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SZANOWNI PAŃSTWO,
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. jako
podmiot powołany przez Aquanet SA,
kontynuuje działalność Laboratorium Badań
Środowiska Aquanet S.A. w zakresie
świadczenia usług badań laboratoryjnych
dla sektora komunalnego. W ciągu 7 lat
działalności, jako samodzielny podmiot
prawa handlowego, Spółka poszerzyła swoją
działalność o badania żywności oraz
środowiska, a także o usługi eksperckie i
doradztwo. Nieprzerwanie od 2006 roku,
Laboratorium legitymuje się certyfikatem
Polskiego Centrum Akredytacji (AB 700)
dla wszystkich wykonywanych analiz.
W zakresie badań wody do spożycia oraz
pochodzącej
z
kąpielisk
posiadamy
zatwierdzenie właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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Nadrzędnym celem, jaki określamy
w naszej działalności, jest dbałość o Klienta
poprzez rzetelną realizację naszych usług.
Dziękujemy naszym Klientom za
zaufanie i zachęcamy do dalszej współpracy.
Zapraszamy
do
niej
również
przedsiębiorstwa i osoby fizyczne, które ze
względu
na
charakter
prowadzonej
działalności
są
zainteresowane
wykonywaniem badań w zakresie wód
użytkowych, ochrony środowiska, żywności
i innych rodzajów próbek. Ze swojej strony
gwarantujemy profesjonalizm i rzetelność
realizowanych badań.

ZARZĄD SPÓŁKI
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JAKOŚĆ
Laboratorium od lat pracuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
ISO/IEC 17025. Od 2006 r. posiadamy certyfikat akredytacji nr AB 700, a
nasze kompetencje potwierdzane są przez Polskie Centrum Akredytacji. Co
roku poddajemy się kilkunastu audytom wewnętrznym, uczestniczymy w
kilkudziesięciu badaniach biegłości oraz wykorzystujemy certyfikowane
materiały odniesienia w ramach wewnętrznej kontroli jakości. Jesteśmy
również zapraszani do badań certyfikujących nowe materiały odniesienia.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom Klienta, wdrożyliśmy elastyczny zakres
akredytacji w obszarze badań odpadów i żywności.
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ZASOBY
Personel laboratorium liczy ponad 50
wysoko
wykwalifikowanych
osób.
Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin,
m.in. chemików, inżynierów
środowiska,
biologów i mikrobiologów. Część naszych
pracowników posiada stopień naukowy
doktora. Znakomita większość pracuje z nami
od wielu lat i ma możliwość nieustannego
podnoszenia swoich kompetencji, uczestnicząc
w szkoleniach, warsztatach i konferencjach.
Zmieniające się wymagania przepisów prawa,
konieczność stosowania coraz czulszych metod
badań oraz presja związana z prędkością
przepływu informacji wymuszają stosowanie
nowoczesnych technik analitycznych.
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Po to, by spełnić te wymagania, w wielu
badaniach
wykonywanych
dla
Państwa
posługujemy się zaawansowanymi technikami
instrumentalnymi, takimi jak ICP-MS, LCMS/MS, GC-MS czy PCR.
To m.in. nowoczesny park analityczny oraz
rzetelność i zaangażowanie całego zespołu,
umożliwiają nam przeprowadzanie ponad 300
tys. analiz rocznie. Efektywne zarządzanie
taką ilością informacji nie byłoby możliwe bez
odpowiednich
narzędzi
informatycznych.
Jesteśmy użytkownikami oprogramowania
LIMS CS-17, które warunkuje optymalną
analizę i transfer danych, a naszym Klientom
daje możliwość bezpośredniego dostępu do
wyników badań.
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POBIERANIE
PRÓBEK

