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Centrum Serwisowe TPI
Największy autoryzowany serwis marki Topcon i Nivel System 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Firma TPI wraz z podpisaniem umowy dystrybucyjnej z Topcon Corporation, 
utworzyła centrum serwisowe instrumentów pomiarowych Topcon. W 2002 roku 
autoryzacją serwisową została objęta również marka Nivel System.

W celu zapewnienia Klientom kompleksowej i profesjo-
nalnej obsługi na światowym poziomie systematycznie 
wzbogacamy pracownie serwisowe w nowoczesne 
narzędzia i sprzęt warsztatowy. Nasi pracownicy odbywa-
ją szkolenia w kraju i za granicą, podnosząc swoje 
umiejętności w celu jeszcze lepszej obsługi powierzanych 
nam sprzętów.

Centrum Serwisowe TPI posiada w pełni wyposażone 
stanowiska robocze, magazyn części zamiennych oraz 
zgrany i duży zespół serwisowy. Dzięki temu możesz 
liczyć na sprawne i profesjonalne wykonywanie napraw 
i przeglądów.

TPI posiada 5 regionalnych punktów serwisowych, 
w których dzięki pomocy naszych pracowników możesz 
szybko wyregulujesz swój sprzęt pomiarowy lub oddać go 
do naprawy. Dotyczy to zarówno instrumentów optycz-
nych, laserowych, jaki i GNSS. W przypadku potrzeby 
każdy klient TPI może bezpłatnie sprawdzić swój sprzęt 
pomiarowy na stacjonarnych kolimatorach dostępnych w 
biurach TPI. 

Nasze atuty
Przeglądy jednodniowe 
Ceniąc Twoją wygodę i czas realizujemy 
przeglądy jednodniowe. Wykorzystując 
nasz potencjał jesteśmy w stanie wyko-
nać wszelkie niezbędne prace w przeciągu 
jednego dnia serwisowego. 

Czas to pieniądz, dlatego dajemy Ci 
możliwość umówienia się z nami na 
naprawę na konkretny dzień. Oddajesz 
sprzęt w uzgodnionym terminie, a my 
dołożymy wszelkich starań aby dokonać 
naprawy w ciągu jednego dnia roboczego!

  

System kolimacyjny 3D

Duży magazyn części 

Ustalanie terminu naprawy

Nasze Centrum Serwisowe wyposażone 
jest w specjalistyczny system kolimacyjny 
3D.  Zespół 38 kamer kolimatora gwaran-
tuje dokładne sprawdzenie i kalibrację 
instrumentów. Dzięki czemu zyskujemy 
100% pewność, że sprzęt pomiarowy 
pracuje poprawnie, a zakładane dokład-
ności w praktyczny sposób przełożą się 
na efekty wykonywanej roboty. 

Centrum serwisowe posiada obszerny 
magazyn części zamiennych gwarantu-
jący szybkie i sprawne naprawy.  
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Kilkunastoosobowy zespół sewisowy 
tworzą specjaliści z wieloletnim stażem. 
Dzięki ich wiedzy i kompetencji możesz 
liczyć na sprawną obsługę wykonaną 
zawsze na najwyższym poziomie. Wdro-
żone procedury z dziale serwisowym 
pozwalają zachować wysoki standard 
w każdym przypadku.

Zespół doświadczonych 
fachowców


