
 jakékoliv další chemikálie, které nejsou uvedené v abecedním seznamu 
 
 chemické výrobky v jakékoliv kvalitě p.a., čisté, technické nebo 

potravinářské   
 
 skladové hospodářství - kompletní program pro manipulaci a skladování   

nebezpečných látek – záchytné vany z oceli, nerezu a plastu, skladové 
kontejnery i protipožární, regály, skříně, míchací zařízení a čerpadla, 
vypouštěcí kohouty, bezpečnostní nádoby, manipulační a výklopné vozíky, 
speciální sady pro nehody, havarijní soupravy, výbavy ADR … 
 
 dodávky v baleních od cisteren až po 1 kg /g/ zásilky  
 

    dodávky vlastními nákladními vozy 3t, 6t, 8t, 20t 
       autocisterny , vagónové dodávky 20t, 50 t 
 
 zboží dodáváno až do Vašeho skladu  
 
 krátké dodací lhůty v ČR, stálým zákazníkům zajišťujeme servis 24hodin 

denně 
 
 

    konkurenceschopné ceny zboží vč.dopravy k Vám   
 
 akční nabídky - informujeme každého našeho klienta o zajímavých     

celoročních slevách, které poskytujeme na našich informačních letácích, 
popř. obchodní zástupce řeší se zákazníkem osobně  

 
 obaly vratné jsou poskytovány zdarma (domluva se zákazníkem) 
 
 individuální přístup ke každému zákazníkovi 
 
 dodržování zásad bezpečnosti a platné legislativy při manipulaci a    

přepravě, vlastní nákladní doprava dle ADR 
 
 poradenský servis 
 
 prostředky pro řešení provozních a havarijních úniků kapalin 

 
 
 
 
 

 



 
NABÍDKA   CHEMICKÝCH  VÝROBKŮ 
Abecední seznam 
 
 
 

A        Dihydrogenfosforečnan sodný 
Aviváže       Dolomit polovypálený /2 druhy/ 
Aceton        Dusičnan amonný 
Aktivní uhlí /různé druhy/     Dusičnan sodný 
Alkony A,AS,L32,Z      Dusičnan draselný 
Amberlitte       Dusičnan vápenatý  
Aspofrut - sladidlo pro diabetiky    Duvilaxy /různé druhy/ 
Asfaltové výrobky /různé druhy/    Dusitan sodný 
Algicid proti vodním řasám    Dřevěné uhlí    

B        E 
Bentonit /různé druhy/     Etanol 
Běloba titanová 
Bicarbona jedlá 

Benzoan sodný      F 
Běloba zinková       
Borax        Fenol 
Bionafta       Fluorokřemičitan sodný  
Barvy         Fluorid amonný 

C        Fluorid sodný 
        Formaldehyd  
Cererit       Fosforečnan sodný 
Citran sodný       Flokulanty  
Cyklohexanon 

Č        G 
Čpavková voda 25 %     Glyceriny 
        Glauberova sůl /síran sodný/ 

D        H 
Disiřičitan sodný      Hexametafosforečnan sodný 
Dithioničitan sodný 
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Hydrogenuhličitan sodný    
Hydroxid sodný šup., pec., tek.    Kyselina askorbová 
Hydroxid draselný šup., tek.     Kyselina amidosulfonová  
Hydroxid hořečnatý      Kyselina benzoová 
Hydroxid vápenatý      Kyselina boritá 
        Kyselina citronová monoh. 
        Kyselina dusičná 

CH       Kyselina fluorovodíková 
Chlorid vápenatý       Kyselina fosforečná 
Chloraminy /různé druhy/     Kyselina glutamová 
Chlorid amonný      Kyselina chlorovodíková 
Chlorid draselný      Kyselina jablečná 
Chlorid hlinitý      Kyselina mléčná 
Chlorid hořečnatý      Kyselina mravenčí 
Chlorid nikelnatý      Kyselina octová 
Chlorid křemičitý      Kyselina olejová 
Chlorid sodný /specializace/    Kyselina sírová 96 %, 66Bé 
Chlorid železitý      Kyselina sírová 38 %,32Bé  
Chlorid železnatý      Kyselina sorbová 
Chlornan sodný i stabilizovaný   Kyselina šťavelová 
Chlornan vápenatý      Kyselina vinná 
Chloroform        
Chlorové vápno  
Chlór kapalný lahve 45 kg, 65 kg 

I        L 
Isopropylalkohol      Lovosa TS20 

Laktosa 
        Lepidla 
        Lecitin 
        Ledek amonný s vápencem 

J         

        M 
Jodonal A   
Jedlá sůl vakuová       Manganistan draselný  
        Metafosforečnan sodný 

K        Metakřemičitan sodný 
Kusová sůl  
Kalafuna       Metanol 
Karboxymetylcelulosa     Metylenchlorid 



Kostní klíh       Močovina tech. i krmná  
Křemičitan sodný      Mycí pasty 
        Mravenčan vápenatý  
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N        S 
NPK        Síran amonný 
        Síran barnatý 
        Síran draselný 

O        Savo /různé druhy/ 
        Síran hlinitý tek. i gran.  
Octan sodný       Síran hořečnatý 
Orthosany       Síran měďnatý /modrá skalice/ 
Odmašťovadla      Síran nikelnatý 
Ostiony- viz Amberlitte     Síran sodný 
Oxid fosforečný      Síran zinečnatý /Bílá skalice/ 
Oxid chromitý      Síran železitý /Prefloc/ 
Oxid chromový      Síran železnatý /zelená   
Oxid hořečnatý         skalice/ 
Oxid titaničitý - titan. běloba    Sirník sodný /sulfid sodný/ 
Oxid zinečnatý - zinková běloba    Siřičitan sodný kryst.,bezv. 
        Slovacil 
        Slovafol  

P 
        Slovaminy 
Perchlorethylen      Slovapeg 
Peroxid vodíku 35 %, 50 %    Slovapoly 
Persteril       Sorban draselný 
Potaš /uhličitan draselný/     Sokraty /různé druhy/ 
Pragolody       Sůl /veškeré druhy/  
Prací prášky       Superfosfát 
Petrolej                                                                        Soda lehká, těžká, bicarbona     
Pryskyřice       Syntron 
Pyrosiřičitan sodný /disiřičitan sodný/   Syngaly 
Pyrofosforečnan sodný     Synalody  
Praganda       Sulfitový výluh  
Polyaluminiumchlorid PAX 18    Stavební chemie 
Parafíny – desky, vločky, granulát, pastilky  
Písky slévárenské, sklářské, filtrační, pro staveb. 
Chemii 
Purolitte  
 



R        T 
 

       Tabletová sůl  
Ricinový olej       Tetraboritan sodný /borax/ 
        Tetraboritan draselný 
        Terpentýn 
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Ř    
        Toluen 
Ředidla       Trichloethylen 
Řepkový olej       Tripolyfosfát sodný  
    

U         V 
        Vápenec  
Uhličitan amonný      Vapex 
Uhličitan draselný /potaš/     Vinan draselný 
Uhličitan hořečnatý      Vodní sklo draselné 
Uhličitan sodný kalc. /soda/    Vodní sklo sodné 
Uhličitan vápenatý      Vápenný hydrát /různé druhy/ 
Uhličitan manganatý     Vitranox- t.č. není k dispozici  
        Vločkovač tekutý 

        X 
  
        Xylen 
 
 
Výše uvedený seznam komodit tvoří pouze základní nabídku  chemických výrobků, náš 
sortiment není nijak omezený.  
 
 
 
 


