

Måling og analyse af gasser, væsker, partikler,
fugt og temperatur
Hvilke parametre har du behov for at måle eller analysere? Hvilken branche arbejder du i? Disse og mange markant mere detaljeorienterede spørgsmål kan
du forvente, når du kontakter os for at høre om en mulig løsning. Vi bruger tid på at lære din proces at kende, da det er vigtigt for os, at du får den
løsning, der passer dig allerbedst.
Siden 1994 har vi nemlig i C.K. Environment (som vi til dagligt kalder 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.

Vi forhandler, servicerer og rådgiver om avanceret måle- og
analyseudstyr
Vi tilbyder fleksible løsninger, samtidig med at vi er teknologisk og miljømæssigt i front i udviklingen af nye
løsninger, der imødekommer forskellige krav til beregninger og emissionsmålinger. Det betyder, at du er sikret en
løsning, der passer ind i din hverdag.
Vi har et nært samarbejde med leverandører verden over og nogle af de største danske entreprenører.

Målrettet rådgivning sikrer den rette løsning
Vores ønske er at have gode, langsigtede relationer med vores kunder. Derfor er vores mål at levere den bedst
mulige løsning tilpasset specifikt til dit individuelle behov.
Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om, hvilken løsning der er den rette for dig.

Fleksibel og kompetent serviceafdeling
Intet holder evigt. Medmindre du lader dit nye instrument blive i indpakningen, bliver det påvirket af din proces,
det, du sender igennem det, og dagligt brug. Det er helt naturligt. Derfor hjælper vi dig også med at få
instrumentet til at leve så lang tid som overhovedet muligt.
Når dit instrument melder fejl eller ikke opfører sig, som det skal, kontakter du vores serviceafdeling. Du er også
velkommen til at indgå i en servicekontrakt med os. På den måde ved du, at vi kommer forbi regelmæssigt efter
aftale og efterser dit instrument, ligesom vi også er tilgængelig for akutte serviceopgaver.
Med et vedligeholdelsesprogram sikrer vi en maksimal oppetid for dig.

Vi opgraderer CKE-domicilet
Det gør vi bl.a. for at få bedre plads til servicering af
vores kunders udstyr. Men også for at opgradere
lokaler som vores køkken og kontorer.
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