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Akredytowane Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. świadczy wysokiej klasy usługi laboratoryjne dla
Klientów zewnętrznych. W trosce o potrzeby i wymagania rynku wdrożyło system jakości zgodny z
normą PN EN ISO /IEC 17025:2001 i otrzymało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie
Centrum Akredytacji.

Laboratorium wyposażone jest w:
• chromatografy gazowe z detektorami FID i ECD
• chromatografy jonowe
• spektrometry AAS, ICP-MS, ICP-OS
• spektrofotometry UV-VIS
• analizatory: Hg, AOX i OWO
• nowoczesne mikroskopy umożliwiające cyfrowy zapis obrazu
• najnowszy sprzęt do przygotowania i pobierania próbek.

To wszystko pozwala na wykonywanie:
●
●
●

szerokiego i stale poszerzanego spektrum analiz fizyczno-chemicznych
hydrobiologicznych
parazytologicznych i bakteriologicznych

Wykonujemy specjalistyczne badania laboratoryjne w dziedzinie analiz środowiskowych
obejmujących analizy:
• ścieków komunalnych
• ścieków przemysłowych i deszczowych
• odcieków z piezometrów
• osadów czynnych
• osadów ściekowych
• gleb
• testów na wymywalność z odpadów wywożonych na wysypisko śmieci
• wód powierzchniowych i podziemnych
• wód przeznaczonych do spożycia
• wód technologicznych
Kwalifikacje pracowników oraz posiadana aparatura, pozwalają na wykonywanie oznaczeń ponad
250 parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych. Wszystkie analizy i metodyki są zgodne
z normami i wytycznymi Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wysokie kompetencje oraz biegłość
techniczna personelu jest sprawdzana i potwierdzana w trakcie zewnętrznych,
międzylaboratoryjnych badań porównawczych.

Pełną ofertę świadczonych usług wraz z cennikiem Laboratorium znajdziecie Państwo na:

www.aquanet-laboratorium.pl
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nr tel. 8-61-359-960
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