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METSÄTAIMITARHAN ANALYYSIT 2018
Kasvata menestyksekkäästi – käytä
Hortilabin analyysipalvelua

Hortilabin Tulospalvelu – aina ajantasalla

-

Hortilabin analyysipalvelu sisältää kaikki analyysit,
mitä tarvitset metsäpuiden taimien
menestyksekkääseen kasvattamiseen!
o Raakavesi, puristeneste, antoliuos,
paluuliuos, turve ja neulaset sekä lehdet

-

Hortilab tarjoaa määräalennuksia
o Tulokset lähetetään aina laskun mukana
postitse ilman lisäkuluja
o Tulokset on noudettavissa maksutta
Tulospalvelun kautta heti niiden valmistuttua
o Tulokset ja kopiot sähköpostitse maksavat
6,60 €/kerta/osoite
o Pyydä tarjous, jos aiot vuoden aikana
lähettää suurempia näytemääriä

-

Hortilabin analyysipalvelu on luotettava ja
joustava
o Lähetämme Sinulle ilmaista
näytteenottomateriaalia (peritään vain
postikulut)
o Analysoimme puristenesteitä tiistaisin ja
torstaisin! Muut vesi- ja turveanalyysit
teemme torstaisin. Näytteiden on oltava
laboratoriossa viimeistään päivää ennen
analysointia
o Neulasanalyysejä teemme tarvittaessa, noin
1 – 2 kertaa viikossa (88,85 €, alv 0%)
o Näytteet, jotka on analysoitava muina
viikonpäivinä (PIKA-ANALYYSI) laskutetaan
ilman alennuksia ja lisäksi tulee aloitusmaksu
300 €/tilaus

-

Nouda analyysituloksesi reaaliajassa
Tulospalvelustamme www.hortilab.fi
o Ilmoitus valmistuneista analyyseistä
oman toivomuksen mukaisesti
tekstiviestillä tai sähköpostitse
o Voit aktivoida palvelun
sisäänkirjautumisen jälkeen kohdassa
”asetukset”

-

Tulospalvelun kautta:
o Saat analyysituloksesi pöytäkirjalla tai
Excel-taulukossa
o Saat tulokset myös kansainvälisen
käytännön mukaisesti muodossa mmol/l
o Voit kätevästi kommunikoida
neuvonantajasi kanssa!

-

Kotisivultamme www.hortilab.fi löydät
o Kaikkien analyysien tilauslomakkeet
o Näytteenotto-ohjeita
o Hinnastot
o Tarjouksia ja ajankohtaisia tietoja

Laatujärjestelmämme takaa Sinulle analyysituloksia,
joiden oikeellisuus on eurooppalaisen laatustandardin
SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 mukaista, T187

Puristeneste
Analyysi
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 -

Turve-/maa-analyysi
Hinta € / kpl
69,50
66,00
62,55
59,10
55,60

Analyysi
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 -

Hinta € / kpl
51,40
49,85
48,85
47,80
46,25

Kopiot 6,60 €/kerta/osoite. Alv 24% lisätään kaikkiin hintoihin. Porrashinnoittelu on voimassa kalenterivuosittain.
Käsittelykuluja ei lisätä täydellisiin puristeneste- ja turveanalyyseihin.

TÄYTÄ JA LÄHETÄ JO TÄNÄÄN HORTILABIIN
Haluan, että lähetätte minulle seuraavanlaista näytteenottomateriaalia:
kpl puristenestepulloja
kpl raakavesipulloja
kpl maanäyterasioita
Kpl kasvinäytepusseja
kpl steriilejä pulloja
kpl turvepuristimia á 17,00 €
kpl näytteenottoruiskuja
kpl standardiliuosta, pH 5 (1 dl) á 16,85 €
kpl standardiliuosta, pH 7 (1 dl) á 16,85 €
kpl standardiliuosta, johtokyky 2,5 mS/cm 20 oC:ssa (1 dl) á 16,85 €
Huom! Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %

TUTUSTU
UUTEEN
KOTISIVUUMME
www.hortilab.fi

Yhteystiedot:
Nimi:
Osoite:

Puhelin:
Sähköposti:
Toivon analyysitulokset:

Allekirjoitettu pöytäkirja tulee aina laskun mukana postitse.

□ maksutta tulospalvelun kautta
□ s-postitse 6,60 € (0% alv)/kerta/osoite
□ Kopio aina _______________________________ 6,60 € (0% alv)/kerta/osoite
_________________________ ssa__________________________
_________________________________________________________________
Allekirjoitus
Oy Hortilab Ab
Vasavägen 41, 64200 Närpiö
Puhelin (06) 347 4250
hortilab@hortilab.fi

Käy Web-sivuillamme!
Tule osoitteeseen
www.hortilab.fi

