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Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec byla založena 1. října 1953. Částečně navázala na tradiční 
výrobu, jež má v místě současného sídla firmy v Liberci kořeny již od roku 1884. Z původně regionálního výrobce se 
Severochema díky investicím do svého vývojového pracoviště a vlastních receptur vypracovala do pozice významného 
výrobce chemických výrobků zásobujícího celý trh tehdejšího Československa. Výroba zahrnovala především chemické 
prostředky pro průmyslové a zemědělské podniky a čisticí prostředky pro domácnost.

HISTORIE & SOUČASNOST

Severochema v současnosti patří mezi významné výrobce chemických produktů v České republice. Moderní techno-
logická, výrobní a skladovací zařízení ji umožňují okamžitě a kvalitně uspokojit nejrůznější požadavky odběratelů. Mezi 
její zákazníky patří jak koneční spotřebitelé, tak profesionální uživatelé a průmyslové podniky. Díky vlastnímu vývojovému 
pracovišti je schopna neustále držet krok s moderními trendy v oblasti chemické výroby.

Severochema zaměstnává cca 100 zaměstnanců a její portfolio zahrnuje více jak 400 výrobků včetně privátních 
značek. Kromě podpalovačů, lampových olejů a dalšího BBQ příslušenství vyrábí Severochema také čisticí prostředky 
pro domácnost, škroby, ředidla, technické kapaliny, kosmetiku a prostředky pro prevenci a čištění graffiti.
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Severochema se dlouhodobě profiluje jako český výrobce vysoce kvalitních výrobků. Péči o jakost považuje za základ 
své konkurenční výhody. Firma má zaveden integrovaný systém řízení – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 

Podpalovače Severochemy jsou vyráběny a certifikovány dle standardu DIN EN 1860-3. Podpalovače obsahující dřevo 
jsou certifikovány dle systému FSC® a PEFC. Více informací o těchto certifikovaných výrobcích uvnitř katalogu.
Veškeré výrobky Severochemy včetně složení, značení, obalů a dopravy jsou v souladu s příslušnou legislativou České 
republiky i země exportu.

 

Ohleduplnost vůči životnímu prostředí a zlepšování pracovního prostředí už řadu let patří k prioritám Severochemy. 
Společnost proto průběžně do svých produktových řad zařazuje výrobky toto splňující, např. lampové oleje a podpalovače 
z obnovitelných zdrojů, dřevěné podpalovače jako šetrnou alternativu ke klasickým petrolejovým atd. Dle požadavků 
zákazníků se také v sortimentu zvyšuje podíl výrobků certifikovaných dle FSC®, PEFC nebo DIN EN 1860-3.

V současné době míří významné investice Severochemy do snižování energetické náročnosti výroby a do omezení jejího 
vlivu na okolní prostředí. Severochema dlouhodobě podporuje ekologické aktivity partnerských organizací ve svém okolí.
Severochema se hlásí k principům CSR (Corporate Social Responsibility).
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EXPORT & PRIVÁTNÍ ZNAČKY
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Severochema exportuje do více jak 20 zemí:
Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Řecko, Francie, Dánsko, Belgie, Švédsko, Litva, 
Německo, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Izrael, Rusko, Libanon, Katar, Omán atd.

Severochema nabízí svým zákazníkům výrobu produktů také pod jejich privátními značkami. Zákazník má možnost 
použít vlastní design obalu nebo mu vytvoření požadované grafiky zajistíme. Umožňujeme výrobu dle standardní 
produkce i vývoj nových výrobků dle specifických potřeb zákazníka. Balení, doprava, dokumentace atd. je provedeno dle 
požadavků klienta. Severochema zajišťuje výrobu pod privátními značkami klientů u více jak 100 produktů.
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SLUŽBY
Severochema v rámci programu AntiGraffiti nabízí služby spojené s odstraňováním graffiti a aplikaci preventivních 
nátěrů. Pro vlastní odstraňování nežádoucích nástřiků se používají vysoce účinné přípravky vyvýjené a testované přímo 
Severochemou. Aplikace preventivních nátěrů programu AntiGraffiti je vysoce účinný způsob ochrany proti následkům 
činnosti sprejerů. Nátěry chrání proti vniknutí nástřiků graffiti do hloubky podkladu u stávajících i nově realizovaných 
objektů, a to i památkově chráněných.

Nově nabízíme čištění fasád od prachu, plísní a řas. Požíváme účinné čisticí přípravky určené pro všechny typy fasád, 
betonů, cihel a plastů. Součástí služby jsou i drobné opravy omítek a případně i obnova poškozených nátěrů fasády.

