Se kompetensområde www.finas.fi

ANALYSER FÖR SKOGSPLANTSKOLOR 2020
Odla framgångsrikt - Använd Hortilabs
analystjänster

Hortilabs Resultatservice – Alltid i tiden!
-

-

Hortilabs analysservice omfattar alla analyser som
behövs för att odla skogsplantor framgångsrikt!
o

-

o

Råvatten, pressvatten, utgående
näringslösning, returlösning, torv samt barr
och löv

o

Hortilab beviljar mängdrabatter
o
o
o
o

-

Hämta Dina analysresultat i realtid via vår
Resultattjänst, www.hortilab.fi

Resultaten sänds alltid per post tillsammans
med fakturan, utan extra kostnad
Resultaten kan också hämtas avgiftsfritt via
Resultattjänsten
Resultatkopior per e-post kostar 6,90
€/adress/gång
Begär offert om Du under året sänder stora
provmängder

o

o
o

Vi sänder Dig material för provtagningen
kostnadsfritt (endast porto debiteras)
Vi gör pressvattenanalyser på tisdagar och
torsdagar! Övriga vatten- och torvanalyser
görs på torsdagar. Proven bör finnas på
laboratoriet senast dagen före analys.
Barranalyser görs vid behov 1-2 gånger per
vecka (88,85 €, moms 0%)
För prov som analyseras andra veckodagar
debiteras en startavgift på 300 euro samt
analyspriset utan rabatter

Via Resultattjänsten kan Du:
o
o
o

-

Hortilabs analysservice är pålitlig och snabb
o

-

Meddelande om färdiga analyser fås
enligt Ditt eget önskemål (sms eller epost)
Denna service är värdefull för Dig! Du
kan aktivera den genom att kryssa i
under fliken ”inställningar” när Du är
inloggad

Skriva ut analysresultatet på protokoll
eller i Excel-tabell
Få resultaten också i internationellt
användbar form mmol/l
Kommunicera med Din rådgivare!

På vår nätsida www.hortilab.fi hittar Du
o
o
o
o

Beställningsblanketter för alla analyser
Anvisningar för provtagningen
Prislistor
Erbjudanden och aktuellt

Vårt kvalitetssystem garanterar Dig analysresultat vars
riktighet följer den europeiska standarden SFS-EN
ISO/IEC 17025, T187

Pressvatten
Analys
1–5
6 – 10
11 – 15
16 – 20
21 -

Torv- /jordanalys
Pris € / kpl
72,30
68,70
65,10
61,45
57,87

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

Pris € / kpl
52,90
51,30
50,25
49,20
47,60

Kopior 6,90 €/gång/adress. Moms 24% tillkommer på alla priser. Pristrappan gäller per kalenderår. Vid beställning av
fullständig pressvatten- eller torvanalys tillkommer inga registrerings- eller postavgifter.

FYLL I OCH SÄND TILL HORTILAB REDAN IDAG
Jag vill att ni sänder följande provtagningsmaterial:
st pressvattenflaskor
st råvattenflaskor
st jordaskar
st sterila flaskor
st torvpress á 24,50 €
st provtagningssprutor
st standarder, pH 5 (1 dl) á 17,70 €
st standarder, pH 7 (1 dl) á 17,70 €
st standarder, Lf 2,5 mS/cm vid 20 oC (1 dl) á 17,70 €
Obs! Moms 24 % tillkommer på alla priser.

BESÖK VÅR
HEMSIDA
www.hortilab.fi

Adressuppgifter:
Namn:
Adress:

Telefon:
e-post:

Jag önskar analysresultat per:
kostnad.

Resultaten sänds alltid per post tillsammans med fakturan, utan extra

□ hämtas avgiftsfritt via resultatservicen

□ e-post 6,90 € (0% moms)/gång/adress
□ Kopia varje gång till _____________________________ 6,90 € (0% moms)/gång/adress
_________________________ den__________________________
_________________________________________________________________
Underskrift

Oy Hortilab Ab
Vasavägen 41, 64200 Närpes
Telefon (06) 347 4250
hortilab@hortilab.fi

Besök vår web-sida
www.hortilab.fi

