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METTLER TOLEDO kåret til "Beste bedrift" når det gjelder levering av 
industri og laboratorie- vekter av Reader's Choice Awards for 2016  
 
METTLER TOLEDO er stolte av å informere om at bedriften igjen har blitt kåret til 
"Beste bedrift" for laboratorie- og industrivekter i Weighing Review Reader's 
Choice Awards.  
 
 

Det er brukerne som har utført nominasjonen.  
Dette er den andre gangen på rad i prisens korte historie at 
METTLER TOLEDO har blitt kåret til beste leverandør. I tillegg har 
METTLER TOLEDO ligget øverst i laboratorievektkategorien hvert 
år siden prisens begynnelse. XPE-presisjonsvekten med tre delinger 
uten «vind-skjerm» - var den spesifikke METTLER TOLEDO-
modellen som mottok anerkjennelsen.  

 
En utvikling som gir muligheter til å oppnå presisjon og rask innsving uten å bruke en vindskjerm, 
hjelper kundene våre med å oppfylle deres daglige mål om å bevare kvalitet og produktivitet i 
laboratoriene sine. METTLER TOLEDO vil fortsatt jobbe for å sikre at hvert produkt gir 
nøyaktigheten og brukervennligheten som kundene forventer.  
 

I år bestod det internasjonale prisutdelingsfeltet av 42 vekt leverandører og 72 ulike vekter/vektløsninger. Det 
var 61 land som ga sin stemme  
 
 

For spørsmål , vennligst ta kontakt: 

Atle Soloy 
+47 464 417 32 
atle.soloy@mt.com 

 

 

 

 
METTLER TOLEDO selger vekter og veiesystemer samt analyse- og prosessinstrumenter for 
produksjonsindustri og laboratorier. Selskapet er representert i ca 100 land og har produksjon på 15 
steder rundt om i verden, bl a i Sveits, Tyskland, England, USA, Kina og Norge. Konsernet, med 
hovedkontor i Sveits, er notert på New York Stock Exchange. Totalt har konsernet ca 13.100 ansatte 
og omsatte i 2014 for 2.486 milliarder USD.  METTLER TOLEDO Nordic er en markeds, salg og 
service organisasjon med hovedkontor i Stockholm, men har også kontorer i Oslo og København. I 
Finland og Baltikum, så er METTLER TOLEDO representert av forhandlere.  I Skandinavia har vi ca. 
165 ansatte med en årlig omsetning på  ca. 400 millioner kroner.www.mt.com. 
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