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OSOBY DO KONTAKTU
Joanna Lewandowska
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OFERTA
Kompetentne i indywidualne usługi doradcze oraz wartościowe i terminowe usługi analityczne czynią
z Laboratoriów WESSLING niezawodnego partnera we wszystkich obszarach analityki
laboratoryjnej.
Pod pojęciem jakości rozumiemy prawidłowe i fachowe wykonanie usługi przy uwzględnieniu
wszystkich istotnych potrzeb klienta oraz warunków ramowych, a także zapewnienie przyjaznej dla
obu stron atmosfery w trakcie realizacji. Dlatego we wszystkich firmach wdrożono szczegółowy i
jednolity system zarządzania jakością, który jest podstawą uzyskania wielu akredytacji, certyfikacji i
licencji. Poza tym ciągły techniczny i osobowy rozwój naszej firmy ma szczególne znaczenie na
drodze realizacji założonych celów. Nasi pracownicy rozwijają swoje kompetencje w zakresie
prawidłowego i pełnego rozpoznawania potrzeb klientów oraz realizacji zleconych przez nich usług.
Laboratorium obsługuje badania z zakresu środków spożywczych, artykułów codziennego użytku,
produktów rolnych, leków oraz kosmetyków. Oferujemy również usługę poboru prób wody i ich
transport przez wykwalifikowany zespół próbkobiorców. Na życzenie odbieramy od Klienta i
transportujemy do Laboratorium próbki żywności. Laboratoria WESSLING dysponują czterema,
wysokiej klasy laboratoriami mikrobiologicznymi w Altenberge, Walldorfie, Poznaniu i Budapeszcie.
W nowocześnie wyposażonych laboratoriach wysoko wykwalifikowany personel wykonuje analizy
mikrobiologiczne na zawartość bakterii gnilnych i patogenów w różnych próbkach, korzystając w
tym celu ze standardowych metod kontrolnych (DIN, ISO, AFNOR, LMBG).
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