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Marts 2015
Kom og mød os på SportsFair 2015

biogasløsninger
om CKE 25 år

Dansk Svømmebadsteknisk Forening er i år gået sammen med Danske
Sportsfaciliteters Brancheforening for at danne rammerne for SportsFair 2015, en
fagmesse for sports- og fritidsfaciliteter.

om CEM Conference 2018
om ammonium-, nitrat- og
kloridsensorer
om Aqua TROLL 600
om SportsFair 2016

Som leverandør af svømmebadsteknisk udstyr i over 20 år er CKE naturligvis at
finde på messen.
Arbejder du med svømmebade, kender du den blå håndholdte Chematest. I over
20 år har vi haft agenturet fra SWAN.

Men vidste du, at SWAN også leverer klor- og syredoseringsmålere?

om magnetitfælden
om Danva 2015
om SportsFair 2015
om grundvandsmålinger
om NOX -måling

På vores stand kan du få en demonstration af følgende
produkter:
SWAN AMI Trides, som er designet til at måle pH-værdi og koncentrationen af et
desinfektionsmiddel, fx klor, for derefter at regulere doseringen.
Læs mere om AMI Trides>>
SWAN AMI Codes-II CC, som er designet til at måle frit klor, monokloramin, bundet
klor og total klor i fx svømmehalsvand.
Læs mere om AMI Codes-II CC>>
SWAN Chematest , som gør det muligt at måle frit og bundet klor, pH-værdi og
redoxpotentiale samt iodid, bromid m.m.
Læs mere om Chematest>>

Skal vi teste din Chematest gratis?
Tag din egen Chematest med på vores stand, og vi tester den gratis, mens du
besøger messen. Du skal blot registrere dig på vores hjemmeside.
Det gør du let her>>

Træt af hovedpine og koncentrationsbesvær?
Kom forbi vores stand og se, hvor højt CO2-niveauet på messen er.
Der er en klar sammenhæng mellem koncentrationsbesvær og forhøjet CO2-niveau.
Med det enkle og let betjente CO 2-panel fra Rotronic kan du nemt holde øje med
dit indeklima.
CO2-panelet er seneste udvikling inden for panelenheder, der måler og registrerer
CO2, fugt og temperatur samtidigt, og til en rimelig pris.
Læs mere om bl.a. retningslinjerne for, hvor højt CO2-niveauet bør være>>

Tak for to gode
dage!

Tak til alle, der var forbi vores
stand. Vi håber, I havde en
ligeså god oplevelse af vores
dialog og messen generelt,
som vi havde.
Læs mere og se, hvem der
vandt konkurrencen

Hvor & hvornår?
Messe C
Vestre Ringvej 101

Hent et gratis
adgangskort

7000 Fredericia

Det gør du let her>>

Onsdag den 15. april og
torsdag den 16. april 2015
kl. 10.00 - 16.00
Læs mere på sportsfair.dk

Hold dig ajour
Følg os på LinkedIn>>
Læs mere om
vores løsninger til svømmebade>>

Har du ønsker eller kommentarer til CKE
INFORMERER?

Kontakt mig
Liselotte Müller Larsen
+45 31 52 18 44
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