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Tisztelt Partnerünk! 
 
 
 
A METRISO Kft. a korábbi ISO-MÉR Kft. jogutódjaként alakult és minőségügyi 
tanácsadó, illetve műszaki elemzés és vizsgálat tevékenységet végez. 
A társaság alapvető tevékenysége kalibrálási illetve műszeres vizsgálati szolgáltatás 
nyújtása, hazai és nemzetközi előírások szerint légtechnikai rendszerek, 
laboratóriumi eszközök és egyéb gyártástechnológiában előforduló gépek és 
berendezések kvalifikálási vizsgálatai, műszerek kalibrálása, mérőberendezésekre 
vonatkozó validálási és kvalifikálási eljárások készítése. Ezt a szolgáltatást a 
laboratórium a székhelyén kialakított kalibráló laboratóriumban illetve helyszíni 
kalibrálás, illetve vizsgálat formájában Megrendelői telephelyén egyaránt végzi.  
 
A METRISO Kft. a Vevők követelményeinek való megfelelés, tevékenységének 
folyamatos fenntartása és partnerei megelégedettségének biztosításhoz az MSZ EN 
ISO/IEC 17025:2005 szabvány és a NAT előírásai szerint kialakított vevőorientált 
minőségirányítási rendszert működtet. Minőségirányítási dokumentációja e rendszer 
szerint épül fel, mely biztosítja a vizsgálatok és kalibrálások eredményeinek 
minőségét. A cég akkreditálása jelenleg folyamatban van. 
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Mérőeszköz kalibrálás területén az akkreditálás a következőkre terjed ki: 
 

Hőmérsékletmérők 
Nyomás- és nyomáskülönbség mérők 
Páratartalom mérő eszközök 

 
Nemzeti vagy elfogadott nemzetközi etalonra visszavezetett további kalibrálások: 
 

Hosszmérő eszközök 
Fordulatszám mérők 
Egyes erőmérők 
Időmérők 
Áramlásmérők 
Légsebesség mérők 
vezetőképesség mérők 
pH mérők 
Megvilágítás mérők 
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Vizsgálatok területén az akkreditálás a következőkre terjed ki: 
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Hőmérséklet eloszlás vizsgálat / alkalmazott terület: 
Autokláv, hőlégsterilező szekrény 
Raktári helyiségek, klimatizált helyiség 
Hűtött tároló, hűtőszekrény, fagyasztó, hűtőkocsi 
Klímaszekrény (páraeloszlás vizsgálattal együtt) 
Termosztát, inkubátor, vízfürdő 
Fűtött/hűtött berendezések belső tere 
Élelmiszer tárolók 

 
Teljeskörű kvalifikálási szolgáltásaink 

Gyártóberendezések kvalifikálása 
Ellátórendszerek validálása (tisztított víz, légtechnika, sűrített levegő) 
Laboratóriumi eszközök kvalifikálása 
Hűtött szállítás validálása 
Tisztatér és LAF (Laminar Air Flow) minősítések 
Szűrőintegritás vizsgálat gyertyaszűrőkön 
Szanitálás, sterilezés ellenőrzése 

 
 
Stratégiai célunk a rugalmasság és munkánk színvonalának fenntartása. Előnyünk 
az egyedi feladatok hatékony megoldása, versenyképes piaci áron. Mivel céljaink 
között hosszú távon vállalkozásunk fejlődése szerepel, mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy megfeleljünk a Vevők követelményeinek, illetve teljeskörű 
kiszolgálással és a határidők betartásával biztosítsuk a vevők által igényelt minőség 
megvalósítását. Amennyiben Önök rendszeres auditot, vevői inspekciókat kapnak, 
vagy minőségirányítási rendszerük előírja, úgy szolgáltatásainkra szüksége lehet 
most vagy a jövőben. 
 
Kérdésével, megtisztelő érdeklődésével várjuk az alábbi elérhetőségeinken: 
 
Cím: 1173 Budapest, Pesti út 237/F (Home Center) 
Tel/Fax: 06-1/257-7657 
e-mail: metriso@metriso.hu 
web: www.metriso.hu 
 
 
Üdvözlettel: 
 
Molnár Ferenc ügyvezető 
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