
OHEŇ VŽDY PŘI RUCE

NOVINKY / INOVACE

Severochema,
družstvo pro chemickou výrobu, Liberec
Vilová 333/2, 460 10, Liberec 10, Česká republika

IČO: 00029220
DIČ: CZ00029220

tel.: +420 485 341 911
tel.: +420 485 150 229 (expedice)
tel.: +420 485 341 927 (obchod)
fax: +420 485 151 291
e-mail: liberec@severochema.cz
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:

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

Certifikace:

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
DIN EN 1860-3
FSC®, PEFC
GMP (The Good Manufacturing Practice)

ČESKÝ VÝROBEK

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec patří mezi významné výrobce chemických produktů v České republice 
již téměř 70 let. Moderní technologická, výrobní a skladovací zařízení nám umožňují okamžitě a kvalitně uspokojit nejrůznější 
požadavky našich odběratelů. Mezi naše zákazníky patří jak koneční spotřebitelé, tak profesionální uživatelé a průmyslové 
podniky. Díky vlastnímu vývojovému pracovišti jsme schopni neustále držet krok s moderními trendy v oblasti chemické výroby. 
Stáčecí kapacity nám umožňují plnění od malých obalů až po cisterny. Severochema se dlouhodobě profiluje jako český výrobce 
vysoce kvalitních výrobků.
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• nová verze obrázků krabiček

• nově v display kartonu

• v kartonu mix 4 obrázků

240 ks / 8595009289522

• přírodní produkt – pouze dřevo a parafín

• odlomitelné dílky podpalovače balené ve fólii

• certifikováno dle FSC®

32 podpalů / 8595009289553

PE-PO domácnostní zápalky  
47 mm

PE-PO dřevěný podpalovač 
32 podpalů

PE-PO malé zápalky  
40 mm

PE-PO podpalovací svíčky  
10 ks

• přírodní produkt – pouze bukové dřevo a parafín

• extra dlouhá doba hoření 15–20 minut

• nezapáchá

10 podpalů / 8595009289539

• nová verze obrázků krabiček

• ekonomické balení

• 10-pack balen ve fólii

• v balení mix 4 obrázků

10 × 38 ks / 8595009289393



Podpalovač k podpalování uhlí, 
dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. 
Je vhodný pro zatápění v krbech, 
kamnech, zahradních grilech a ote-
vřených ohništích. Varianta v krabič-
ce splňuje normu podpalovačů pro 
grily dle DIN EN 1860-3.
40 podpalů fólie / 8595009210694
40 podpalů krabička / 8595009210601

Grilovací brikety v papírovém pytli 
2,5 kg s odnosným uchem. Vhodné 
pro všechny typy grilů na dřevěné 
uhlí a grilovací brikety. Výrobek splňu-
je normu DIN EN 1860-2.
2,5 kg / 8595009289096

Palivo do biokrbů je speciální palivo 
určené do krbů na bioethanol. Hoří 
přirozeným plamenem bez sazí a zá-
pachu, při hoření vzniká pouze oxid 
uhličitý a voda. Líh obsažený v pří-
pravku je vyroben z přírodních, a tedy 
obnovitelných zdrojů. Vhodné přede-
vším pro použití v interiéru.
1 l / 8595009244309
3 l / 8595009244316

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 vhod-
ný i pro skladování v interiéru obyt-
ných místností.
10 podpalů / 8595009289539

Kominíček je chemický přípravek 
k odstraňování sazí z komínů a kouřo-
vodů. Zlepšuje hospodárnost provo-
zu kamen a kotlů a působí preventiv-
ně proti vzniku požárů způsobených 
vznícením sazí v kouřovodech.
5 × 14 g / 8595009210229

Prstová rukavice pro mechanickou 
a tepelnou ochranu při manipu-
laci s krbem, kamny nebo grilem. 
Vyrobeno z přírodní hovězí usně. 
K dispozici na výběr pravá nebo levá 
varianta.
1 ks pravá / 8595009289379
1 ks levá / 8595009289577

Klasické domácnostní bezpečnostní 
zápalky. V kartonu je mix 4 obrázků. 
240 ks / 8595009289522

Plazmový zapalovač s flexibilním kr-
kem je vhodný pro zapalování kamen, 
krbů, grilů, svíček, plynových sporáků 
atd. Větru a chladu odolný, bezpečné 
skladování. Rychlé USB nabíjení – na-
bíjecí kabel součástí balení.
1 ks / 4004753905823

