metrology s.r.o.

Metrologické služby
• Zkouška chyby snímání a indikace

souřadnicových měřicích strojů při měření rozměru 
podle ČSN EN ISO 10360-2:2002.

• Zkouška chyby kloubového snímacího systému souřadnicových 
měřicích strojů podle ČSN EN ISO 10360-5:2002.

• Kalibrace měřítek přístrojů a měřidel oboru délka:
• univerzální délkoměry a lineární měřítka,
• profilprojektory a mikroskopy,
• výškoměry,
• analogové a digitální úchylkoměry,
• elektronické i kapalinové libely,
• rovinnost granitových a litinových příměrných desek.

• Chyba polohování a geometrie obráběcích strojů.
• Jiné zkoušky přesnosti, kde lze aplikovat laserový interferometr 

RENISHAW pro měření délek.

Kontakt na laboratoř:
RNDr. Miroslav Jan Skopal
CZ – 679 22 Lipůvka 242
Email: mzds@volny.cz
GSM: +420 602 523 860
IP fax: +420 539 002 195
IP telefon: +420 539 002 589
internet: http://www.volny.cz/mzds
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MAPA

Sídlo naší kanceláře najdete v brněnské čtvti Žabovřesky, asi  500 m od VUT Brno - fakulta strojní. Nachází se
na hlavním tahu směrem na Svitavy na silnici E461 nebo starší označení 43. Jako orientační bod může sloužit
také komplex budov Obchodní banky, rektorátu VUT atd., kreré jsou od naší kanceláře jen 100 m.

Sídlo firmy
Metrology s.r.o.
Pod kaštany 23

616 00 Brno

N

Vážení zákazníci,

Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, technická data, prospekty apod., prosíme kontaktujte nás na některém
níže uvedeném telefonu nebo E-mailu. Budeme také samozřejmě rádi, pokud nás navštívíte přímo v naší kanceláři. Zde máme
i předváděcí místnost, kde si můžete sami prohlédnout a vyzkoušet některé z nabízených přístrojů.

Pod kaštany 23
616 00 Brno
tel.: 541 246 861

541 246 862
tel./fax: 549 241 332
tel./zázn: 549 246 454
e-mail: metrology@nextra.cz
www.metrology.cz




