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Laboratorium J.S. Hamilton Poland Ltd. oferuje szeroki zakres badań wskaźników określających
stan wszystkich elementów środowiska. Nasza oferta obejmuje również pobieranie próbek z
piezometrów, studzienek rewizyjnych, zbiorników otwartych, kanałów zgodnie z zachowaniem
procedur reprezentatywność próbek.
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