V rámci Severochemy nabízíme také stáčení surovin, případně využití plnicích linek např. pro technické kapaliny, ředidla, 
čisticí prostředky… Jsme schopni stáčet od 100 ml objemů až po autocisterny.



PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tradiční podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný 
pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

PE-PO PEVNÝ PODPALOVAČ – FÓLIE

Č. výrobku EAN Ks/karton

1061069 – 40 podpalů 8595009210694 30 display

Podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný 
pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích. 
Prémiová kvalita hořlaviny – podpalovač na bázi parafinu. Je bez zápachu 
a parfemovaný. Je vhodný pro skladování v interiéru obytných místností.

PE-PO PEVNÝ PODPALOVAČ PREMIUM

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064440 – 40 podpalů 8595009244408 24 display

Podpalovač k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. 
Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale 
i otevřených ohništích. Certifikováno pro grily dle DIN EN 1860-3.

PE-PO PEVNÝ PODPALOVAČ - KRABIČKA

Č. výrobku EAN Ks/karton

1061060 – 40 podpalů 8595009210601 24 display
Registrační číslo 5Z082
Vyrobeno dle
DIN EN 1860-3:2003-12
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PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podpalovač na bázi lihu hoří bez sazí a zápachu. Zaručuje ještě snadnější 
a bezpečnější podpalování. Je velice vhodný pro přípravu fondue. Nestéká z místa 
podpalu.

PE-PO GELOVÝ PODPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064477 – 1 l 8595009244774 8

Podpalovač k podpalování pevných hořlavých materiálů jako je dřevěné uhlí 
nebo grilovací brikety. Hoří bez sazí a zápachu. Vhodný pro použití v zahradních či 
jednorázových grilech.

PE-PO TEKUTÝ PODPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064189 – 500 ml 8595009241896 8

1064197 – 1 l ČR 8595009241971 8

1064471 - 1 l SR 8595009244712 8
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PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podpalovač obsahuje pouze smotky dřevité vlny napuštěné parafínem. Je určen pro 
použití v grilech, krbech, kamnech, kotlích a otevřených ohništích. Výrobek je vhodný 
ke skladování v interiéru obytných místností. Hoří bez zápachu a kouře. Certifikováno 
dle PEFC™.

PE-PO PODPALOVAČ Z DŘEVITÉ VLNY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1068916
32 podpalů krabička

8595009289164 8 display

1068927
100 podpalů sáček

8595009289270 4 display

1068951
150 podpalů box

8595009289515 2

Podpalovač ve formě individuálních kostiček obsahuje pouze lisované 
dřevěné piliny napuštěné parafínem. Vhodný pro použití v otevřených 
ohništích, krbech, kamnech a grilech. Výrobek je určen i ke skladování 
v interiéru obytných místností.  

PE-PO DŘEVĚNÝ PODPALOVAČ KOSTIČKY

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068926 – 100 podpalů 8595009289263 6
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Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků obsahuje lisované dřevěné piliny napuštěné 
parafínem. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbech, kamnech a grilech. 
Výrobek je určen i ke skladování v interiéru obytných místností.  
Certifikováno dle FSC®.

PE-PO DŘEVĚNÝ PODPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068955 - 32 podpalů 8595009289553 24

Přírodní podpalovač ve tvaru svíček obsahuje pouze bukové dřevo a parafín.  
Extra dlouhá doba hoření 15 - 20 minut. Vhodný pro použití v otevřených ohništích, 
krbech, kamnech, kotlích a grilech. Hoří stabilním plamenem. Podpalovač 
nezapáchá, je tedy vhodný i pro skladování v interiéru obytných místností.

PE-PO PODPALOVACÍ SVÍČKY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1068953 – 10 podpalů 8595009289539 12

Podpalovač ve tvaru odlomitelných dílků, obsahuje lisované dřevěné piliny 
napuštěné parafínem a je na konci opatřen zápalkou. Škrtátko je součástí krabičky. 
Vhodný pro použití v otevřených ohništích, krbech a grilech. Výrobek je 
určen i ke skladování v interiéru obytných místností. Certifikováno dle 
FSC®.

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068918 – 20 podpalů 8595009289010 15

PE-PO DŘEVĚNÝ PODPALOVAČ 2V1
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Dřevěné uhlí v papírovém pytli 2,5 kg s odnosným uchem. Vhodné pro všechny typy 
grilů na dřevěné uhlí a grilovací brikety. Výrobek splňuje normu DIN EN 1860-2.

