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GWB on laboratorioiden ja teollisuuden toimijoiden luottokumppani, kun yritys hakee tuekseen koko mittaus- ja tutkimustoiminnan 
laite- ja tarviketoimittajaa. Toimintamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa. Tavoitteenamme on aina löytää 
tarkoituksenmukainen ja sopiva ratkaisu asiakkaalla olevaan sen hetkiseen haasteeseen.  On kyse sitten laadunvarmistuksesta, 
tuotekehityksestä tai tutkimuksesta.  

Huollon ja myynnin yhteistyöllä takaamme laitteiden, tarvikkeiden ja niihin liittyvien palvelujen yhtenäisen kokonaisuuden.  
Asiakaspalvelussamme keskittymme korkeaan osaamiseen ja tiimien väliseen yhteistyöhön. Haluamme taata asiakkaillemme  
parhaan työn tekemisen laadun sekä koulutuksen laitekohtaisesti.

Laboratorio- ja tutkimuslaiteet
 
Tarjoamme ratkaisut näytteenkäsittelyyn ja -säilyttämiseen, pun-
nitukseen, analytiikkaan sekä materiaalitutkimukseen. Oikea 
näytteenkäsittelytekniikka takaa luotettavaan analyysitulokseen. 
Osaajamme tarjoavat oikeat ratkaisut näytteen jauhamiseen ja 
homogenisointiin, haihduttamiseen, kuivattamiseen ja uuttami-
seen, kuin myös näytteiden ja vertailuaineiden punnitukseen.   

Tutkimuslaitetiimiimme avulla asiakkaan on helppo löytää tun-
netut ratkaisut alkuaine- ja metallianalytiikkaan sekä näytteen 
hajotukseen ja uuttoihin. Analytiikkaan ja materiaalitutkimuk-
seen liittyviä tekniikoita on pH:n mittaus, titraus ja UV/VIS-spekt-
roskopia. 

Autamme mielellämme valitsemaan sopivan synteesilaitteiston 
ja niitä täydentävät monipuoliset in-situ partikkeliko- ja spektros-
kopian analysaattorit. Materiaalitekniikan tutkimukseen tarjoam-
me termoanalyysilaitteita sekä kiinteille näytteille pinta-alan ja 
huokoskoon analysaattoreita.  
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Mikroskopia

Mikroskopiassa korostuvat laadukkaat ja innovatiiviset tuotteet 
kuvantamiseen sekä näytteenkäsittelyyn. Olympuksen korkea-
luokkaiset ja ergonomiset mikroskoopit sekä lasiskannerit ovat 
hyvä ratkaisu Life science-tutkimukseen, soluanalytiikkaan, pato-
logian tutkimukseen sekä diagnostiikkaan, lääkekehitys projek-
teihin sekä useisiin muihin tarkkuutta vaativiin tutkimuksiin.
 
Olympuksen valikoimista löytyy mikroskopiaa teollisuuden me-
tallianalyyseihin, partikkelilaskentaan, huokoisuusmittauksiin, 
komponenttien ja piirilevyjen laadunvarmistukseen, sekä auto-
teollisuuden osien puhtaus- ja laatuanalytiikkaan tai pinnoittei-
den tarkasteluun.
 
PHCbi:n luotettavat kylmälaitteet sekä inkubaattorit mahdollis-
tavat arvokkaiden näytteiden tai tuotteiden säilyttämisen tur-
vallisesti. PHCbi:n pakastimia ja kylmälaitteita käytetään lää-
keaineiden, biologisten näytteiden, lämpöherkkien reagenssien 
säilyttämiseen sekä erilaisten materiaalien jäähdyttämiseen 
teollisuudessa. 

Teollisuuden ratkaisut

Huippuluokan tuotteilla ja ratkaisuilla tuemme asiakkaitamme
saavuttamaan optimaalisen tuotehallinnan sekä  tuottavuuden 
valmistusprosessissa. Ratkaisujemme avulla tuotteet ovat turval-
lisia ja halutun  painoisia. Tuotepoikkeavuudet havaitaan ajoissa
ja niihin voidaan reagoida heti, jolloin vältetään ylitäyttö tuotan-
nossa ja voidaan poistaa vialliset tai alipainoiset tuotteet proses-
sista.

Punnitukseen tarjoamme teolliseen ympäristöön soveltuvia vaa-
koja sekä vaakajärjestelmiin vaakapäätteitä ja antureita sekä 
vaakojen  tarkistuksiin tarkistuspunnuksia. Lähtökohtanamme 
on tarjota hyvän käytettävyyden omaavia tuotteita. Ne täyttävät 
teollisuuden korkeat standardit suorituskyvyn, tuotejäljitettävyy-
den, turvallisuuden ja hygieniavaatimusten osalta. 

