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Szakértői szaktanácsadói tevékenységünket folyamatosan terjesztjük ki az épített
környezet kérdéseire.
Az ezen a területen végzett munkánkkal valóban teljes körűvé válik környezetünk,
mindennapi életminőségünk, biztonságunk és az emberek egészségének védelme.
Környezetbiztonsági szaktanácsadási üzletágunk széles körű szakértői és
szaktanácsadási tevékenységével ügyfeleink munkáját kívánja szakmailag
megalapozni, támogatni.
Munkatársaink megbízható tudásával, tapasztalatával és hozzáértésével állnak
ügyfeleink rendelkezésére. Munkánk során konzultációs lehetőségeket, a mérési
eredmények közös kiértékelését biztosítjuk Partnereink számára.
A felmerülő kérdésekre egyedi, személyre szóló megoldásokat ajánljunk.
Átfogó szolgáltatást nyújtunk Partnereink számára az engedélyköteles
tevékenységek és az előírt ellenőrzések terén illetve a hatósági ügyintézésekben,
valamint azon társaságoknak is minden részletre kiterjedő megoldásokat kínálunk,
akik a kötelező előírások betartásán túl a környezet biztonságosabbá tételére is
aktívan törekednek.
Tanácsainkkal állunk rendelkezésére, keressen bennünket a környezetvédelem
teljes területével kapcsolatban, hogy együtt választhassuk ki az Ön számára
legmegfelelőbb szolgáltatásunkat.
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Környezetvédelmi szakértői szolgáltatási területek:
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•

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

•

Környezeti felmérések (hatástanulmányok, elővizsgálatok, felszámolás,
állapotfelmérések, felülvizsgálatok)

•

Előzetes és részletes tényfeltárás

•

Azbesztfelmérés, azbesztmentesítés szakmai felügyelete

•

Szennyvíz önellenőrzési tervek, mintavétel, vizsgálat, szaktanácsadás,
engedélyeztetés, adatlap kitöltések, éves összefoglalók készítése

•

Légszennyező pontforrások emisszió mérések, pontforrás
engedélyeztetések, hatásterület modellezés, alapbejelentés, éves
bevallások elkészítése

•

Hulladékvizsgálatok, alapjellemzések, éves hulladék bevallások
elkészítése

•

Monitoring terv készítése, rendszeres monitoring lebonyolítása, monitoring
jelentés és FAVI MIR adatlapok elkészítése

•

Vízjogi engedélyeztetések

•

Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása

•

Hatóságokkal történő kapcsolattartás, ügyintézés

•

Kerti öntöző kutak vizének vizsgálata, eredmények véleményezése

•

Környezeti problémákkal kapcsolatos tanácsadás az alábbi témakörökben:
kémia, biológia, belső terek, emisszió, talaj, talajvíz, levegő, szennyvíz,
hulladék, stb.

•

Analitikai mérések és mintavétel minden szükséges engedéllyel,
akkreditált státusszal
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További szolgáltatási területek
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•

Munkahelyi levegő akkreditált vizsgálata
(por, ragasztók, oldószerek, hegesztési gázok, fémek stb.),
eredmények értékelése, vizsgálati jelentés készítése

•

Beltéri levegő akkreditált vizsgálata
(formaldehid, TVOC, PM2,5, PM10 , stb.), eredmények értékelése,
vizsgálati jelentés készítése

•

Környezeti zajvizsgálat
(Üzemi, szabadidős, építési zajforrások zajkibocsátásnak akkreditált
mérése, vasúti és közúti közlekedési zaj akkreditált mérése),
eredmények értékelése, zajforrások hatásterületének lehatárolása

•

Munkahelyi zajvizsgálat
(akkreditált munkahelyi zajmérés, munkavállalót érő zajterhelés
meghatározása), eredmények értékelése

•

Munkahelyi rezgésvizsgálat
(kéz-kar és egésztest rezgés akkreditált mérése), eredmények értékelése

•

Környezeti rezgésvizsgálat
(emberre ható környezeti rezgés, épületekre ható rezgések akkreditált
vizsgálata), eredmények értékelése

•

Belsőtéri megvilágítás mérés

•

Klímaparaméterek vizsgálata
(egyedi: hőmérséklet, légsebesség, páratartalom; illetve összetett
klímaparaméterek meghatározása: PMV, PPD, effektív hőmérséklet)

•

Szállórost vizsgálatok
(azbeszt és egyéb rost szerkezetű anyagok akkreditált vizsgálata levegőből)

•

WELL minősítés szerinti vizsgálatok végzése

•

Legionella kockázatbecslés készítése, felülvizsgálata

•

Legionella akkreditált vizsgálata ivóvízből, fürdővízből, hűtővízből, illetve
levegőből
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Ügyfeleink számára az alábbi speciális előnyöket kínáljuk:
•

Megfelelő tudáson és tapasztalaton nyugvó szakértői szolgáltatások

•

Ügy- és ügyfélorientált, segítőkész hozzáállás

•

Költséghatékony, korrekt vizsgálatok

•

Rövid teljesítési határidő

•

Széleskörű szolgáltatási kínálat

•

Pártatlan, érdekmentes, megbízható segítség a gazdasági döntések
meghozatalában

A WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi
és Minőségügyi Szolgáltató Kft. több, mint 25 éve van jelen a magyar piacon.
Akkreditált tevékenységi területei:
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•

Környezetvédelmi vizsgálatok

•

Élelmiszer- és takarmány vizsgálatok

•

Gyógyszervizsgálatok

•

Szaktanácsadás és oktatás

•

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

Laboratóriumunk a kémiai analitikai vizsgálatok terén független
szolgáltató;

•

A vizsgálatokat legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint, pártatlanul,
külső befolyásolás nélkül végezzük;

•

Komplex - jogi, technológiai és minőségügyi - szempontokat is felölelő
tanácsadási és laboratóriumi szolgáltatást nyújtunk;

•

Akkreditáltságunk széleskörű;

•

A legmodernebb vizsgálati módszereket és technológiákat alkalmazzuk;

•

Munkatársaink a szakmabeliek által is széles körben elismert, kiváló
szakértők;

•

Ügyfeleink problémáit alapos elemzés után a lehető leghatékonyabban
oldjuk meg;

•

Szolgáltatási palettánkat és kapacitásunkat az európai WESSLING
Hálózattal való szoros kapcsolat bővíti.
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A WESSLING a szaktanácsadás, a vizsgálatok és a tervezés
területén tekintélyes szaktudásával a szolgáltatások széles
skáláját kínálja önnek komplex megoldásokkal. Célunk a
minőség, a biztonság, az egészség és a környezetvédelem,
vagyis életünk minőségének folyamatos javítása.
A nemzetközi ügyfelek körében 1983 óta kitűnő hírnévnek
örvendő családi vállalkozás 1200 munkatársa immár több,
mint harminc helyszínen, az Ön cége számára is elérhető
közelségben kínálja szolgáltatásait Európában és Kínában.
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