Dárkové balení obsahuje: 
– PE-PO pevný podpalovač krabička 40 podpalů (1×)
– PE-PO dřevěný podpalovač 32 podpalů (1×)
– PE-PO podpalovač z dřevité vlny 12 podpalů (1×)
– PE-PO kominíček 5 ks (1×)
– PE-PO zápalky 55 mm 100 ks (1×)
– Camino Maxi zápalky krbové 20 cm 45 ks (1×)
– Camino zápalky dlouhé 10 cm 50 ks (1×)
1 ks / 8595009288914

Podpalovač ve formě individuálně 
balených kostiček. Je vhodný pro za-
tápění v krbech, kamnech a zahrad-
ních grilech. Jednoduché, okamžité 
a čisté použití. Voděodolné balení 
jednotlivých podpalů.
60 podpalů / 8595009289409

Podpalovač ve tvaru odlomitelných 
dílků, obsahuje lisované dřevěné 
piliny napuštěné parafínem a je 
na konci opatřen zápalkou. Škrtátko 
je součástí krabičky. Vhodný pro po-
užití v otevřených ohništích, krbech 
a grilech. Výrobek je určen i ke skla-
dování v interiéru obytných míst-
ností. Certifikováno dle FSC®.
20 podpalů / 8595009289010

Podpalovač obsahuje pouze smotky 
dřevité vlny napuštěné parafínem. Je 
určen pro použití v grilech, krbech, 
kamnech, kotlích a otevřených ohniš-
tích. Výrobek je vhodný ke skladování 
v interiéru obytných místností. Hoří 
bez zápachu a kouře. Certifikováno 
dle PEFC.
32 podpalů krabička / 8595009289164
100 podpalů sáček / 8595009289270
150 podpalů box / 8595009289515

Lampový olej je určený pro všechny 
typy olejových lamp, včetně lamp 
petrolejových a zahradních po-
chodní. Vhodný na chaty, chalupy, 
zahrádky, k bazénům atd. Hoří i při 
nízkých teplotách.
500 ml / 8595009244682
1 l /  8595009244545 ČR;  

8595009244842 SR

Náhradní butanová náplň pro plni-
telné plynové zapalovače. Součástí 
balení (ve víčku) jsou i nástavce pro 
různé typy ventilků.
250 ml / 9007013522384

Čistič krbových skel je vysoce účinný 
prostředek na čištění skel krbových 
kamen, na čištění a odmašťování 
trub, krbů a kamen. Šetrně odstraňu-
je mastnotu, připálené zbytky, usa-
zeniny kouře a sazí, prach a ostatní 
nečistoty. Použitím nedochází k na-
rušení povrchu kovových ani skle-
něných částí zařízení.
500 ml / 8595009210502

Čisticí poleno je přípravek k odstra-
ňování sazí z komínů a kouřovodů. 
Zlepšuje hospodárnost provozu ka-
men a kotlů a působí preventivně 
proti vzniku požárů způsobených 
vznícením sazí v kouřovodech. Cer-
tifikováno dle PEFC.
1,1 kg / 8595009210175

Plnitelný teleskopický zapalovač 
s regulací výšky plamene. Vhodný 
pro zapalování kamen, krbů, grilů, 
svíček atd. V display kartonu 5 barev 
zapalovačů.
1 ks / 8595009289362

Dlouhé bezpečnostní zápalky. K dis-
pozici je 5 motivů, od každého mo-
tivu 6 obrázků.
50 ks / 4004753905489

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 gri-
lech. Splňuje normu pro podpalova-
če pro grily dle DIN EN 1860-3.
500 ml / 8595009241896
1 l /  8595009241971 ČR;  

8595009244712 SR

Plazmový zapalovač je vhodný pro 
zapalování kamen, krbů, grilů, svíček, 
plynových sporáků, cigaret atd. Větru 
a chladu odolný, bezpečné skladová-
ní. Rychlé USB nabíjení – nabíjecí ka-
bel součástí balení.
1 ks / 4004753905809

Podpalovač ve tvaru odlomitelných 
dílků obsahuje lisované dřevěné pi-
liny 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®.
32 podpalů / 8595009289553

