ЗА ЛАБОРАТОРИЯТА
ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “Триера” /ЛИК”Триера”/
е самостоятелно структурно звено към „Триера” ООД, пряко подчинено на
Управителя на фирмата.
Разположен е в сградата на централния офис на фирма “Триера” ООД в
гр.Пловдив с работна площ от 200 м2 и е оборудван със съвременни
изпитвателни и измервателни технически средства за търкалящи лагери.
ЛИК “Триера” е създаден през 2012 г. с цел входящ контрол по качествени
показатели на доставяните лагери от одобрени доставчици, предимно от
азиатското направление – Китай, Дубай, Индия , Япония и др.
ЛИК “Триера” стриктно спазва принципите на независимост,
безпристрастност, безупречност и компетентност съгласно изискванията на
БДС EN ISO/ IEC 17025:2018, Добрата Лабораторна Практика (GLP) и
изискванията на нормативните актове/документи.
Ръководството на ЛИК “Триера” строго съблюдава конфиденциалността
на информацията, касаеща клиентите на лабораторията. Достъпът на
външни лица е строго регламентиран.
Гаранция за качеството на нашите услуги е високата квалификация на
персонала, използването на съвременни и подходящи за дейността методи
и технически средства за изпитване, спазване на законовите регламенти и
техническите правила. Всички еталони и средства за измерване са
калибрирани от акредитирани лаборатории в страната и чужбина.
Гарантирана е проследимостта на еталоните до националните еталони на
съответните страни.







MICRO-TOP – Румъния;
DKD/DAkkS – Германия;
Метрологичен център Прага;
Калибрираща лаборатория SI-TESTING – София;
Калибрираща лаборатория КАЛАБСИ – София;
Национален метрологичен център по метрология, отдел «ОАВ» София;
 Лаборатория за калибриране Микросист – Пловдив.
Ръководствата на “Триера ” ООД и ЛИК „Триера” декларират, че:
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1. Ще осигурят необходимите условия за прилагане принципите на
независимост, безпристрастност, безупречност и компетентност
съгласно изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025:2018г. добрата
Лабораторна Практика (GLP) и изискванията на нормативните
актове/документи.
2. ЛИК няма да бъде подлагана на никакви неподходящи търговски,
финансови или други въздействия, които могат да повлияят на
техническа преценка или да се отразят негативно върху качеството на
изпитванията на продукти и взимането на проби/ извадки от тях.
3. Ще съдействат за изключване на всякакво влияние от страна на
външни лица или организации върху процедурите за изпитване на
представените продукти.
4. Ръководството на Триера няма да ангажират ЛИК „Триера” с
дейност, която може да постави в опасност доверието в независимата
оценка и неподкупност по отношение на дейностите по изпитване.
5. Възнаграждението на персонала, зает с изпитвателни дейности няма
да зависи от броя на проведените изпитвания, както и от резултатите
от тези дейности.
6. Пълната отговорност за резултатите от провежданите изпитвания на
лагери носи единствено Ръководителят на ЛИК „Триера”.
7. Опазването на предоставената собственост на Възложителя е основна
грижа на ЛИК. Същата поема отговорността при евентуални щети или
неверни резултати.
8. Ръководствата на “Триера” ООД се задължава да осигури
необходимите финансови и човешки ресурси за безпроблемно
функциониране на Лабораторен изпитвателен комплекс „ЛИК“
Триера.
КОНТАКТИ
ЛИК “ТРИЕРА”
ул. Бяло море 2
гр. Пловдив 4004
България
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Тeл: 032 607 670
факс : 032 607 664
Е-mail: lik.trierra@ trierra.com
Д-р инж. Иван Петров - Ръководител ЛИК “Триера”
Моб: 0886 014 023
Е-mail: i.petrov@ trierra.com
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