
SERWIS MIKROSKOPÓW ZEISS 
Możesz całkowicie polegać na naszym serwisie!

Mikroskop ZEISS jest jednym z Twoich najważniejszych narzędzi i dlatego musisz mieć pewność, że będzie 
zawsze gotowy do działania. Dowiedz się, czy używasz wszystkich opcji, które pomogą Ci uzyskać najlepsze 
wyniki Twojej pracy. Możesz wybierać z całej gamy produktów serwisowych, a każdy z nich jest wspierany 
przez specjalistów firmy ZEISS, od chwili zakupu i uruchomienia systemu. 
Stawiamy sobie za cel, by umożliwić Ci przeżywanie tych specjalnych chwil, które są inspiracją dla Twojej pracy.

Oferta szkoleń

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń. 

Organizujemy szkolenia podstawowe 

z zakresu obsługi sprzętu, 

optymalizacji ustawień mikroskopu, 

zasad jego czyszczenia, jak i obróbki 

oraz akwizycji obrazu. Posiadamy 

również ofertę szkoleń dla 

użytkowników zaawansowanych z 

zakresu optymalizacji procesu 

akwizycji obrazu w oprogramowaniu 

ZEN, optymalizacji ustawień 

eksperymentu oraz pracę z 

modułami ZEN.

Cena szkolenia jest ustalana zawsze 

indywidualnie, w zależności od 

potrzeb i posiadanych modułów.

Umowa serwisowa

Umowa serwisowa to spokojne 

spojrzenie w przyszłość, bez 

zmartwień o niespodziewane 

wydatki. Możesz liczyć na 

zawsze doskonały stan 

techniczny Twoich urządzeń 

oraz na najwyższą jakość usług 

świadczonych przez 

wykwalifikowany personel. 

Wybierz odpowiedni wariant 

umowy serwisowej i dopasuj go 

do swoich potrzeb. Skontaktuj 

się z nami i zapytaj o najlepszą 

opcję dla Ciebie.

Udoskonal swój system 

mikroskopowy

Twój system mikroskopowy ZEISS 

ma możliwość różnych aktualizacji. 

Zadbaj o utrzymywanie wysokiego 

poziomu technologicznego przez 

cały czas. W rezultacie Twoja praca 

będzie bardziej efektywna, a 

żywotność Twojego mikroskopu 

ulegnie wydłużeniu wraz z 

pojawieniem się nowych 

możliwości. 

Zapoznaj się z naszą ofertą 

doposażenia i upgrade'u 

posiadanego przez Ciebie 

mikroskopu. Skontaktuj się z nami, 

a znajdziemy dla Ciebie najbardziej 

optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami: 
Telefon:
61 820 93 60
E-mail:
service.microscopy.pl@zeiss.com
mikroskopyserwis@zeiss.com



mikroskopy.pl@zeiss.com 
www.zeiss.com/microscopy

Skorzystaj z naszej oferty szkoleń

Oferujemy szkolenia w siedzibie u 
użytkownika jednocześnie dając 
możliwość dopasowania zakresu 
szkolenia.                                   
Ceny szkoleń już od: 1.999,00 zł*

Szkolenie Basic:

• budowa i funkcje poszczególnych

elementów

• optymalizacja ustawień mikroskopu

(oświetlenie, ustawienie wg zasady

Koehlera)

• zasady dotyczące czyszczenia

mikroskopu

• akwizycja zdjęć

• praca w ZEN Lite

 Szkolenie Advanced:

• Optymalizacja procesu akwizycji obrazu 
w ZEN
• optymalizacja ustawień eksperymentu
• praca z modułami ZEN** 

* Zakres szkolenia ustalany indywidualnie
** Zakres szkolenia ustalany indywidualnie w 
zależności od potrzeb i posiadanych modułów

ZEISS to ponad 170 letnie doświadczenie w świecie optyki. 
Nasze najnowsze rozwiązania pozwolą odkryć nowe 
możliwości Twojego mikroskopu ZEISS.

Zaawansowane technologicznie 

urządzenia wymagają stałej i 

fachowej opieki. Zaufaj naszym 

specjalistom i uzyskaj maksymalny 

czas pracy ze swoim mikroskopem. 

Umowa serwisowa ZEISS umożliwia 

zaplanowanie budżetu na koszty 

operacyjne, przy równoczesnym 

ograniczeniu kosztownych 

przestojów i osiąganiu optymalnych 

parametrów Twojego systemu. 

Wybierz spośród umów serwisowych, 

tak skonstruowanych, by zapewnić Ci 

szeroką gamę opcji i wariantów. 

Unowocześnij swój mikroskop

Zapytaj nas o najlepszą opcję 

unowocześnienia Twojego 

mikroskopu. 

W naszej ofercie znajdziesz szereg 

rozwiązań umożliwiających 

doposażenie i unowocześnienie 

Twojego mikroskopu:

• zamień fluorescencję rtęciową na 

nowoczesną fluorescencję typu LED 

ZEISS Colibri 5/7*

• oprogramowanie AxioVision zamień 

na nowoczesną platformę do 

obrazowania ZEN

• zoptymalizuj swoje oprogramowanie 

i uaktualnij je do najnowszej wersji ZEN

• udoskonal swój mikroskop i doposaż 

go w zestaw komputerowy z 

odpowiednim oprogramowaniem i 

najnowocześniejszą kamerą 

mikroskopową serii ZEISS Axiocam 

Skontaktuj się z nami:
Telefon:
61 820 93 60
E-mail:
service.microscopy.pl@zeiss.com
mikroskopyserwis@zeiss.com