PE-PO DŘEVĚNÉ UHLÍ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1068911 – 2,5 kg 8595009289089 -

Grilovací brikety v papírovém pytli 2,5 kg s odnosným uchem. Vhodné pro všechny 
typy grilů na dřevěné uhlí a grilovací brikety. Výrobek splňuje normu DIN EN 1860-2.

PE-PO GRILOVACÍ BRIKETY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1068909 – 2,5 kg 8595009289096 -

Jednorázový gril je jednoduchou, praktickou a levnou variantou pro občasné 
grilování, jako je piknik, dovolená, turistika… Palivem grilu jsou kvalitní 
grilovací brikety. Brikety jsou již napuštěné podpalovačem a zapálení je 
tedy jednoduché a není potřeba mít podpalovač samostatně. 
90 - 120 min. grilování. Certifikováno dle FSC®.

PE-PO JEDNORÁZOVÝ GRIL

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068929 - 1 ks 8595009289294 5

PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Prstová rukavice pro mechanickou a tepelnou ochranu při manipulaci s krbem, 
kamny nebo grilem. Vyrobeno z přírodní hovězí usně. K dispozici na výběr pravá 
nebo levá varianta.

PE-PO KRBOVÁ A BBQ RUKAVICE

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068937 - 1 ks pravá 8595009289379 12

2068957 - 1 ks levá 8595009289577 12



Lampový olej je určený pro všechny typy olejových lamp, včetně lamp petrolejových 
a zahradních pochodní. Vhodný na chaty, chalupy, zahrádky, k bazénům atd.  
Hoří i při nízkých teplotách.

PE-PO ČIRÝ LAMPOVÝ OLEJ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064468 – 500 ml 8595009244682 8

1064454 – 1 l ČR 8595009244545 8

1064484 - 1 l SR 8595009244842 8

Lampový olej je vhodný pro všechny typy olejových lamp a zahradních pochodní. 
Jde o přírodní produkt, biologicky dobře odbouratelný, nezatěžující životní 
prostředí. Olej hoří i při nízkých teplotách a nečadí. Výrobek obsahuje rostlinný olej 
z obnovitelných zdrojů. Parfém citronela pomáhá odpuzovat komáry a další hmyz.

PE-PO PŘÍRODNÍ LAMPOVÝ OLEJ CITRONELA

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064415 – 1 l 8595009244156 8

Palivo do biokrbů je speciální palivo určené do krbů na bioethanol. Hoří přirozeným 
plamenem bez sazí a zápachu, při hoření vzniká pouze oxid uhličitý a voda.  
Líh obsažený v přípravku je vyroben z přírodních, a tedy obnovitelných zdrojů. 
Vhodné především pro použití v interiéru.

PE-PO PALIVO DO BIOKRBŮ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1064430 – 1 l 8595009244309 8

1064431 – 3 l 8595009244316 -

PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Čistič grilů je vysoce účinný prostředek na čištění a odmašťování grilů a grilovacího 
příslušenství, pečících a opékacích zařízení. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené 
zbytky a ostatní nečistoty. Použitím nedochází k narušení povrchu kovových ani 
skleněných částí zařízení.

PE-PO ČISTIČ GRILŮ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1061048 – 500 ml 8595009210489 6

Čistič krbových skel je vysoce účinný prostředek na čištění skel krbových kamen,  
na čištění a odmašťování trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňuje mastnotu, připálené 
zbytky, usazeniny kouře a sazí, prach a ostatní nečistoty. Použitím nedochází 
k narušení povrchu kovových ani skleněných částí zařízení.

PE-PO ČISTIČ KRBOVÝCH SKEL

Č. výrobku EAN Ks/karton

1061050 – 500 ml 8595009210502 6

Kominíček je chemický přípravek k odstraňování sazí z komínů a kouřovodů. 
Zlepšuje hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku 
požárů způsobených vznícením sazí v kouřovodech.

PE-PO KOMINÍČEK

Č. výrobku EAN Ks/karton

1061022
5 sáčků po 14 g

8595009210229 16 display

Čisticí poleno je přípravek k odstraňování sazí z komínů a kouřovodů. Zlepšuje 
hospodárnost provozu kamen a kotlů a působí preventivně proti vzniku požárů 
způsobených vznícením sazí v kouřovodech. 
Certifikováno dle PEFC™.

