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F
irma zaczęła swoją działalność  

w styczniu 1990 roku, w tym czasie 

skupiała się wyłącznie na dostarcza-

niu usług geodezyjnych. W kolejnym 

roku podpisana została umowa z Topcon 

Co, i pakiet usług rozszerzono o sprzedaż 

sprzętu pomiarowego dla geodezji. W latach 

1991–2000 spółka TPI opierała się już na 

dwóch fundamentach. Jednym były usługi 

geodezyjne, drugim - sprzedaż instrumentów 

pomiarowych. W tych latach firma rozsze-

rza swoją ofertę o systemy pomiarowe GPS  

i rozwiązania dla budownictwa - niwelatory 

laserowe i automatyczne systemy sterowa-

nia maszynami. W 1997 r. startuje sprzedaż 

pośrednia -buduje się sieć dealerska TPI. 

Przełomowy był rok 2000, dynamiczny 

wzrost sprzedaży sprzętu pomiarowego wy-

musił na nas wyprofilowanie działalności  

w tym kierunku (zaprzestaliśmy świadczenia 

usług geodezyjnych). Firma otwiera następ-

ne oddziały we Wrocławiu, Poznaniu, Krako-

wie i Gdańsku. Kolejne przyspieszenie nastą-

piło wraz z wprowadzeniem się do obecnej 

siedziby centrali TPI przy ul. Bartyckiej 22  

w Warszawie.

Systematyczny wzrost, waga przywiązywana 

do szkoleń i rozbudowa sieci sprzedaży spo-

wodowały, że TPI jest dziś wiodącym dostaw-

cą sprzętu pomiarowego na rynku. Posiada-

my oddziały w pięciu największych miastach 

w Polsce, a także na Ukrainie, Rumunii i Li-

twie. Dysponujemy nowoczesnym serwisem 

instrumentów pomiarowych i wykształconą 

kadrą doradców technicznych.

Wspólnie z naszym partnerem firmą Topconr 

2012 roku została wdrożona pierwsza w Pol-

sce sieć komercyjna 136 stacji referencyjnych 

o nazwie TPI NETpro. Za pośrednictwem sieci 

TPI NETpro dostępne są poprawki GPS/GLO-

NASS na terenie całego kraju i skorzystało 

z nich już ponad 4 000 osób i firm. Sieć jest 

idealnym uzupełnieniem dla oferty GNSS 

marki Topcon, składającej się z innowacyj-

nych odbiorników i wspomagających ich 

pracę kontrolerów polowych z inżynierskim 

oprogramowaniem Magnet (tym samym co 

w tachimetrach). Uzupełnieniem oferty są 

rozwiązania skanujące - od ręcznych skane-

rów poprzez skanery stacjonarne bliskiego  

i dalekiego zasięgu, na skanowaniu mobil-

nym (system IPS3) kończąc. Do każdego roz-
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wiązania klient otrzymuje bezpłatne wspar-

cie techniczne także po upływie gwarancji. 

Jest to niezwykle istotne w szczególności  

z połączeniem z lokalnymi biurami TPI – dzię-

ki temu każdy klient ma pewność, że szybko  

i sprawnie zareagujemy na jego potrzeby.

Nasza oferta dla budownictwa opiera się 

głównie na japońskich produktach Topcon  

i Sokkia. Znajduje się w niej szereg akcesoriów 

wspierających pomiary budowlane, niwelato-

ry i lasery budowlane, systemy GPS, tachime-

try, teodolity, skanery 3D oraz automatyczne 

systemy sterowania maszyn budowlanych.  

 

Została zbudowana tak, aby zapewnić kom-

pleksową obsługę klientów pod względem 

pomiarów na budowie. Jeśli jednak chodzi 

o systemy sterowania, to dostępne są one 

w trzech podstawowych grupach. Pierwsza 

to laserowe systemy wskaźnikowe 1D, gdzie 

kontrolowana jest tylko wysokość. Kolejny to 

automatyczny system 2D, gdzie kontrolowa-

ne są wysokość i spadek. Trzecia grupa, to 

tzw. systemy 3D, gdzie dodatkowo kontro-

lowana jest pozycja. Są one przeznaczone 

przede wszystkim dla drogownictwa i wyko-

rzystywane na największych inwestycjach. 

Do niedawna, najczęściej sprzedawały się 

systemy najtańsze 1D lub najdroższe 3D.

Serwis składa się z 12 doskonale wyszkolo-

nych osób. Stosujemy zasadę, że do grupy 

produktów przypisanych jest kilka osób. 

Każdy pracownik serwisu ma ustalony głów-

ny zakres obowiązków oraz posiada wy-

starczającą wiedzę, by prowadzić naprawy 

pozostałych produktów. Dzięki temu mamy 

zapewnioną ciągłość funkcjonowania ser-

wisu nawet w sezonie urlopowym. Wszyscy 

serwisanci przechodzą certyfikowane przez 

Topcon szkolenia, dzięki czemu posiadają 

wiedzę i umiejętności pozwalające profesjo-

nalnie zajmować się naprawą sprzętu pomia-

rowego. Serwis TPI posiada m.in. 40-metro-

wą bazę dalmierczą, na której sprawdzana 

jest prawidłowość działania dalmierzy. Ma 

także specjalistyczne kolimatory do rektyfi-

kacji tachimetrów, teodolitów i niwelatorów. 

Specjalna instalacja do przekazywania syg-

nałów GPS do pomieszczeń serwisu służy 

do testowania sprzętu satelitarnego w wa-

runkach laboratoryjnych. Do dyspozycji jest 

również symulator systemów 2D i 3D, na 

którym testowane, sprawdzane i naprawiane 

są skomplikowane usterki występujące przy 

systemach sterowania maszyn. 

Serwis mobilny zajmuje się urządzeniami, 

których nie można dostarczyć do siedziby. Są 

to przeważnie systemy sterowania maszyn. 

Zespół instalatorów – serwisantów dojeżdża 

na teren budowy i na miejscu usuwa usterkę. 

Zawsze dysponują oni zestawami zastęp-

czymi, które mogą zainstalować w miejsce 

uszkodzonych komponentów. Rozmieszcze-

nie instalatorów – serwisantów pozwala im 

na szybkie dotarcie w każdy zakątek Polski, 

co jest niezwykle istotne dla strategicznych 

inwestycji drogowych.

Nasza firma duży nacisk stawia na odpowied-

nią obsługę klienta w zakresie technicznej 

wiedzy pomiarów budowlanych. Dba, aby 

każdy klient dokonał optymalnego wyboru – 

nabył produkt, który w jak największym stop-

niu pozwoli sprostać jego indywidualnym 

potrzebom. Dlatego też zarówno pracownicy 

TPI jak i nasi partnerzy handlowi – dystry-

butorzy co roku przechodzą specjalistyczne 

szkolenia. Odbywają się one zawsze w mie-

siącach marzec – kwiecień. Dodatkowo or-

ganizowane są konferencje branżowe przy 

współpracy instytucji państwowych, szkół 

wyższych, albo wyłącznie przez nas. Bierze-

my czynny udział w programach edukacyj-

nych i wykładach na największych uczelniach 

(m.in. WAT, Politechnika Warszawska, SGGW), 

jesteśmy współautorami periodyków nauko-

wych. Uczestniczymy również w najwięk-

szych targach branżowych w Polsce – Bud-

mie, Autostradzie, Wod-Kan. 
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