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Analis Metrology Solutions: "When you expect more"

Analis is distributeur en producent van apparatuur en
totaalinrichting voor laboratoria en meetkamers. Als partner
hebben wij oplossingen voor o.a. research, life sciences,
biotechnologie, in-vitrodiagnostiek en industriële
kwaliteitscontrole.
Onze passie is meedenken met onze klanten voor de beste
oplossingen. Voor u als klant zijn we een Nederlands bedrijf met
een hoofdvestiging in België. Analis profileert zich door zijn
jarenlange samenwerking met talrijke leveranciers van
kwaliteitsmerken binnen het vakgebied metrologie zoals Taylor
Hobson, ViciVision, Metrios, Helios Preisser, LK Metrology, Vision
Engineering, LMW, Mytri en Polytec.
Ervaring en continuïteit
Bij ons vindt u ruim 90 jaar expertise en zeer gespecialiseerde
kennis en kunde die garant staat voor maatwerk en een hoog
serviceniveau.
Alles in één hand
Vertrouwd met alle aspecten binnen de metrologie. Wij denken in
oplossingen voor de gehele keten van vraag, installatie, training
tot oplevering en zorgeloos functionerende systemen, inclusief
onderhoud en calibratie.
Kwaliteit
Analis is trots dat het kwaliteitssysteem voldoet aan alle eisen. Zo
is Analis in het bezit van o.a. de ISO 9001:2008 en ISO 13485
certificaten met als scope productontwikkeling, productie,
distributie en technische support.
Expertise
Onze mensen zijn experts in hun vak. Ze halen voldoening uit de
samenwerking met u om een optimale oplossing te realiseren
dankzij onze producten, procesoptimalisatie, de juiste
technologie, technische, applicatie- & installatiesupport.
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Our mission:
Helping with Scientific Expertise and Innovative Solutions.
Our vision:
Be recognized as a Provider of Solutions for Laboratories.

Our values:
Respect, Excellence en Passion zijn de drie pijlers die de waarden
en normen van onze bedrijfscultuur uitdragen.
Analis is binnen Nederland exclusief distributeur van o.a. de
volgende merken:

Optische meetsystemen voor het meten van cilindrische
werkstukken. Deze systemen onderscheiden zich door hoge
nauwkeurigheid, gebruiksgemak, robuuste bouwvorm en
temperatuurcompensatie voor gebruik op de werkvloer en in de
meetkamer.

2D Optische meetsystemen met unieke filtering van contouren.
Zeer gebruiksvriendelijke interface en robuuste bouwvorm en net
als de systemen van Vici Vision geschikt voor werkvloer als
meetkamer.

Ruim 130 jaar ervaring en wereld marktleider in het meten van
ruwheid, rondheid en vorm.

High-End Coordinate Measuring Machines.

Mikrocentrum High Tech Platform Bedrijvengids 2022