PE-PO ČISTICÍ POLENO

Č. výrobku EAN Ks/karton

2061017 – 1 ks 8595009210175 8

Čisticí pelety jsou určeny pro čištění všech typů kamen spalujících dřevěné pelety 
a pro automatická kombinovaná kamna spalující pelety a uhlí. Čisticí pelety obsahují 
speciální směs krystalů, které při spalování uvolňují aktivní látky pomáhající odstranit 
saze a rozpouštějí nahromaděné zbytky pryskyřice.

PE-PO ČISTICÍ PELETY

Č. výrobku EAN Ks/karton

2061019 – 1,5 kg 8595009210199 6

PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Plnitelný zapalovač s funkcí TURBO – větruodolný plamen. 
Vhodný pro zapalování především grilů, krbů, ohnišť atd.  
V display kartonu jsou 4 barvy zapalovačů.

PE-PO VĚTRUODOLNÝ METALICKÝ ZAPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068958 – 1 ks 8595009289584
20 display
400 karton

Plnitelný flexi zapalovač s regulací výšky plamene a s funkcí TURBO – větruodolný 
plamen. Vhodný pro zapalování především venkovních grilů, ohnišť atd. 
V display kartonu jsou 4 barvy zapalovačů.

PE-PO VĚTRUODOLNÝ FLEXI ZAPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068948 - 1 ks 8595009289485
16 display
96 karton

Malé bezpečnostní zápalky. V balení je mix 4 obrázků.

PE-PO MALÉ ZÁPALKY 40 MM

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068939 – 10 x 38 ks
(10-pack)

8595009289393
10 x 10-pack fólie 

50 x 10-pack karton

PE-PO DOMÁCNOSTNÍ ZÁPALKY 47 MM
Klasické domácnostní bezpečnostní zápalky. 4 různé obrázky krabiček namixovány  
v kartonu. Dvě verze výrobkového i kartonového balení - jednotlivé krabičky nebo 3-pack.

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068954 - 240 ks 8595009289522 54 display

2068952 - 3 x 240 ks 
(3-pack)

18595009289529 48 x 3-pack karton

Plnitelný teleskopický zapalovač s regulací výšky plamene. Vhodný pro zapalování 
kamen, krbů, grilů, svíček atd. V display kartonu 5 barev zapalovačů.

PE-PO TELESKOPICKÝ ZAPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068936 – 1 ks 8595009289362 25 display
500 karton

PE-PO ZÁPALKY 55 MM

Domácnostní bezpečnostní zápalky vhodné pro každodenní využití.
8 různých obrázků krabiček namixováno v kartonu. Certifikováno dle FSC®.

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068925 – 100 ks 8595009289256 42 display
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PODPALOVAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Plazmový zapalovač je vhodný pro zapalování kamen, krbů, grilů, svíček, plynových 
sporáků atd. Malá verze vhodná i pro zapalování cigaret. Větru a chladu odolný, 
bezpečné skladování. Rychlé USB nabíjení - nabíjecí kabel součástí balení.

NOLA PLAZMOVÝ ZAPALOVAČ USB

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068944 - 1 ks
NOLA 582 flexi

4004753905823 12

2068947 - 1 ks
NOLA 580 malý

4004753905809 12

Dlouhé bezpečnostní zápalky. K dispozici je 5 motivů (svíčky, barbecue, dekor, 
zima, květiny), od každého motivu 6 obrázků.

CAMINO ZÁPALKY DLOUHÉ 10 CM

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068932 – 50 ks 4004753905489 48 display

Dlouhé krbové bezpečnostní zápalky. K dispozici jsou 3 motivy (krby, malby, zima), 
od každého motivu 2 obrázky.

CAMINO JUMBO ZÁPALKY KRBOVÉ 29 CM

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068934 – 60 ks 4004753907049 20 display

Krbové bezpečnostní zápalky. K dispozici jsou 3 motivy (jaro/léto, podzim/zima, 
krby), od každého motivu 6 obrázků.

CAMINO MAXI ZÁPALKY KRBOVÉ 20 CM

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068933 – 45 ks 4004753007138 24 display

Plnitelný zapalovač s piezoelektrickým zapalováním a s regulací výšky plamene. 
Vhodný pro zapalování kamen, krbů, grilů, svíček, plynových sporáků, cigaret atd.  
V display kartonu je 5 barev zapalovačů.

PIEZO PLNITELNÝ ZAPALOVAČ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068949 - 1 ks 9007013489908
50 display

1000 karton

Náhradní butanová náplň pro plnitelné plynové zapalovače.  
Součástí balení (ve víčku) jsou i nástavce pro různé typy ventilků.

