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Odstraňování škodlivin z horninového prostředí
Čištění zemin
Sanace a rekultivace starých skládek
Odstraňování škodlivin z povrchových a podzemních vod
Sanace chemických provozů
Sanace znečištěných průmyslových zón
Zneškodnění odpadů vzniklých v procesu asanace
Odstranění organických znečištění
Technika pro signalizaci ekologických havárií
Technika pro zamezení havarijních úniků škodlivých látek
Ochranné oděvy a pomůcky pro práci s nebezpečnými
a toxickými látkami
Poradenství v oblasti starých ekologických zátěží
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Dekontaminační projekty
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Zařízení pro měření ionizujícího záření
Technika pro měření hluku a vibrací
Měřicí technika pro analýzu půdy
Monitoring v oblasti životního prostředí
Akreditované zkušební laboratoře
Výroba měřicích přístrojů pro oblast životního prostředí
na zakázku
Kompletní vybavení laboratoří
Hardware a software pro ochranu životního prostředí
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Stroje a zařízení pro rekultivaci zemědělské půdy
Technika pro rekultivaci ploch po odstranění staré zástavby
Sanace a revitalizace vodních toků a nádrží
Ekologicky přijatelné stavební materiály a prvky
Neprůmyslové prostředky ochrany životního prostředí
Ochrana půdy a krajiny jiná

Ekologické technologie pro zemědělství,
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Ekologické zemědělství
Pěstování zdravotně nezávadných potravin
Alternativní zdroje energie
Energeticky úsporná zařízení a technologie
Ekologicky nezávadné obalové techniky a materiály
Chemické prostředky šetrné k životnímu prostředí
Bezodpadové technologie
Ekologické technologie pro zemědělství, potravinářství
a průmysl jiné
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