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A Precimer Kft.  a méréstechnika területén segíti partnereit eszközök

beszerzésében és szolgáltatások

Tapasztalatunk, piacismeretünk, széles termékkínálatunk lehető

adott feladatnak megfelelő, optimális eszközöket ajánljunk ügyfeleink fi

A 2010-ben családi vállalkozásként indított cég folyamatosan növel

így az egyéni vállalkozóktól a multinacionális cégekig egyre többen veszik igénybe

szolgáltatásainkat.  

Az igényekhez igazítva folyamatosan bő

számunkra, hogy egyre több

vagy a kizárólagos képviseleti jogot

Precimer.hu   https://precimer.hu

Honlapunkon tájékozódhat aktualitásainkról, megtekintheti, letöltheti

katalógusait, prospektusait, akciós kiadványait, megismerheti termékeinket,

szolgáltatásainkat, a forgalmazott márkákat, feliratkozhat hírlevelünkre, átlinkelhet

további oldalainkra. 

Webáruházak: 

Korunk követelményei szerint webáruházakat is mű

ezer termék között keresgélhetnek látogatóink.

optimalizáltuk, ezáltal irodáján kívül is elérheti shopjainkat.

 https://mitutoyoshop.hu/

vítása

1163 Budapest, Cziráki u. 32. reskedelme, javítása

a méréstechnika területén segíti partnereit eszközök

beszerzésében és szolgáltatások igénybevételében. 

Tapasztalatunk, piacismeretünk, széles termékkínálatunk lehetővé teszi, hogy az

ő, optimális eszközöket ajánljunk ügyfeleink fi

ben családi vállalkozásként indított cég folyamatosan növeli

így az egyéni vállalkozóktól a multinacionális cégekig egyre többen veszik igénybe

Az igényekhez igazítva folyamatosan bővítjük beszállítóink számát. Elismerés

számunkra, hogy egyre több neves gyártótól kapjuk meg a forgalmazói, képviseleti

vagy a kizárólagos képviseleti jogot. 
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őeszközök kereskedelme, kalibrálása,

kalibrálása, hitelesítése,
Mérőeszközök kereskedelme, kalibrálása,  javítása  

Mérlegek, súlyok kalibrálása, hitelesítése, kekereskedelme, javítása 
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ktroPhysik kizárólagos képviseleti jogát is megkaptuk. Új
rő

vagy az első

vagy letöltheti mobiltelefonokra, táblagépekre fejlesztett

Alkalmazások: 

Ha érdeklik az újdonságokk  vagy az elsők között szeretne értesülni i  egy-egy akcióról, 

feliratkozhat hírleveleinkre  vagy letöltheti mobiltelefonokra, táblagégépekre fejlesztett 

alkalmazásainkat. 

Szolgáltatások: 

A termékek mellett szolgáltatások

• Tanácsadás, támogatás

szakmai információkat.

• Bemutatók

• Kalibrálás

• Hitelesítés

• Javítás

 http://precilab.hu

hitelesítés és javítás szolgáltatásainkról.

ől a német E is megkaptuk. Új
oldalunk rétegvastagságm az.

Ha érdeklik az újdonságo egy

feliratkozhat hírleveleinkre pekre fejlesztett

szolgáltatásokkal is állunk partnereink rendelkezésére:

, támogatás

http://tolómérő.hu/ oldalunk a tolómérő ő

szakmai információkat. 

http://precilab.hu oldalunkon tájékoztatást talál kalibrálás,

hitelesítés és javítás szolgáltatásainkról. 

ől a német ElektroPhysik kizárólagos képviseleti jogá
ő űszereket tartal

2015 októbertől a német ElektroPhysik kizárólagos képviseleti jogátt  is megkaptuk. 
Új oldalunk rétegvastagságméérő, falvastagságmérő műszereket tartalmmaz.       
http://elektrophysik.hu/ 

ők között szeretne értesüln

feliratkozhat hírleveleinkre vagy letöltheti mobiltelefonokra, tábla

kal is állunk partnereink rendelkezésére: 

oldalunk a tolómérőkről ad 

oldalunkon tájékoztatást talál kalibrálás, 

http://elektrophysik.hu/


Szaküzlet:  

cégünk hagyományos üzletet is működtet. Átveheti a rendelt termékeket, választhat a 

raktáron lévő mérőeszközökből, mérlegekből, leadhatja, majd átveheti kalibrált, 

hitelesített vagy javított eszközeit. 
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