BUTANOVÁ NÁPLŇ DO ZAPALOVAČŮ

Č. výrobku EAN Ks/karton

2068950 - 250 ml 9007013522384
12 fólie

72 karton



ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Vysoce účinný čistič oken a skleněných ploch se speciálními přísadami pro zesílení 
čisticího efektu a 50% alkoholu. Výrobek je vhodné použít i k čištění zrcadel, skleněných 
částí nábytku a TV obrazovek. Účinkuje i za velmi nízkých teplot.

IRON ACTIVE PREMIUM

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041084 – 500 ml 8595009210847 10

Účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken 
a dalších skleněných ploch. S příjemnou citrusovou vůní.

IRON CITRUS

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041079 – 750 ml 8595009210793 6

Tradiční účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění 
oken a dalších skleněných ploch.

IRON

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041081 – 500 ml 8595009210816 8

1041234 - 500 ml
s rozprašovačem

8595009212346 10

1041235 - 750 ml
s rozprašovačem

8595009212353 6

1041082 – 1 l
s rozprašovačem

8595009210823 8

1041076 – 5 l 8595009210762 -

Účinný čisticí prostředek osvědčené kvality určený k mytí, čištění a leštění oken 
a dalších skleněných ploch.

IRON INDUSTRIAL

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041232 – 500 ml 8595009212322 8

14
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Přípravek určený k odstranění nečistot z plastových rámů, nábytku a všech plastů 
v domácnosti a průmyslu. Výborně odstraňuje i nalepený hmyz např. ze skel 
a plastových dílů automobilů.

IRON PLASTY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041318 – 500 ml 8595009213183 6

Čisticí přípravek s vůní pomeranče vhodný k odstranění nečistot a mastnoty 
z omyvatelných ploch v kuchyni jako jsou pracovní desky, obklady atd.

IRON KUCHYNĚ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041236 – 500 ml 8595009212360 6

Čisticí přípravek vhodný na omyvatelné povrchy jako je laminát, plast, obklady… 
S příjemnou květinovou vůní.

IRON PODLAHY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041305 – 1 l 8595009213053 5

15www.severochema.cz

Čisticí přípravek s vůní citronu vhodný k odstranění vodního kamene a nečistot 
z omyvatelných ploch v koupelně jako jsou vany, umyvadla, vodovodní baterie, 
obklady a další sanitární technika.

IRON KOUPELNY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1041237 – 500 ml 8595009212377 6



ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Speciální střiž k cídění stříbrných a zlatých předmětů. Je napuštěna látkami, které 
spolehlivě odstraní nečistoty, aniž by jakkoliv narušily povrch samotného kovu.

AURON

Č. výrobku EAN Ks/karton

1031270 – 10 g 8595009212704  8 display

Speciální, velmi účinný prostředek na odstranění připálených tuků a pokrmů 
z nádobí a pečících trub, vařičů a varného skla. Je vhodný pro používání 
v kuchyních v domácnosti i v restauracích. Při čištění nedochází k narušování 
smaltu nebo leštěného povrchu nádobí.

DRANA

Č. výrobku EAN Ks/karton

1031038 – 500 ml 8595009210380 6
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Speciální nepěnivý přípravek pro strojní čištění koberců s vysokou čistící schopností. 
Výrobek je určen nejen pro úklidové firmy, ale i pro domácí použití.

EXTERON

Č. výrobku EAN Ks/karton

1031905 – 480 ml 8595009219055 5

4

ČISTICÍ PROSTŘEDKY

Velmi účinný šampon s antistatickým účinkem, určený pro koberce a potahové 
látky.

TERON

Č. výrobku EAN Ks/karton

1031072 – 480 ml 8595009210724 5

Nízkopěnivý koncentrovaný přípravek pro strojní mytí podlah všech druhů, zejména 
pro průmyslové silně znečištěné podlahy. Výrobek má antikorozní účinky.

DRIFT NA PODLAHY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1031310 – 5 l 8595009213107 -

17www.severochema.cz
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DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVKY

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti obaleným virům, 
jako je např. koronavirus. Nebarví. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži. 
Dezinfikovanou kůži nevysušuje - obsahuje glycerol. Množství účinné látky 
odpovídá doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace).

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA RUCE

Č. výrobku EAN Ks/karton

1073406 – 1 l 8595009234065 8

1073407 – 3 l 8595009234072 -

Gelový přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti obaleným virům, 
jako je např. koronavirus. Nebarví. Pouze pro vnější použití na zdravou kůži. 
Dezinfikovanou kůži nevysušuje - obsahuje glycerol. Množství účinné látky 
odpovídá doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace).