MettlerToledon tuotteilla varmistat tuotteiden keskinäisen 
yhteensopivuuden sekä liitännät MES-järjestelmiin.
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Osaava huolto apunasi

Et jää kanssamme yksin. GWB:llä on huoltohenkilöstöä ympäri 
Suomen. Palvelupisteemme sijaitsevat Vantaalla, Turussa, Lah-
dessa, Tampereella, Jämsässä, Lappeenrannassa, Jyväskylässä 
ja Oulussa. Usean toimipisteen verkostolla takaamme lyhyen 
vasteajan.  
 
Huoltotiimimme koulutetaan päämiestemme sertifioiduilla kou-
lutusohjelmilla laadukkaan toiminnan ylläpitämiseksi. Omassa 
edustuksessamme olevien laitteiden lisäksi vastaamme alan 
muiden laitteiden huollosta ja kalibroinnista.

Kotimainen huolto-organisaatiomme antaa tukea ja turvaa inves-
toinnille samalla, kun korkealuokkainen laite tukee yritysten kes-
tävän kehityksen periaatteita. 

Tarjoamme palvelut laitteiden koko elinkaarelle 
aina oikeista ratkaisuista laitteisiin, tarvikkeisiin  
ja niiden ylläpitoon. Lopputuloksena on tehokas 
ja kestävä mittausratkaisu vuosiksi eteenpäin.

GWB-Ratkaisujen tekijä

Punnitus

Näytteen
käsittely ja 

säilytys

Erikoistuneet myyntitiimimme tarjoavat 

täyden tukensa asiakaskohtaisen ratkaisun 

löytämiseen. Haluamme lopputuloksen 

soveltuvan juuri asiakkaamme sen hetkiseen 

tarpeeseen.

Markkinoiden korkealuokkaisimmat 

laite-edustukset takaavat asiakkaillemme 

huippuluokan työvälineet niin laboratorioiden 

kuin teollisuuden tutkimukseen, mittaukseen 

ja mikroskopiaan.

Ratkaisujen ylläpito on tärkeä osa niiden 

toimivuutta. Maan kattava huoltoverkostomme 

on yrityksenne tukena niin edustuksessamme 

olevien, kuin muidenkin laitteiden huollossa. 

Tarvikkeiden helppo saatavuus on arjen 

työmukavuutta. Helpottaaksemme asiakkaidemme 

arkea, tarjoamme heille kaikki laitekohtaiset tai niiden 

käyttöön soveltuvat tarvikkeet lyhyillä toimitusajoilla.
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Oy G.W.Berg & Co Ab

Oy G.W.Berg & Co Ab:n (GWB) tarina alkoi Suomessa vuonna 1926, kun tanskalainen insinööri Georg Wilhelm 
Berg perusti yrityksen nimeltä Ing. G. W. Berg. Liiketoiminta perustui jo silloin laatumerkkien maahantuontiin ja 
huoltoon. Nykyisin konsernimme koostuu emoyhtiön lisäksi itsenäisinä toimivista tytäryhtiöistä G.W. Berg OÜ  
ja Labnet Oy.

Toimintamme ja tuotevalikoimamme tähtää asiakkaidemme prosessien laadun ja tuoteturvallisuuden varmista-
miseen. Haluamme osaltamme olla mukana varmistamassa osaltamme asiakkaidemme tuotteiden turvallisen 
ja oikeamääräisen tuotannon. Lisäksi toimitamme useille tutkimuslaitoksille laitteita tutkimuksen kehittämiseksi 
ja uusien innovaatioiden löytämiseksi ja sitä kautta edistää ihmisten, eläinten ja luonnon hyvinvointia.      
 
Olemme sekä ISO9001 että ISO14001 sertifioitu yritys. Lisäksi meillä on myös Suomen Tilaajavastuu Oy:n  
Luotettava Kumppani -merkin käyttöoikeus. 

FINAS:in (Finnish Accreditation Service) akkreditoima kalibrointilaboratorio, K029, on osana toimintaamme. 
Suoritamme kenttäkalibrointeja kaikille vaakamerkeille ja pipeteille.  

Palveleva perheyritys vuodesta 1926

GWB toimii laadunvarmistuksen, tuoteturvallisuuden,
tutkimuksen ja hyvinvoinnin saralla


