
DOSKONAŁA PRECYZJA 
Z PERSCHMANN CALIBRATION

PROMOCJA!

■ do 31.12.2022 wszystkie usługi kalibracji  
 i rekalibracji przyrządów pomiarowych zakupisz  
 z RABATEM 15%  
■ nowy, KRÓTSZY termin realizacji

ZAMÓW JUŻ DZIŚ!

TWOJE KORZYŚCI: 
■ wzorcowanie wielu różnych przyrządów pomiarowych  
 w jednym miejscu 
■ kalibracja warsztatowa VDI 
■ kalibracja DAkkS równorzędna z kalibracją akredytowaną  
 przez PCA (Polskie Centrum Akredytacji)
■ najwyższa jakość i wiarygodność wzorcowania
■ wsparcie ekspertów w j. polskim 
■ prosta obsługa zamówienia
■ unikalne kody identyfikacyjne (Unique-ID)
■ bezpieczny transport



Jak przebiega proces rekalibracji? 
Krok 1: Wyślij przyrządy pomiarowe do Perschmann Sp. z o.o.  
(ul. Ostrowska 364, 61-312 Poznań). 

Krok 2: Po dostarczeniu do laboratorium przyrządy pomiarowe są: znakowane 
unikalnym kodem identyfikacyjnym (Unique-ID), czyszczone oraz poddane  
stabilizacji temperatury.

Krok 3: W zależności od zamówienia podczas kalibracji przyrządów  
pomiarowych przeprowadzane jest wzorcowanie VDI lub DAkkS.

Krok 4: Skalibrowane przyrządy pomiarowe zostają odesłane do Klienta,  
a świadectwo wzorcowania jest dostępne natychmiast w wersji elektronicznej  
na platformie trendic® hub (po zalogowaniu)*.

* Jeśli nie jesteś jeszcze zalogowany w systemie trendic® hub, wyślij na serwis@perschmann.pl swój numer klienta  
w Perschmann Calibration, imię i nazwisko, adres e-mail. Otrzymasz informację o aktywowaniu Twojego adresu e-mail 
do rejestracji. Następnie na stronie www.trendic-hub.pl w zakładce „Zaloguj się” wybierz opcję „Zarejestruj się”  
i podaj swój numer klienta w Perschmann Calibration. Po kliknięciu „zarejestruj się teraz” zostanie wysłana do Ciebie 
wiadomość e-mail z prośbą o kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację. Nastąpi wtedy przekierowanie na stronę 
internetową, aby nadać hasło.

Zaloguj się do trendic® hub 

!

SZYBKO, ŁATWO I ZGODNIE 
Z WYMOGAMI AUDYTU

www.perschmann.pl

Sprzedaż i warunki handlowe 
Skontaktuj się z naszym  
przedstawicielem handlowym

Doradztwo techniczne:

Biuro: +48 61 63095 15  
Polska Północna:  
+48 691 761 443  
+48 532 750 783  
Polska Południowa:  
+48 660 502 316 
+48 691 761 412  
pomiary@perschmann.pl

Serwis rekalibracji:

Biuro: +48 61 63095 58 
serwis@perschmann.pl

W celu bezpiecznego transportu oferujemy wynajem  
dedykowanych skrzynek z piankami (Orange Box).

Masz pytania? 
Zapraszamy do kontaktu!