Jako doświadczone laboratorium wiemy, że kluczowym elementem
każdego badania jest etap związany z pobieraniem próbek. Wiedza i
kompetencje naszych specjalistów z Pracowni Pobierania Próbek – która
jest do Państwa dyspozycji – zapewniają, że nawet najbardziej
skomplikowane próbki pobierzemy w sposób gwarantujący uzyskanie
reprezentatywnego i rzetelnego wyniku.
Pojazdy, którymi dysponujemy oraz ich wyposażenie, zapewniają
odpowiednie warunki przechowywania próbek bezpośrednio po ich
pobraniu oraz ich bezpieczny transport do laboratorium.
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BADANIA ŻYWNOŚCI
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje badania mikrobiologiczne żywności
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 w sprawie kryteriów
mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Badania przeprowadzane
są metodami klasycznymi oraz za pomocą metody PCR. Oferujemy również
badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych z obszarów produkcji i obrotu
żywnością metodą wymazową.
Gwarancją wysokiej jakości oraz wiarygodności naszych usług jest Certyfikat
Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.
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BADANIA
ŚRODOWISKA
Pracujemy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ustawę Prawo Ochrony
Środowiska, Ustawę Prawo Wodne i Ustawę o Odpadach. Oferujemy szerokie spektrum
badań środowiskowych m.in. próbek wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków,
osadów, odpadów, gleb przemysłowych i rolnych oraz wód odciekowych.
Klienci, z którymi współpracujemy w ramach szeroko rozumianych badań
środowiska, wysoko cenią komplementarność naszych usług.
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BADANIA ŚCIEKÓW
I OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Nasze laboratorium oferuje akredytowane badania z zakresu gospodarki ściekowej.
Prowadzimy kompleksową usługę od ustalenia zakresu analiz i harmonogramu pobrania
próbek poprzez pobranie próbek i ich transport aż po wykonanie badań oraz ich
interpretację. Opieramy się na obowiązujących regulacjach prawnych dla ścieków
komunalnych i przemysłowych. Nasz zespół próbkobiorców pobierze dla Państwa
próbki zarówno chwilowe, uśrednione jak i średniodobowe.
Zajmujemy się również badaniami komunalnych osadów ściekowych w pełnym
zakresie, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
komunalnych osadów ściekowych. Badania fizykochemiczne, mikrobiologiczne i
parazytologiczne wykonujemy metodami referencyjnymi.
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BADANIA GLEB ROLNYCH
I PRZEMYSŁOWYCH
Oferujemy akredytowane badania gleb rolnych pod kątem stosowania
osadów ściekowych, a także badania gleb przemysłowych. Badania te są zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zakres badań ustalany jest zgodnie z
wymaganiami obowiązujących przepisów zgodnie ze specyfiką użytkowania
podłoża gruntowego.
Realizujemy również usługę pobierania próbek z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu przystosowanego do prac terenowych.
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BADANIA ODPADÓW
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. przeprowadza testy zgodności odpadów wraz
z ich podstawową charakterystyką, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.

BADANIA POPIOŁÓW
Zdając sobie sprawę, jak ważna dla lokalnych społeczności jest jakość powietrza
i jakie ma przełożenie na zdrowie i komfort życia mieszkańców, Aquanet Laboratorium
Sp. z o.o. wykonuje badania popiołów z indywidualnych instalacji grzewczych mające na
celu wykrycie nielegalnego spalania i współspalania odpadów.
Nasza oferta obejmuje szkolenie dotyczące techniki pobierania próbek odpadu
paleniskowego celem zagwarantowania otrzymania miarodajnego materiału do dalszych
badań, przeprowadzenie analiz mających na celu oznaczanie składu chemicznego i
występowania ewentualnych zanieczyszczeń oraz opracowanie końcowej ekspertyzy.
Wszystkie badania wykonujemy akredytowanymi metodami badawczymi.
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CERTYFIKACJA
KOMPOSTÓW

Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. zajmuje się badaniem kompostu, granulatu
i cieczy pofermentacyjnych pod kątem wartości nawozowych i bezpieczeństwa ich
stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakres oferty obejmuje przeprowadzenie procedury i uzyskanie decyzji
administracyjnej umożliwiającej wprowadzenie do obrotu kompostu, granulatu,
pofermentu czy przetworzonego osadu ściekowego jako nawozu lub środka
wspomagającego uprawę roślin.
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KONSULTING ŚRODOWISKOWY

Nasza Pracownia Konsultingu Środowiskowy stara się w jak najszerszym
zakresie pomagać przedsiębiorcom realizować obowiązki wynikające z przepisów
ochrony środowiska. Poza badaniami laboratoryjnymi oferujemy klientom
wsparcie w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń oraz decyzji administracyjnych. W
ramach stałej współpracy świadczymy także usługę outsourcingu środowiskowego.
Ochrona środowiska jest bardzo ważnym aspektem działalności każdego
przedsiębiorstwa, nie tylko ze względu na możliwe konsekwencje prawne, ale i
utratę dobrego wizerunku. W Aquanet Laboratorium obejmujemy nadzorem całą
problematykę ochrony środowiska w firmie Klienta.
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BADANIA ŚRODOWISKA
PRACY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta, nasze laboratorium
przygotowuje się do akredytacji w zakresie pobierania próbek powietrza na
obecność czynników szkodliwych, a także pomiarów oraz badań czynników
szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Analizy te obejmują takie
parametry jak: hałas, aerozole (frakcja respirabilna, wdychalna), respirabilna
krystaliczna krzemionka (kwarc, krystobalit).
W najbliższej przyszłości planujemy poszerzyć zakres akredytacji o badania hałasu
pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych w środowisku
ogólnym.
Aquanet Laboratorium Sp. z. o. o. ma niezbędne i nowoczesne wyposażenie
konieczne do wykonywania badań oraz analiz laboratoryjnych pobranych próbek.
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BADANIA WODY
PRZEZNACZONEJ DO
SPOŻYCIA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nasze Laboratorium uzyskało
zatwierdzenie właściwego Inspektora Sanitarnego do badania wody przeznaczonej do
spożycia. Oferujemy pełen zakres badań objętych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a raportowane przez
nas wyniki badań są akceptowane przez instytucje kontrolne.
Poza analizą wody przeznaczonej do spożycia oferujemy badania wód
mineralnych, źródlanych i stołowych, zgodnie z obowiązującymi wymogami
prawnymi.