Jednorázový gril je jednoduchou, 
praktickou a levnou variantou pro 
občasné grilování, jako je piknik, do-
volená, turistika… Palivem grilu jsou 
kvalitní grilovací brikety. Brikety jsou 
již napuštěné podpalovačem a za-
pálení je tedy jednoduché a není 
potřeba mít podpalovač samostat-
ně. Certifikováno dle FSC®.
90–120 min. grilování / 8595009289294

Podpalovač k podpalování uhlí, 
dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. 
Je vhodný pro zatápění v krbech, 
kamnech, zahradních grilech a ote-
vřených ohništích. Prémiová kvalita 
hořlaviny – podpalovač na bázi pa-
rafinu. Je bez zápachu a parfemova-
ný. Je vhodný pro skladování v inte-
riéru obytných místností.
40 podpalů / 8595009244408

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 neča-
dí. Výrobek obsahuje rostlinný olej 
z obnovitelných zdrojů. Parfém cit-
ronela pomáhá odpuzovat komáry 
a další hmyz.
1 l / 8595009244156

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.
1 ks / 8595009289485

Čistič grilů je vysoce účinný prostře-
dek na čištění a odmašťování grilů 
a grilovacího příslušenství, pečících 
a opékacích zařízení. Šetrně odstra-
ňuje mastnotu, připálené zbytky 
a ostatní nečistoty. Použitím nedo-
chází k narušení povrchu kovových 
ani skleněných částí zařízení.
500 ml / 8595009210489

Čisticí pelety jsou určeny pro čištění 
všech typů kamen spalujících dřevě-
né pelety a pro automatická kombi-
novaná 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.
1,5 kg / 8595009210199

Malé bezpečnostní zápalky. V balení 
je mix 4 obrázků.
10 × 38 ks / 8595009289393

Dlouhé krbové bezpečnostní zápalky. 
K dispozici jsou 3 motivy, od každého 
motivu 2 obrázky.
60 ks / 4004753907049

Domácnostní bezpečnostní zápal-
ky vhodné pro každodenní využití. 
V kartonu je mix 8 obrázků. Certifi-
kováno dle FSC®.
100 ks / 8595009289256

Krbové bezpečnostní zápalky. K dis-
pozici jsou 3 motivy, od každého 
motivu 6 obrázků.
45 ks / 4004753007138

Podpalovač na bázi lihu hoří bez sazí 
a zápachu. Zaručuje ještě snadnější 
a bezpečnější podpalování. Je velice 
vhodný pro přípravu fondue. Nesté-
ká z místa podpalu.
1 l / 8595009244774

Plnitelný zapalovač s piezoelektric-
kým zapalováním a s regulací výšky 
plamene. Vhodný pro zapalování 
kamen, krbů, grilů, svíček, plynových 
sporáků, cigaret atd. V display karto-
nu je 5 barev zapalovačů.
1 ks / 9007013489908

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 in-
teriéru obytných místností. Certifiko-
váno dle FSC®.
100 podpalů / 8595009289263

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.
2,5 kg / 8595009289089

PE-PO pevný  
podpalovač

PE-PO grilovací  
brikety

PE-PO palivo  
do biokrbů

PE-PO  
podpalovací svíčky

PE-PO kominíček PE-PO krbová a BBQ 
rukavice

PE-PO domácnostní 
zápalky 47 mm

NOLA 582 plazmový  
flexi zapalovač USB PE-PO dárkové balení

PE-PO pevný podpalovač 
balené kostičky

PE-PO dřevěný  
podpalovač 2v1

PE-PO podpalovač  
z dřevité vlny

PE-PO čirý  
lampový olej

Butanová náplň 
do zapalovačů

PE-PO čistič  
krbových skel PE-PO čisticí poleno PE-PO teleskopický 

zapalovač

Camino zápalky  
dlouhé 10 cm

PE-PO tekutý  
podpalovač

Nola 580 plazmový 
zapalovač USB malý

PE-PO dřevěný  
podpalovač

PE-PO jednorázový gril

PE-PO pevný  
podpalovač Premium

PE-PO přírodní  
lampový olej citronela

PE-PO větruodolný  
flexi zapalovačPE-PO čistič grilů PE-PO čisticí pelety

PE-PO malé zápalky 
40 mm

Camino Jumbo zápalky 
krbové 29 cm

PE-PO zápalky  
55 mm

Camino Maxi zápalky 
krbové 20 cm

PE-PO gelový  
podpalovač

Piezo plnitelný  
zapalovač

PE-PO dřevěný 
podpalovač kostičky

PE-PO dřevěné uhlí


