
Komplett 
környezetvédelmi 
megoldások egy 
kézből



Enabling a better, 
safer and more 
interconnected 
world”
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Komplett megoldások

Levegőtisztaság-védelmi mérések
Pontforrások engedélydokumentációjával 
kapcsolatos ügyintézés és tanácsadás
Levegő, megvilágítás és zaj helyszíni 
felmérése és tanácsadás
Ipari berendezések és gépek diffúz 
kibocsátás-vizsgálata
Munkahelyi légszennyező anyagok 
akkreditált vizsgálata
Azbeszt-felmérések és laboratóriumi 
vizsgálatok
Bűz- és szagmérés és ellenőrzés
Legionella vizsgálatok
Zaj- és rezgésvizsgálat, modellezés, 
zajmonitorozás
Talaj, felszín alatti és felszíni víz, 
szennyvíz és csurgalékvíz akkreditált 
mintavétele és laboratóriumi vizsgálata
Kármentesítési és monitoring tervek 
Hulladékgazdálkodási tanácsadás
Hulladékstátusz megszűnésének 
igazolása
Munkavállalókat érintő egészségügyi 
kockázatfelmérés

Létesítendő vagy meglévő 
pontforrások 
engedélydokumentációjával 
kapcsolatos ügyintézés és 
helyszíni tanácsadás
Meglévő vagy létesítendő pontforrásainak 
helyszíni felülvizsgálatával és szakértői 
tanácsadással segítünk Önnek felkészülni és 
elvégeztetni a hatósági méréseket.

Cégünk számára az ügyfelek elégedettsége a 
legfontosabb. A helyszínen specifikus 
műszerek segítségével biztosítjuk a pontos 
eredményeket.
Képet kaphatnak róla, hogy milyen területen, 
milyen anyagokat vizsgáljanak. Ezáltal még a 
költséges és időigényes hatósági mérések 
előtt intézkedéseket tehetnek ezen káros 
anyagok csökkentésére.

Szakértő által végzett 
előzetes munkahelyi levegő, 
megvilágítás és zaj helyszíni 
felmérése, tanácsadás

Helyszíni mintavételezési és elemzési 
szolgáltatásaink garantálhatják a 
vízminőségét, emellett biztosíthatják, hogy a 
szennyvíz nem okoz környezetszennyezést.
Vízszolgáltatásaink segítik 
környezetgazdálkodását, és biztosítják az 
iparág összes vonatkozó jogszabályának 
való megfelelést.

Felszín alatti és felszíni víz,
szennyvíz és csurgalékvíz
akkreditált mintavétele és
laboratóriumi vizsgálata a
jogszabályokban
meghatározott
komponensekre

A hulladék megfontolt kezelése üzletileg is
előnyös döntés, azonban ehhez megbízható
információkra van szüksége. A laboratóriumi
elemzések területén vezető szolgáltatóként
átfogó hulladék-mintavételezési és
megfigyelési szolgáltatásokat nyújtunk az Ön
vállalkozása és a környezet védelme
érdekében. Segítünk hulladéklerakója
felszínsüllyedésének ellenőrzésében, hogy
elkerülje a talajomlást, valamint segítünk
hulladéklerakója kezelésében és
tömörítésében.
Kerülje el a költséges büntetéseket, és óvja
hírnevét: kezelje ipari hulladékát átlátható és
környezetvédelmi szempontból biztonságos
módon!

Hulladék akkreditált 
mintavétele és 
laboratóriumi vizsgálata

Helyszíni, mintavételezési és elemzési 
szolgáltatásaink garantálhatják, hogy talaja 
tiszta és szennyeződésektől mentes.
Talajszolgáltatásaink segítik 
környezetgazdálkodását, valamint biztosítják 
az iparág összes vonatkozó jogszabályának 
való megfelelést.

Talaj és szennyvíziszap 
akkreditált mintavétele és 
laboratóriumi vizsgálata a 
jogszabályokban 
meghatározott 
komponensekre

Elkötelezettek vagyunk a környezet 
minősége és biztonsága iránt
Saját és modern vizsgálati 
laboratóriummal rendelkezünk
Rövid vizsgálati idő
Személyre szabott szolgáltatások 
Kedvezményes csomagajánlatok

Miért Az SGS?

sales.hu@sgs.com 

sgs.hu

+36 1 309 3300

Lépjen velünk kapcsolatba!


