Podkrkonošská inženýrská kancelář Vrchlabí, Polní 1367; Důvěryhodná firma roku 2015.

ROZBORY VODY

20. - 30. září proběhne ve Vaší obci kontrola kvality vody,
zaměřená na kvalitu vody z Vaší studny, pramenu, vodovodu, jezírka
Ve dnech

či jiného zdroje, z něhož používáte vodu pitnou či užitkovou.
Kontrola kvality vody spolu s odborně provedeným rozborem Vám dá
jistotu, je-li Vaše voda stále kvalitní a vyhovující k pití, vaření, koupání,
osobní hygieně, praní či zalévání, zda je vhodná i pro kojence a zda
nedošlo během času ke zhoršení její kvality vlivem znečištění z okolí.
Vlastníte-li starou studnu, zamyslete se nad využitím vody z ní! Rozbor vody je prvním
krokem k využití vlastní studny pro bezplatné zásobování Vaší domácnosti vodou, ať
pitnou, nebo jen užitkovou.
Zkontrolujeme Vaši vodu, odpovídá-li nárokům na vodu pitnou, užitkovou či kojeneckou, rozbor
můžeme provést mobilní laboratorní výbavou i přímo u Vás, vystavíme Vám protokol s výsledky
rozboru a vše ohledně kvality Vaší vody Vám ihned osobně vysvětlíme a poradíme, jak zdroj
chránit. Základní kontrola zahrnuje rozbor 12 fyzikálně-chemických vlastností vody vč. dusičnanů,
dusitanů, fekálií, pH, tvrdosti, konduktivity, obsahu rozp.látek atd.; dále je možné zjistit přítomnost
nebezpečných bakterií. Pracujeme pouze seriózně, nejsme žádná podvodná firma ani prodejci filtrů.

Akční cena rozboru vody 490,- Kč (běžná cena 1500,-)
Kontroly objednávejte předem telefonicky či formou SMS na telefon.č.: 603 87 57 33.
V termínu akce neplatíte cestovné. Po telefonické dohodě je možno objednat služby i mimo uvedený termín.

Podkrkonošská inženýrská kancelář Vrchlabí, Polní 1367; Důvěryhodná firma roku 2015.

ROZBORY VODY

20. - 30. září proběhne ve Vaší obci kontrola kvality vody,
zaměřená na kvalitu vody z Vaší studny, pramenu, vodovodu, jezírka
Ve dnech

či jiného zdroje, z něhož používáte vodu pitnou či užitkovou.
Kontrola kvality vody spolu s odborně provedeným rozborem Vám dá
jistotu, je-li Vaše voda stále kvalitní a vyhovující k pití, vaření, koupání,
osobní hygieně, praní či zalévání, zda je vhodná i pro kojence a zda
nedošlo během času ke zhoršení její kvality vlivem znečištění z okolí.
Vlastníte-li starou studnu, zamyslete se nad využitím vody z ní! Rozbor vody je prvním
krokem k využití vlastní studny pro bezplatné zásobování Vaší domácnosti vodou, ať
pitnou, nebo jen užitkovou.
Zkontrolujeme Vaši vodu, odpovídá-li nárokům na vodu pitnou, užitkovou či kojeneckou, rozbor
můžeme provést mobilní laboratorní výbavou i přímo u Vás, vystavíme Vám protokol s výsledky
rozboru a vše ohledně kvality Vaší vody Vám ihned osobně vysvětlíme a poradíme, jak zdroj
chránit. Základní kontrola zahrnuje rozbor 12 fyzikálně-chemických vlastností vody vč. dusičnanů,
dusitanů, fekálií, pH, tvrdosti, konduktivity, obsahu rozp.látek atd.; dále je možné zjistit přítomnost
nebezpečných bakterií. Pracujeme pouze seriózně, nejsme žádná podvodná firma ani prodejci filtrů.

Akční cena rozboru vody 490,- Kč (běžná cena 1500,-)
Kontroly objednávejte předem telefonicky či formou SMS na telefon.č.: 603 87 57 33.
V termínu akce neplatíte cestovné. Po telefonické dohodě je možno objednat služby i mimo uvedený termín.

