Miért érdemes a WESSLING-et választani?
•
•
•
•
•
•

komplex – jogi, technológiai és minőségügyi
– szempontokat is felölelő tanácsadási és
laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk
munkatársaink a munkaterületük széles
körben elismert, kiváló szakértői
korszerű laboratóriumi felszereltségünk a
vizsgálatok széles körét teszi lehetővé
gyorsaság, kiváló teljesítés
független, objektív szolgáltatások külső
befolyásolás nélkül
ügyfélorientált együttgondolkodás, a partner
érdekeit is figyelembe vevő hatékony
problémamegoldás, módszer-fejlesztések
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Hirdetmény
A WESSLING Hungary Kft.
önkormányzatok számára
nyújtott szolgáltatásairól

BIZTONSÁG I MINŐSÉG I SZAKTANÁCSADÁS

A WESSLING Hungary Kft. nagy
tapasztalattal rendelkezik a különböző
környezeti vizsgálatok terén;
a 21. századi technológiai elvárásainak
megfelelően felszerelt, akkreditált
laboratóriumunkban immár több, mint
negyed évszázada végezzük el ezeket az
elemzéseket.
Összes, már meglévő partnerünk
számára, így az önkormányzatok
részére is készen állunk tudásunk
legjavát nyújtani a rájuk vonatkozó
környezetvédelmi vizsgálatok elvégzésén
keresztül. Ennek megfelelően komplex
jogi, technológiai és minőségügyiszempontokat is felölelő tanácsadási
és laboratóriumi szolgáltatást
nyújtunk, amely támogatja a gazdasági
döntéseket és a költséghatékonyságot
egyaránt; a vizsgálatok során feltárt
nem megfelelőségek (például a
kármentesítés) esetében szakmai
támogatást nyújtunk; az ehhez
kapcsolódó pályázati anyagok
elkészítésében – igény esetén –
szakmailag is részt veszünk; vállaljuk
a különböző hatóságokkal történő
kapcsolattartást és naprakészek vagyunk
az aktuális vonatkozó jogszabályok
tekintetében is.

• Vizek (ivóvíz, felszín alatti víz, felszíni
víz, fürdővíz) mintavétele, fizikai, kémiai,
mikrobiológiai és ökotoxikológiai vizsgálata
• Szennyvíz-önellenőrzési tervek, -mintavétel,
-vizsgálat, szaktanácsadás, engedélyeztetés,
adatlap-kitöltések, éves összefoglalók
készítése
• Kerti öntöző kutak vizének vizsgálata,
eredmények véleményezése
• Vízjogi engedélyeztetések

VÍZVIZSGÁLATOK

• Levegő (légszennyező pontforrásból vett
véggáz, por, környezeti levegő, munkahelyi
levegő, talajlevegő, beltéri levegő, biogáz,
depóniagáz) kémiai és fizikai vizsgálata
• Munkahelyi és beltéri levegő klimatikus
paramétereinek, valamint munkahelyi
és környezeti zajnak és munkahelyi
megvilágításnak a helyszíni vizsgálata
• Törvényi előírás alapján Legionella vizsgálata
ivóvízből, fürdővízből, hűtővízből és levegőből

MUNKAHELYI-, LEVEGŐÉS ZAJVIZSGÁLATOK

• Talaj és üledék, valamint szennyvíziszap
mintavétele, fizikai és kémiai vizsgálata

• Hulladék, iszap, szennyvíziszap mintavétele,
fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálata

• Befektetésre vagy építésre szánt telkek,
földterületek komplex vizsgálata, nulla szint
felmérése (bérbeadás, eladás során)

• Éves hulladékbevallás elkészítése

• Szálló rost koncentrációjának a
meghatározása és a kapcsolódó mintavétel

HULLADÉKVIZSGÁLATOK

• Azbeszttípusok azonosítása, azbeszttartalmú
anyagok mintavétele

TALAJ- ÉS AZBESZTVIZSGÁLATOK
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