Poznań, 10-01-2019
Informacja ogólna o Spółce.
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o., jako podmiot powołany w 2013 roku przez Aquanet SA kontynuuje
działalność Laboratorium Badań Środowiska Aquanet SA w zakresie świadczenia usług badań laboratoryjnych
wody i ścieków. W ciągu 5 lat działalności jako samodzielny podmiot prawa handlowego, Spółka poszerzyła
swoją działalność o badania żywności, kolejne elementy badań środowiska oraz usługi eksperckie i doradztwo.
Od 2006 roku, na zasadzie ciągłości działań, Spółka legitymuje się certyfikatem Polskiego Centrum
Akredytacji (certyfikat nr AB 700). W ramach dziedzin badań określonych w certyfikacie PCA są wymienione:
 badania biologicznie i biochemiczne,
 badania chemiczne, analityka chemiczna,
 badania mikrobiologiczne,
 badania właściwości fizycznych,
 pobieranie próbek, laboratoria akredytowane do pobierania próbek,
 badania sensoryczne.
Wymienione wyżej badania odnoszą się do następujących obiektów:
 próbki środowiskowe, powietrze, woda, gleba, odpady, osady i ścieki,
 wyroby konsumpcyjne przeznaczone dla ludzi - w tym żywność.
Dodatkowo, Laboratorium legitymuje się zatwierdzeniem właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego (PPIS) w zakresie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Pełny zakres badań akredytowanych i zatwierdzonych przez PPIS znajduje się na stronie internetowej Spółki
( http://aquanet-laboratorium.pl/do-pobrania/formularze/ ). Wymienione uprawnienia pozwalają Spółce na
wykonywanie badań w obszarach regulowanych prawnie, m. in.:
 badań środowiskowych, tj. analiz ścieków komunalnych i przemysłowych, wód podziemnych i
powierzchniowych, osadów komunalnych, odpadów i gleb. Badania te realizowane są zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisów prawa. Raportowane przez Spółkę wyniki mogą być
przedstawiane właściwym organom administracji państwowej i samorządowej (PG Wody Polskie,
WIOŚ, PSSE, PIW).
 badania wody do spożycia zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 badania wody basenowej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 dodatkowo na rzecz klientów realizowane są na bazie posiadanego potencjału różne inne badania.
W Spółce wykonuje się także szereg badań w pozostałych obszarach usług laboratoryjnych dla klientów z
sektora przemysłu i usług, takich jak:
 badania wody technologicznej w obiegach zamkniętych,
 analizy żywności,
 badania niezbędne w atestacji Narodowego Instytutu Zdrowia PZH (testy migracji),
 badania związane z obsługą biogazowni.

Siedziba firmy
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 355, fax 61 8359 352
e-mail : biuro@aquanet-laboratorium.pl
www.aquanet-laboratorium.pl,

Laboratorium Poznań - Badania Wody
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 284, fax 61 8324 352
e-mail.: labo@aquanet-laboratorium.pl

Laboratorium Koziegłowy - Badania Ścieków
ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy
tel. 61 8359 960, fax 61 8111 512
e-mail.: labo@aquanet-laboratorium.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitał zakładowy 4 631 900 zł (w całości opłacony),
Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu, k-to nr 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787

Bogaty park wyposażenia pomiarowego i badawczego w połączeniu z doświadczeniem pracowników,
pozwalają na obsługę różnorodnych zleceń w zakresie badań laboratoryjnych. Specjaliści zatrudnieni w Spółce
służą pomocą przy interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w zakresie wykonywanych przez
laboratorium usług i ustaleniu właściwych form i zakresu obsługi laboratoryjnej.
Nadrzędnym celem w Spółce jest dbałość o klienta poprzez rzetelną realizację usług i w ślad za tym
raportowanie wiarygodnych i miarodajnych wyników badań. Ta rzetelność i miarodajność wyników - w naszej
ocenie - pozwala na podejmowanie przez Zleceniodawców optymalnych decyzji w zakresie prowadzonej przez
siebie działalności.
Dotychczasowym i obecnym Klientom dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do dalszej współpracy.
Zapraszamy do niej również przedsiębiorstwa i instytucje, których działalność wymaga obsługi laboratoryjnej i
gwarantujemy fachowość i rzetelność realizowanych badań.
Zarząd Aquanet Laboratoriom Sp. z o.o.

Siedziba firmy
Aquanet Laboratorium Sp. z o.o.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 355, fax 61 8359 352
e-mail : biuro@aquanet-laboratorium.pl
www.aquanet-laboratorium.pl,

Laboratorium Poznań - Badania Wody
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 61 8359 284, fax 61 8324 352
e-mail.: labo@aquanet-laboratorium.pl

Laboratorium Koziegłowy - Badania Ścieków
ul. Gdyńska 1, 62-028 Koziegłowy
tel. 61 8359 960, fax 61 8111 512
e-mail.: labo@aquanet-laboratorium.pl

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000470208, NIP 783 16 98 679, REGON 302402124, Kapitał zakładowy 4 631 900 zł (w całości opłacony),
Bank: PKO Bank Polski S.A. Oddział 52 w Poznaniu, k-to nr 80 1440 1390 0000 0000 1552 2787

