Vážení uživatelé a zájemci o LCMS instrumentaci Thermo Scientific,
díky Vaší důvěře v přístroje
a v uživatelskou a servisní podporu, kterou Vám už dlouhá léta
poskytuje Thermo Fisher Scientific (Praha), jsme největšími dodavateli LCMS instrumentace na českém trhu.
Vzhledem k organizačním změnám ve firmě (odchod kolegy Dr. Póla do jiné oblasti) a ve snaze udržet stejnou
kvalitu prodejní, servisní i aplikační podpory, na kterou jste zvyklí, jsme se dohodli na rozšíření spolupráce s
firmou Pragolab, dodavatelem chromatografických a hmotově-spektrometrických přístrojů
,
i pro oblast LCMS instrumentace.
Tato organizační změna nepředstavuje žádnou změnu pro stávající zákazníky. Servisní i aplikační podporu či
spotřební a náhradní díly můžete žádat a objednávat na kontaktech, na které jste zvyklí. Podobně všechny
dosud uzavřené smlouvy a dohody zůstávají v platnosti a beze změn.
Pro nové zájemce o LCMS instrumentaci platí, že dodávky přístrojů může realizovat kterákoli z obou firem. Se
svými požadavky na informace o přístrojích a náhradních dílech, aplikační a servisní podpoře, na DEMO
analýzy a podobně můžete kontaktovat prodejní oddělení jak Thermo Fisher Scientific (Praha), tak Pragolab
na kontaktech uvedených níže.
Věříme, že využití znalostí a zkušeností pracovníků obou firem přinese i větší možnosti a spokojenost Vám,
uživatelům a zájemcům o LCMS instrumentaci
a rozšíří rodinu našich uživatelů o uživatele
nové.
Kontakty Thermo Fisher Scientific (Praha):
analyze.CZ@thermofisher.com, petr.verner@thermofisher.com,
www.thermofisher.com, www.spectronex.cz
Kontakty Pragolab:
pragolab@pragolab.cz, namestekjr@pragolab.cz, voldrichova@pragolab.cz, placek@pragolab.cz
www.pragolab.cz
Těšíme se na další spolupráci,

Ing. Petr Verner, CSc.

Ing. Ladislav Náměstek,

Jednatel Thermo Fisher Scientific (Praha)

jednatel Pragolab s.r.o.
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