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Kalibrace pipet 
 

Společnost MEDESA s.r.o., mimo jiné, nabízí akreditované kalibrace nebo mezikalibrační kontroly 
mechanických i elektronických pístových pipet, byret a dávkovačů všech značek a výrobců, jejichž 
nedílnou součástí je také rutinní údržba v uživatelském rozsahu. Služby zajišťuje ve spolupráci 
s renomovanou společností Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. v její značkové kalibrační laboratoři. 

Servisní oddělení společnosti MEDESA s.r.o. zajišťuje i servis nejrozšířenějších výrobců pipet, jako 
je BRAND, Kartell nebo Socorex, servis pipet výrobce Eppendorf je zajištěn ve značkovém servisním 
oddělení. 
 
 
 
SLUŽBY: 
 

▪ Individuální přístup k zákazníkovi 
▪ Pomoc při hledání správné služby s ohledem na cenu (akreditovaná nebo neakreditovaná 

kalibrace?) 
▪ Možnost uzavření dlouhodobé smlouvy na kalibrace 
▪ Možnost zajištění svozu pipet ke kalibraci a rozvozu po ní  
▪ Možnost zápůjčky náhradní sady pipet 
▪ Při zjištění havarijního stavu pipety nabídka co nerozumnější náhrady 
 
 
Smlouva: 

- Domluvená pevná cena 
- Domluvené nepodkročitelné servisní úkony 
- Hlídání termínů kalibrací, včasná výzva zákazníka před realizací pravidelné kalibrace 
- Zabezpečení svozu a rozvozu po kalibracích 

 
 
Svoz: 

- Pro přepravu pipet do a z kalibrační laboratoře lze využít svozovou službu, kterou realizujeme 
vlastními silami nebo smluvním přepravním partnerem, je ji nutné vždy předem domluvit se 
zástupcem společnosti MEDESA. 
Cena přepravy měřidel do a z kalibrační laboratoře se řídí aktuálním ceníkem. 

 
 
Pro objednání kalibrací si můžete stáhnout objednávkový formulář zde, přiložte jej k Vašim pipetám 
spolu se špičkami a předejte přepravci. Pro objednání můžete použít i Váš standardizovaný 
objednávkový formát. 
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Potřebujete více informací? 
Kontaktujte nás: 
 

 
MEDESA s.r.o. | Na Vyšehradě 1092 | 572 01 Polička | IČO: 64254577 | DIČ: CZ64254577 

obchod@medesa.cz | tel. +420 461 723 555 | +420 606 650 528 

produktoví manažeři / aplikační specialisté  

Jiří Jirsa 
+420 602 210 918 
jiri.jirsa@medesa.cz 

  

obchodní reprezentanti   

Čechy 

Mgr. Petr Kopřiva 
+420 602 156 411 
petr.kopriva@medesa.cz 

Severní Morava a Slezsko 

Hana Janíková 
+420 603 166 616 
hana.janikova@medesa.cz 

 

Jižní Morava 

Mgr. Martin Klepárník, Ph. D. 
+420 607 185 572 
martin.kleparnik@medesa.cz 

Slovensko 

Otakar Klepárník 
+421 903 974 785 
otakar.kleparnik@medesa.cz 
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