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Dla branży paliw kopalnych
Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. od 1990 świadczy kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska
obejmujące doradztwo i pomiary środowiskowe. Wyspecjalizowane zespoły specjalistów ds. konsultingu, akustyki
i analiz laboratoryjnych oraz sieć placówek zlokalizowanych we Wrocławiu, Szczecinie i Bydgoszczy to gwarancja
szybkiej i sprawnej realizacji usług bez względu na zakres
prac i lokalizację miejsca wykonania pomiarów.

Our offer for the fossil fuel
industry
Since 1990 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. has
provided comprehensive services related to environmental protection including consultation and measurement
services. A specialised team of consultation, acoustics and
laboratory analysis specialists and our branches in central
and western parts of Poland ensure the fast and effective
provision of services regardless of the scope of the work
and the measurement location.
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Szerokie doświadczenie naszych zespołów
pozwala na zaoferowanie optymalnego dla
Klienta zakresu prac czego efektem jest wyeliminowanie zbędnych kosztów i oczywiste oszczędności. Pracownia Konsultingowa
posiada certyfikat PN-EN ISO 9001 TŰV
NORD, natomiast Laboratorium Badawcze pracuje zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025 i od 2008 roku posiada akredytację PCA nr AB 912 (PCA jest
sygnatariuszem międzynarodowego porozumienia ILAC).

Our teams’ extensive experience allows
us to offer the scope of work tailored to
our Clients needs, hence the unnecessary costs are eliminated and therefore
savings are achieved. To ensure the highest quality of services for our Clients we
have implemented and use recognized
quality systems. The Consulting Department is certified acc. to ISO 9001 and
the Research Laboratory also works in
acc. with ISO 17025.

Nasze usługi mają charakter kompleksowy. Pracownia Konsultingowa oferuje szeroki zakres opracowań środowiskowych
i usług outsourcingu w celu spełnienia przez
naszych Klientów wymagań przepisów
ochrony środowiska. Laboratorium Badawcze wykonuje badania i pomiary z zakresu
środowiska naturalnego, w tym analizy
wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych,
pomiary emisji i imisji, pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz pomiary hałasu.

We provide all inclusive services. The Consultation Department develops a wide
range of environmental reports and is also
providing outsourcing services for our Clients. The Research Laboratory performs
investigations and measurements related to the natural environment, including the analyses of water, wastewater,
soil, sewage sludge, measurements of
health hazards in the work place, noise
measurements as well as emission and
imission measurements.

Potwierdzeniem naszego doświadczenia
i kompetencji są liczne realizowane przez
nas prace. Wśród naszych Klientów znajdują się firmy wydobywcze i doradcze
– również te stanowiące część dużych
międzynarodowych koncernów. Wśród
realizowanych przez nas zadań znajdują
się prace wykonywane w rejonach południowej części Wielkopolski oraz północnej i południo-wschodniej Polski.

The proof of our experience and skills
are the numerous measurements we
have made. Among our clients are exploration companies and consultants of
different backgrounds including those that
are part of recognized international companies. Our measurements were carried
out at exploration sites in northern and
south-eastern Poland as well as in southern areas of the Greater Poland Region.
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