Εργαστήρια Διακριβώσεων GlobeTech

διακρίβωση σε Ι.ΚΤΕΟ και Συνεργεία
Ασφάλεια και αξιοπιστία είναι οι βασικές κινητήριες δυνάμεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, μαζί με την
ποιότητα. Globetech παρέχει τη βιομηχανία με εξειδικευμένες δοκιμές, βαθμονόμησης, μετρήσεις, και
επικυρώσεις για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους αυστηρούς κανονισμούς, τα πρότυπα και
τη νομοθεσία καθώς επίσης των εντολέων απαιτήσεις όπως το BER.
Η αυτοκινητοβιομηχανία υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς, πρότυπα και νομοθεσία. Ως
αποτέλεσμα, ο οργανισμός σας πρέπει συνεχώς να συμμορφώνεται με τα υψηλότερα επίπεδα
ασφάλειας και αξιοπιστίας. Σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών για να
βοηθήσει την επιχείρησή σας να εργάζεται με ασφάλεια και εντός του τον προϋπολογισμού σας.
Περαιτέρω είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι
τα εργαστήριά μας πλέον δραστηριοποιούνται και στη διακρίβωση
των εξοπλισμών των ΚΤΕΟ (κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων).
Μετά την πολυετή παρουσία μας σε όλους τους παραγωγικούς
τομείς της βιομηχανίας και με δράση σε χώρες της Ευρώπης και
της Μέσης Ανατολής, ερχόμαστε και στην Ελλάδα να
υποστηρίξουμε τα ΚΤΕΟ με τη διακρίβωση των εξοπλισμών σας.
Το μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό των εργαστηρίων μας με την
πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΚΤΕΟ σε συνδυασμό με τον νέο
εξοπλισμό που αποκτήσαμε, δημιουργήσαμε την πλέον σύγχρονη
κινητή μονάδα διακριβώσεων του εξοπλισμού των ΚΤΕΟ στην
Ελλάδα.
H Globetech Laboratories είναι διαπιστευμένη από το 2003 με το πρότυπο ISO/IEC17025 από τον
Ολλανδικό Εθνικό φορέα RVA ενώ το πεδίο διαπίστευσής της συνεχώς εμπλουτίζεται. Στόχος μας, η
συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με παροχή υψηλής ποιότητας εργασιών στους πελάτες
μας και συνολικών λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζουν.
Είμαστε σίγουροι ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας, αντανακλά και εγγυάται την υψηλή ποιότητα των
υπηρεσιών που προσφέρουμε. Προσδοκούμε σε μια συνεργασία γνωριμίας που θα μας καθιερώσει
σαν συνεργάτες σας
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