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AKREDITOVANÁ LABORATOŘ ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005
EUROFINS CZ, s.r.o. - člen EUROFINS Group
Eurofins CZ je dceřinou společností laboratoře:

BEL/NOVAMANN International, s.r.o. - člen EUROFINS Group
Laboratoř je držitelem Certifikátu o dodržování SVP výrobcem (CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICE)
V oblasti potravinářství poskytují odborná pracoviště akreditovaných laboratoří následující činnosti:
* mikrobiologické analýzy výrobků,polotovarů,surovin a pitných vod
* chemické analýzy výrobků,polotovarů,surovin a pitných vod
* fyzikální zkoušky výrobků,polotovarů a surovin
* senzorické hodnocení a zkoušky za účelem posouzení organoleptických a hedonických vlastností potravin
* HACCP - návrh kompletního systému CCP a jeho následný monitoring
* konzultační a poradenské služby v rámci uvedení výrobku na trh : prověření vlastnosti výrobku, označování spotřebitelského balení atd.
* akreditovaný odběr vzorků a klimatizovaný odvoz vzorků do laboratoří
* svozová služba klimatizovanými vozy s využitím vybudovaného logistického systému laboratoří
Na dalších specializovaných pracovištích laboratoří se provádí chemické a mikrobiologické analýzy pro obory činností:
* zemědělství,prvovýroba,zemědělské komodity,krmiva
* životní prostředí,kontroly veškerých typů vod,zeminy,odpadů,kalů,biologicky rozložitelných odpadů a jiných matric
* pracovní prostředí,ochrana zdraví,emise
* farmacie - zkoušky dle Českého lékopisu v platném znění
* kosmetika
* vývoj a validace speciálních metod
* paliva,testy spalitelnosti,kontroly kvalitativních znaků alternativních paliv

Jsme připraveni řešit Vaše požadavky, přání a otázky prostřednictvím týmu specialistů našich laboratoří s důrazem
na vysokou odbornou a profesionální úroveň komunikace s klientem a výstupů z akreditovaných pracovišť.
OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ - s důvěrou se obraťte na naše obchodní oddělení, kde se Vám bude věnovat tým zkušených pracovníků.
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EUROFINS CZ, s.r.o.
sídlo společnosti
Hlavní 50
250 70 Panenské Břežany
Czech Republic

obchodní pobočka Brno

Areál SLATINA - budova N
Tuřanka 115
627 00 Brno
( sjezd z D1 směr Slatina, Letiště Brno - Tuřany )

KONTAKTUJTE NÁŠ OBCHODNÍ TÝM

SÍDLO SPOLEČNOSTI a LABORATOŘ

Mgr. Jindra Wünschová
obchodní a konzultační činnosti,zástupce vedoucí laboratoře

MVDr. Zuzana Vrzáková
vedoucí laboratoře

Paní Marie Šimková
obchodně - administrativní asistentka

Paní Kamila Ježová
ekonomické oddělení

Paní Jana Matulová
odborně způsobilá vzorkařka - technická asistentka

Pan Oldřich Jirátko
odborně způsobilý vzorkař
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