DEZINFEKČNÍ GEL NA RUCE

Č. výrobku EAN Ks/karton

1073402 – 250 ml 8595009234027 5

1073403 – 3 l 8595009234034 -

Kapalný přípravek k dezinfekci povrchů. Účinný proti obaleným virům, jako je např. 
koronavirus. Nebarví. Na povrchu nezanechává mastný film - neobsahuje glycerol. 
Vhodný pro malé plochy – pracovní desky, zábradlí, kliky. Množství účinné látky 
odpovídá doporučení WHO (Světové zdravotnické organizace).

DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK NA POVRCHY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1073411 – 500 ml ČR 8595009234119 10

1073409 – 500 ml SR 8595009234096 10

1073414 – 3 l 8595009234140 -



Tekutý prostředek ke škrobení prádla a záclon. Chrání vlákno a zvyšují účinnost 
praní. Snižují potřebné množství pracího prostředku. Díky svému přírodnímu 
původu jsou ekologicky šetrné. Jsou vhodné pro použití v automatických pračkách 
i pro ruční praní.

Verze extra obsahuje speciální přísady snižující špinivost prádla, usnadňující žehlení 
(funkce „easyiron“) a omezující vznik elektrostatického náboje. Je vhodná pro 
všechny druhy prádla.

Verze na záclony navíc obsahuje speciální přísady zvyšující bělost, snižující 
žloutnutí a špinivost záclon. S příjemnou levandulovou vůní.

PŘÍRODNÍ TEKUTÝ ŠKROB 3E

Č. výrobku EAN Ks/karton

1051090 – 500 ml 8595009210908 6

1051170 – 500 ml 
extra

8595009211707 6

1051100 – 500 ml 
na záclony

8595009211004 6

Tekutý prostředek pro škrobení prádla a záclon. Vhodný pro automatické 
pračky i ruční praní. Obsahuje optický zjasňovač, který dodává textilu a zejména 
záclonám vysokou bělost. Uzávěr s dávkovačem.

SYNTETICKÝ TEKUTÝ ŠKROB 3S LEVANDULE

Č. výrobku EAN Ks/karton

1051107 – 500 ml 8595009211073 5

4

TEKUTÉ ŠKROBY
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VETERINÁRNÍ ŠAMPONY

20

Veterinární šampon pro psy a kočky. Přípravek obsahuje kondicionér s přísadou 
norkového oleje. Přípravek je vhodný i pro štěňata a koťata. Šampon zlepšuje kvalitu 
a vzhled srsti, usnadňuje rozčesávání i dlouhosrstých plemen. Dodává srsti lesk 
a přirozenou pružnost.

LORD ŠAMPON PRO PSY A KOČKY S NORKOVÝM OLEJEM

Č. výrobku EAN Ks/karton

1071401 – 250 ml 8595009214012 5

Veterinární šampon pro psy s antiparazitními účinky, kondicionérem a s přísadou 
kosmetického oleje. Kromě běžného použití je účinný proti vnějším parazitům - 
blechám, klíšťatům, vším, všenkám apod.

LORD ŠAMPON PRO PSY ANTIPARAZITNÍ

Č. výrobku EAN Ks/karton

1071410 – 250 ml 8595009214104 5

Veterinární šampon s kolagenem a dalšími speciálními látkami, které chrání srst 
proti odtučnění. Srst je po umytí lesklá a neztrácí svoji přirozenou pružnost.

LORD ŠAMPON PRO PSY S KOLAGENEM

Č. výrobku EAN Ks/karton

1071151 – 250 ml 8595009211516 5



KOSMETIKA

Lak se střední tuživostí je určený ke zpevnění vlasů. Obsahuje chmelový extrakt 
a provitamin B5 s příznivými účinky na vlasy i pokožku.

LAK NA VLASY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1010030 – 500 ml
náhradní náplň

8595009200305 12

Přípravek ke zpevnění vlasů. Je obohacen o chmelový extrakt a provitamin B5 
s příznivými účinky na vlasy a pokožku.

FIXET TUŽIDLO NA VLASY

Č. výrobku EAN Ks/karton

1010044 – 500 ml 
náhradní náplň

8595009200442 12

Šampon je určen pro všechny druhy vlasů. Obsahuje extrakt chmele a další přísady 
omezující odmaštění pokožky. Chmel zklidňuje a regeneruje pokožku, omezuje 
vytváření lupů a lámavost vlasů, zvyšuje jejich lesk a podporuje prokrvení pokožky.

