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O firmie

Firma LAB-EL, istniejąca od 1989 roku, oferuje elektroniczne przy-
rządy i systemy kontrolno-pomiarowe służące do pomiarów, reje-
stracji, sygnalizacji  przekroczeń  wartości  progowych,  sterowania 
i regulacji takich wielkości fizycznych, jak wilgotność  i  temperatura 
powietrza, ciśnienie powietrza, prędkość i kierunek wiatru, opad 
atmosferyczny i inne. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfigu-
racji, począwszy od przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów 
i termometrów, przez rozbudowane systemy monitoringu warunków 
środowiskowych w pomieszczeniach, regulatory – sterowniki prze-
mysłowe, aż po stacje meteorologiczne.
Wraz z przyrządami są oferowane świadectwa wzorcowania z akre-
dytowanych laboratoriów.

znaki JakOŚci

ISO 9001:2000 - SGS – Switzerland SA, od 07.03.2003 �
PN-EN ISO/IEC 17025:2001 (akredytacja Laboratorium): �
– Polskie Centrum Akredytacji, AP 067, od 04.06.2004
– Polskie Centrum Akredytacji, AB 679, od 10.01.2006

Obsługa klienta

Pomoc techniczna: �  doradztwo techniczne, konsultacje, instala-
cje przyrządów i szkolenia u klienta, pełny serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny
Gwarancja �  na produkty LAB-EL – 24 miesiące
Płatności:  �
– Gotówka lub przedpłata
– Rabaty przy dużych zamówieniach, dla stałych klientów, dla 

dystrybutorów (informacje na indywidualne zapytanie)
Materiały informacyjne: �  szczegółowa oferta na stronie interne-
towej www.label.pl
Inne formy współpracy z klientem:  � wypożyczanie sprzętu pomia-
rowego LAB-EL

SerwiS internetOwy

Strona internetowa zawiera:
Szczegółową ofertę �
Aktualny cennik �
Karty katalogowe �
Mapę dojazdu do firmy �
Informację o nowych produktach �
Instrukcje instalacji i użytkowania przyrządów �

OferOwane prOdukty

Mierniki warunków środowiskowych: �  termometry, mierniki wil-
gotności gazów i materiałów, anemometry, barometry, mierniki 
promieniowania  słonecznego, dwutlenku węgla, wielofunkcyjne 
do klimatyzacji i wentylacji, stacje meteorologiczne, wiatromierze, 
deszczomierze, loggery
Regulatory i sterowniki �  specjalizowane (np. do pieczarkarni) 
i uniwersalne (przemysłowe). Akredytowane usługi  adiustacji  
i wzorcowania  oraz badania mikroklimatu pomieszczeń
Usługi Laboratorium: �  
– Wzorcowanie higrometrów, termometrów, psychrometrów, 

termohigrometrów, barometrów, ciśnieniomierzy różnico-
wych, komór klimatycznych i termostatycznych np. lodówek, 
cieplarek (Laboratorium akredytowane AP 067)

– Badania mikroklimatu pomieszczeń: magazynów, chłodni itp. 
(Laboratorium akredytowane AB 679)

– Wzorcowanie wilgotnościomierzy materiałów stałych, piro-
metrów

Oferty prOduktów firm zagranicznych

LAB-EL jest autoryzowanym dystrybutorem firm:

 MBW Calibration (Szwajcaria) Nielsen-Kellerman (USA)

label.elektronikab2b.pl

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. j., ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły k/Warszawy
info@label.pl, www.label.pl, www.meteo.com.pl

Kontakt z klientem: tel. 22 753 61 30, faks 22 753 61 35, info@label.pl
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