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Kartlegging av 

elv og vassdrag 

Vår-tilbud på Felt 

Kit Rør, 15 % 

Colifast lab og 

produksjon 

ALARM i 

vanntårn, Finland 

God Påske! I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om: 

Kartlegging av koliforme bakterier på 15 minutter—2 timer 

Colifast Felt Kit er i vinden som aldri før i både inn– og utland. 

Det bærbare kitet har alt du trenger for å utføre tester for 

termotolerante koliforme bakterier, totalkoliforme bakterier 

eller  E.coli. Høyere nivåer av bakterier vil indikeres allerede 

etter 15 minutter og kitet er effektivt ved sporing av 

kloakkforurensninger.  

Av spennende nye kunder kan vi nevne Tromsø Kommune 

som skal bruke det i kartlegging av elver og vassdrag og 

Kuwait University som skal ha det til undervisning.  

 

Salg på Colifast Felt Kit rør for vårens testing 

Våren er endelig her, og i hele april har vi ÷ 15 % kampanje på 

testrørene til Colifast Felt Kit! Nå smelter snøen og det renner 

igjen friskt i elver og bekker med de utfordringene det fører 

med seg, som avrenning fra spredt avløp, kommunale avløp, 

jordbruk osv. Vi vet at mange av våre kunder på denne tiden 

igjen skal i gang med kontroll av kloakkforurensninger  og 

identifisering av forurensningskilder.  

Send din bestilling på mail eller ring oss i løpet av april for å få 

din rabatt på 15 %. 

 

Colifast AS har produksjonslokaler og kontor på Lysaker 

Colifast holder til i lyse og trivelige lokaler på Lysaker, rett 

utenfor Oslo. Vi syns det er veldig hyggelig med besøk så hvis 

du er i området, kom gjerne innom for en kopp kaffe eller te. 

Vi kan ha omvisning i våre produksjonslokaler og 

laboratorium, samt vise frem og demonstrere våre 

instrumenter for deteksjon av indikatorbakterier i vann.  

Da håper vi å se dere i Strandveien 33, Lysaker. 

 

Nyheter fra Finland: Colifast ALARM installert i vanntårn 

Vår distributør i Finland, Luode, installerte nylig en Colifast 

ALARM i et større vanntårn i Helsinkiområdet. 

Vanntårnet har hatt en problemfylt historie med koliforme 

bakterier i drikkevannet. Dette skyldes trolig en lekkasje i taket 

og forekommer typisk ved fylling og tømming utenfor normal 

arbeidstid. De ønsket en daglig overvåkning av koliforme 

bakterier på disse tidspunktene og gikk derfor til anskaffelse 

av en Colifast ALARM. Dermed får de helautomatiske 

bakteriemålinger der resultatene sendes til operatørene via 

nettverk og SMS. 

 

Colifast AS 

post@colifast.no 

Strandveien 33  

1366 Lysaker  

+ 47 67 10 05 10 

Trykk her dersom du ønsker å melde deg av nyhetsbrevene fra Colifast AS. 

÷ 15 % 
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