SUSYMIL VLASOVÝ ŠAMPON

Č. výrobku EAN Ks/karton

1010075 – 250 ml 8595009200756 5
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ŘEDIDLA A TECHNICKÉ KAPALINY

K ředění nitrocelulozových a některých syntetických 
(nutno předem odzkoušet) nátěrových hmot 
nanášených štětcem, stříkáním a máčením 
clonováním. Používá se všude tam, kde je 
doporučeno použití ředidla C 6000 a v mnoha 
dalších předem odzkoušených případech.

SPECIÁLNÍ NITROŘEDIDLO C 6000

K ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu 
zasychajících, určených k nanášení stříkáním.

ŘEDIDLO S 6001

K ředění syntetických nátěrových hmot vypalovacích.

ŘEDIDLO S 6003

K ředění syntetických nátěrových hmot nanášených 
stříkáním nebo máčením.

ŘEDIDLO S 6005

K ředění olejových a syntetických nátěrových hmot 
na vzduchu zasychajících, určených k nanášení 
štětcem.

ŘEDIDLO S 6006

K ředění zejména bezaromátových barev, pro které 
je toto ředidlo doporučeno. Je vhodné také k čištění 
pracovních pomůcek. Přídavkem ředidla může být 
ovlivněna krycí schopnost nátěrových hmot.

ŘEDIDLO S 6006 BEZAROMATIK

K ředění jedno i dvousložkových epoxidových ná-
těrových hmot, určených k nanášení štětcem nebo 
stříkáním.

ŘEDIDLO S 6300

Rozpouštědlo určené pro odmašťování povrchů, 
pro čištění náčiní a ředění při používání všech 
rozpouštědlových barev na bázi jednosložkového 
polyuretanu, alkydové pryskyřice a pliolitu.

WHITE SPIRIT – LAKOVÝ BENZÍN

Technické rozpouštědlo (např. pro celulózová 
lepidla) a pro další speciální činnosti.

ACETON

Na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje 
vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.

PETROLEJ

Palivo do lihových vařičů, pro technické účely, 
k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění 
některých typů skvrn na textilu.

LÍH TECHNICKÝ

K čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do 
zapalovačů a jako palivo do tlakových lamp.

TECHNICKÝ BENZÍN

K čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do 
zapalovačů.

BENZÍNOVÝ ČISTIČ

K čištění kovových předmětů a textilií 
a k odmašťování.

BENZÍNOVÝ ČISTIČ TECHNICKÝ

Speciální organické rozpouštědlo (např. k ředění 
lepidel, čištění a odmašťování).

TOLUEN

K odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude 
tam, kde se běžně používá toluen. Technický benzín, 
obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací 
a čisticí vlastnosti.

TOLUENOVÉ ROZPOUŠTĚDLO 
A ČISTIČ

Čisticí a odmašťovací prostředek vhodný pro optiku, 
tištěné spoje, elektrické kontakty, skleněné plochy. 
Rozpouštědlo pro oleje, gumu, pryskyřice, lepidla, 
barvy, inkoust.

ISOPROPANOL
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Další ředidla a technické kapaliny dodáváme na základě konkrétní poptávky (včetně privátních značek).



Č. výrobku EAN Ks/karton

Speciální nitroředidlo C 6000
1084050 - 420 ml 8595009240509 12
1084056 - 700 ml 8595009240561 8

