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MÅLING & ANALYSE AF GASSER, VÆSKER,
PARTIKLER, FUGT & TEMPERATUR

PRODUKTER
Udstyr til måling og
analyse
Vi tilbyder produkter og udstyr fra nogle af
verdens førende leverandører inden for
måling og analyse af gasser, væsker,
partikler, fugt og temperatur.

LØSNINGER

SERVICE

Hvilken kundegruppe
tilhører du?
Biogasanlæg

Marine & havvand

Energianlæg

Miljømålestationer

Farmaceutisk industri

Power2X

Forbrændingsanlæg

Renluftsteknologi

Forskning

Rensningsanlæg

Kemisk industri

Svømmebade

Klimastyring

Vandværker

Service
Har du brug for reparation af dit måleudstyr,
kalibrering af dine instrumenter eller akut
servicehjælp?
Bestil service/reparation
Bestil kalibrering
Gå til CKE's serviceportal
Få fjernsupport via TeamViewer

Levnedsmidler

Hjem
404

Åh nej, det ser ud til, at vi har ledt dig på gale veje. Vi kunne i hvert fald ikke finde siden til dig.
Prøv i stedet at bruge søgefeltet øverst på siden, gå tilbage eller gå til forsiden.

Går det helt galt, er du velkommen til at ringe til os på 4498 9906 eller skrive til os på cke@cke.dk.

Bestil SWAN Chematest

Opret servicesag

Gå ikke glip af viden

Har du et produkt, du har
brug for at få serviceret, skal du først
udfylde vores serviceformular.

Let og enkelt bestiller du her din SWAN
Chematest, tilbehør og opfyldning.

om måling og analyse af dine parametre!
Få nyheder og historier inden for dine
interesseområder direkte i din indbakke.

Om C.K. Environment

Produkter

Løsninger

CKE

C.K. Environment (CKE)
er en danskejet
ingeniørvirksomhed med
domicil i Jonstrup ved
Værløse.

Til gasanalyse

Biogas

Om os

Til væskeanalyse

Energi, kraftværker &
forbrænding

At arbejde hos CKE

Skræddersyede
løsninger

Siden 1994 har CKE
tilbudt løsninger til måling
og analyse af gasser,
væsker, partikler, fugt
og temperatur og er
således blevet kundernes
naturlige valg af
samarbejdspartner og
leverandør af det nyeste
og mest avancerede
måle- og analyseudstyr.

Vores website bruger cookies tilPersondatapolitik
at forbedre din oplevelse. Du kan vælge kun at
Farmaceutisk
industri som får sitet til at fungere optimalt.
acceptere
de nødvendige,
Forskning & Universiteter
Kontakt os

Salgs- og
leveringsbetingelser

Indeklima og
klimastyring

Acceptér nødvendige cookies
Organisation

Bestillingslister

Kemisk industri

Bestil SWAN Chematest

Levnedsmiddelindustri

Hold dig opdateret

Marine & havvand

Via CKE INFORMERER

Download

Miljømåling

Sikkerhedsdatablade og
manualer

Renrum
Svømmebade

Online fjernsupport med
TeamViewer

C.K. Environment A/S

•

Walgerholm 3

•

3500 Værløse

•

Vandmiljø, drikkevand &
vandkvalitet

cke@cke.dk

•

www.cke.dk

•

Tlf. 4498 9906
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