AQUANET LABORATORIUM SP. Z O.O.

STRONA 15

BADANIA WODY
BASENOWEJ
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. wykonuje badania wody basenowej zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
woda na pływalniach.
Zakres oferowanych przez Laboratorium badań, obejmuje wszystkie wymienione w w.w.
dokumencie wskaźniki mikrobiologiczne i fizykochemiczne. Jednocześnie oferujemy
możliwość skorzystania z naszej kadry wykwalifikowanych próbkobiorców, realizujących
pobieranie próbek i pomiary na miejscu.

BADANIA KĄPIELISK
Laboratorium wykonuje badania wody w kąpieliskach zgodnie z wymaganiami
aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz na podstawie aktualnego
zatwierdzenia PPIS.
W ofercie znajduje się komplet badań mikrobiologicznych podawanych przez
w.w. dokument, jak również ocena wizualna w odniesieniu do innych wymagań. Naszych
klientów zachęcamy do skorzystania z usług naszych próbkobiorców.
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BADANIA WÓD
ULTRACZYSTYCH

Nasze laboratorium posiada akredytację na pobieranie i badanie wód do
wytwarzania
produktów
leczniczych,
w
tym
wód
oczyszczonych,
wysokooczyszczonych oraz wód do iniekcji. Wykonujemy zarówno badania
fizykochemiczne, jak i mikrobiologiczne, w tym endotoksyny bakteryjne.
Swoje badania opieramy na aktualnym wydaniu Farmakopei Polskiej/Europejskiej.
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BADANIA MATERIAŁÓW
PRZEZNACZONYCH DO
KONTAKTU Z WODĄ
Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi jakości wody pitnej, materiały i
produkty mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, powinny posiadać właściwy
atest Państwowego Zakładu Higieny. Jednym z dokumentów niezbędnych w trakcie
ubiegania się o atest, są wyniki badań tzw. testów migracji.
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. oferuje wykonywanie badań migracyjnych
(chemicznych
oraz
podatności
na
obrost
mikrobiologiczny)
metodami
znormalizowanymi oraz zgodnie z własnymi procedurami dla wielu różnego rodzaju
materiałów.
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BADANIA PARAMETRÓW
TECHNOLOGICZNYCH
Zdajemy sobie sprawę, że wykonywanie analiz niezbędnych z punktu
widzenia przepisów prawnych nie pokrywa w całości zakresu problemów, przed
jakimi stoją eksploatatorzy stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
Dlatego też poza analizami i badaniami, od lat z powodzeniem świadczymy usługi
doradztwa związane z optymalizacją procesów technologicznych.
Jesteśmy jednym z nielicznych laboratoriów działających na rynku, które
oprócz badań związanych z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych,
wykonuje także analizy technologiczne niezbędne do ustalania prawidłowych
parametrów procesów technologicznych związanych z eksploatacją stacji
uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
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PROGRAM #WIEMCOPIJE

Nasze laboratorium realizuje autorski projekt #wiemcopije, mający na
celu promowanie wykorzystania wody z kranu jako źródła wody do picia.
Wykonujemy audyt początkowy, oceniamy jakość ujęcia i wykluczamy
obecność wtórnych zanieczyszczeń. Jeśli jest taka potrzeba, zalecamy i pomagamy
zrealizować działania korekcyjne oraz przeprowadzamy szkolenie w firmie.
Następnie, opierając się na wynikach audytu początkowego, przygotowujemy
harmonogram nadzoru i zgodnie z nim regularnie potwierdzamy jakość wody z
kranu. Uzyskane wyniki potwierdzane są stosownym certyfikatem, który pozwala
bezpiecznie korzystać z tzw. kranówki.
Zachęcamy do dbania o środowisko razem z nami.
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SKLEP INTERNETOWY
Na potrzeby klientów indywidualnych uruchomiliśmy sklep internetowy.
Oferujemy tam badania wody z ujęć komunalnych, ze studni czy wód
technologicznych. Prezentowane tam badania mikrobiologiczne czy fizykochemiczne
zebrane w starannie przygotowane pakiety powinny wyczerpać Państwa wymagania.
Realizujemy badania w całej Polsce. Oferujemy pobieranie próbek przez
naszych certyfikowanych próbkobiorców, oraz wysyłki kurierskie dla wybranych
pakietów. Jest to najszybszy sposób realizacji badań dla klientów detalicznych.
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