1084053 - 4 l 8595009240530 -
1084054 - 9 l 8595009240547 -

1084052 - sud 160 kg (190 l) 8595009240523 -
Ředidlo S 6001

1084140 - 420 ml 8595009241407 12
1084147 - 700 ml 8595009241476 8

1084142 - 4 l 8595009241421 -
1084143 - 9 l 8595009241438 -

1084145 - sud 150 kg (185 l) 8595009241452 -
Ředidlo S 6003

1084156 - 700 ml 8595009241568 8
1084153 - 9 l 8595009241537 -

1084155 - sud 160 kg (187 l) 8595009241551 -
Ředidlo S 6005

1084130 - 420 ml 8595009241308 12
1084137 - 700 ml 8595009241377 8

1084132 - 4 l 8595009241322 -
1084133 - 9 l 8595009241339 -

1084135 - sud 160 kg (185 l) 8595009241353 -
Ředidlo S 6006

1084060 - 420 ml 8595009240608 12
1084066 - 700 ml 8595009240660 8

1084062 - 4 l 8595009240622 -
1084063 - 9 l 8595009240639 -

1084064 - sud 150 kg (189 l) 8595009240646 -
Ředidlo S 6006 Bezaromatik

1084265 - 700 ml 8595009242657 8
Ředidlo S 6300

1084070 - 420 ml 8595009240707 12
1084076 - 700 ml 8595009240769 8

1084073 - 4 l 8595009240738 -
1084074 - 9 l 8595009240745 -

1084072 - sud 160 kg (185 l) 8595009240721 -
White Spirit – Lakový benzín

1085013 - 700 ml 8595009250133 8

4

ŘEDIDLA A TECHNICKÉ KAPALINY

Č. výrobku EAN Ks/karton

Aceton
1094161 - 420 ml 8595009241612 12
1094166 - 700 ml 8595009241667 8

1094163 - 4 l 8595009241636 -
1094164 - 9 l 8595009241643 -

1094160 - sud 150 kg (190 l) 8595009241605 -
Petrolej

1094010 - 420 ml ČR 8595009240103 12
1094015 - 700 ml ČR 8595009240158 8

1094012 - 4 l ČR 8595009240127 -
1094013 - 9 l ČR 8595009240134 -

1094016 - sud 180 l ČR 8595009240165 -
1095000 - 420 ml SR 8595009240103 12
1095001 - 700 ml SR 8595009240158 8

1095002 - 4 l SR 8595009240127 -
1095006 - sud 180 l SR 8595009250065 -

Líh technický
1094990 - 500 ml 8595009249908 8

1094991 - 1 l 8595009249915 8
1094992 - 4 l 8595009249922 -
1094993 - 9 l 8595009249939 -

1094994 - sud 150 kg (185 l) 8595009249946 -
Technický benzín

1094020 - 420 ml 8595009240202 12
1094026 - 700 ml 8595009240264 8

1094023 - 4 l 8595009240233 -
1094024 - 9 l 8595009240240 -

1094298 - sud 180 l 8595009242985 -
Benzínový čistič

1094288 - 180 ml ČR 8595009240271 20
1094287 - 180 ml SR 8595009242879 20

Benzínový čistič technický
1094290 - 420 ml 8595009242909 12
1094291 - 700 ml 8595009242916 8

1094292 - 4 l 8595009242923 -
1094293 - 9 l 8595009242930 -

1094294 - sud 140 kg (183 l) 8595009242947 -
Toluen

1094036 - 700 ml 8595009240363 8
1094032 - 4 l 8595009240325 -
1094033 - 9 l 8595009240332 -

1094035 - sud 160 kg (186 l) 8595009240356 -
Toluenové rozpouštědlo a čistič

1094320 - 420 ml 8595009243203 12
1094321 - 700 ml 8595009243210 8

1094322 - 4 l 8595009243227 -
Isopropanol

1094333 – 1 l 8595009243333 8
1094332 – sud 150 kg (191 l) 8595009243326 -
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Severochema,
družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Vilová 333/2, 460 10, Liberec 10, Česká republika

IČO:  00029220
DIČ:  CZ00029220

tel.:  +420 485 341 911; fax: +420 485 151 291; e-mail: liberec@severochema.cz
tel.: +420 485 341 927; e-mail: obchod@severochema.cz - obchodní oddělení
tel.:  +420 485 341 918; fax: +420 485 150 229; e-mail: expedice@severochema.cz - expedice
web: www.severochema.cz
web:  www.pe-po.cz
web:  www.cisteni-graffiti.cz
web:  www.cisteni-myti-fasad.cz
fb:  www.facebook.com/pepoCZ

Regionální manažeři pro ČR:

Regionální manažeři pro ČR:

Miloslava Hovorková
+420 603 851 923
hovorkova@severochema.cz

Milan Goblirsch
+420 731 605 078
goblirsch@severochema.cz

Svatava Nierostková
+420 603 851 921
nierostkova@severochema.cz

Kontakty pro Slovenskou republiku:

Marian Ivan
+421 904 837 725
info@severochema.sk

Robert Bende
+421 911 224 842
bende@severochema.sk

Liberec

Pardubice

HOVORKOVÁ

GOBLIRSCH

IVAN

BENDE

Praha

Jihlava
Brno

Ostrava

Bratislava

Banská
Bystrica

Karlovy
Vary

Manažer AntiGraffiti programu:

Miroslav Bajer
+420 603 851 925
bajer@severochema.cz
graffiti@severochema.cz

NIEROSTKOVÁ


