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Bezpieczna i łatwa  
wysyłka prób pobieranych  
ze środowiska naturalnego.

WYSYŁKA PRÓBEK:
PRoSto, niEzAWodniE,  

z  zAPEWniEniEm chŁodzEniA  
i  zABEzPiEczEniEm PRzEd  

uSzKodzEniEm.
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Szybki dostęp w sieci:
Analizy, doradztwo i plano- 
wanie w 28 lokalizacjach,  
w 8 krajach Europy.

WESSling jest jedną z wiodących firm oferujących 
usługi laboratoryjne i usługi inżynierii technicznej w 
zakresie jakości, bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. 
Jako niezależne przedsiębiorstwo prywatne działające 
na rynku międzynarodowym oferujemy szeroki wach-
larz najwyższej jakości usług z zakresu analityki,  
planowania i doradztwa.

PRoStotA | ElAStYcznoŚĆ | BEzPiEczEŃStWoPREcYzJA |  SzYBKoŚĆ |  PEWnoŚĆ



Wykonując każdą usługę, zapewniamy 
Państwu to, co najcenniejsze: jakość i 
bezpieczeństwo. 

Dzięki zastosowaniu doskonałego systemu 
chłodzenia można realizować transporty 
trwające dłuższy czas i obejmujące długie 
trasy. WESSling zapewnia optymalne 
chłodzenie próbek przez okres 72 godzin (dla 
próbek schłodzonych do temperatury 4 C°) 
lub przez okres 48 godzin (w przypadku 
próbek nieschłodzonych).

Opakowania WESSling-BoX dostosowane są 
do różnorodnych wymogów przechowywania 
próbek wody, gleby itp. Dostępne są różne 
pojemniki służące do przechowywania pró-
bek. Nasi klienci otrzymują opakowanie wraz 
z wymaganą zawartością. Umieszczenie 
różnych rodzajów pojemników w opakowaniu 
jest dziecinnie proste.

W celu zapewnienia prawidłowych wyników 
badań, WESSling oferuje system, który 
gwarantuje pełne bezpieczeństwo od momen-
tu pobrania próbek do uzyskania wyników. 
Jego centralnym elementem są specjalnie 
zaprojektowane opakowania – WESSling-
BoX – przeznaczone do transportu prób. 

Próby wody, gleby i innych materiałów docie-
ra-ją do naszych 28 laboratoriów w 8 krajach 
Europy niezmienionym stanie. Gwarantujemy 
odpowiedni transport powierzonych przez 
Państwa próbek.

Od samego początku próbki są dobrze za- 
bezpieczone i dostarczane do naszych wysoko 
wyspecjalizowanych jednostek badawczych. 
Wyniki badań dostarczamy niezawodnie,  
szybko i terminowo – na życzenie wyniki 
udostępniamy „online“. 

Opakowanie BoX1 wyposażone jest w  
pojemniki przeznaczone do przechowywania 

pobranych próbek wody.

Opakowanie BOX2 wyposażone jest w  
pojemniki przeznaczone do przechowywania 

pobranych próbek gleby. 


