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Kontaktní osoba: Lenka Petrů
tel. 585 202 466, chemikalie@fagron.cz.

Vyberte si z uvedených produktů 
5 ks v libovolné kombinaci  

a získejte 

+
2 l osvěžujícího nápoje Pfanner 

ze zeleného čaje s příchutí citronu 
a opuncie

5 ks + dárek zdarma

… váš spolehlivý dodavatel chemikálií

Giemsa-Romanowski roztok 1 000 ml

May-Grünwald roztok 1 000 ml

Temesvari roztok 1 000 ml

Aceton č. 1 000 ml

Aceton p. a. 1 000 ml

Diethyether p. a. 1 000 ml

Chloroform p. a. 1 000 ml

Kyselina octová 99,8% ledová p. a. 1 000 ml

Isopropylalkohol p. a. 1 000 ml

Methylalkohol p. a. 1 000 ml

Xylen č. 1 000 ml

Xylen č. 2 500 ml

Název Balení

Akce platí do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob.



KDO JSME?

O společnosti
Fagron a.s. Česká republika 
je součástí mezinárodní 
belgicko–nizozemské 
společnosti Fagron, která 
byla založena v roce 1992. 
Naším hlavním předmětem 
činnosti je specializace 
na výrobu i distribuci 
farmaceutických surovin 
a galenických léčivých 
přípravků používaných pro 
magistraliter přípravu léčiv 
v lékárnách. 
  
V naší krátké novodobé 
historii jsme se stali během 
22 let největším českým 
výrobcem farmaceutických 
surovin a galenických 
léčivých přípravků. 
Jsme držiteli certifikátů 
Správné výrobní praxe 
(GMP) a Správné distribuční 
praxe (GDP) vydávaných 
Státním ústavem pro 
kontrolu léčiv Praha. 
  
Nyní přicházíme na trh 
s rozšířenou nabídkou 
čistých laboratorních 
chemikálií od českých 
i světových renomovaných 
výrobců s podporou plného 
servisu, jež zahrnuje 
i dodání zboží do 24 
hod. do celé ČR od jeho 
objednání. 

Jak u nás nakupovat?
Zaregistrujte se a objednávejte zboží s dodávkou již násle-
dující pracovní den!
Na email obchod@fagron.cz stačí zaslat výpis z obchodní-
ho rejstříku nebo živnostenský list, Vaše kontaktní údaje, 
dodací adresu a bankovní spojení.

Jakékoliv další dotazy nebo případnou pomoc s registra-
cí Vám ochotně poskytnou pracovníci našeho call centra 
na bezplatné telefonní lince 800 138 759.
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Představujeme
Kvalitní zákaznický servis a služby poskytované našim zá-
kazníkům jsou pro nás prioritou! 

Od června 2014 jsme rozšířili stávající sortimentní nabídku 
chemikálií o více než 1 200 položek čistých, laboratorních, 
speciálních, farmaceutických a technických chemikálií čes-
kých a světových renomovaných výrobců. 

Stálá nabídka obsahuje cca 200 položek standardně do-
dávaných do 24 hodin od objednání. Dodací lhůta položek 
mimo stálou nabídku činí 10 dnů od objednání, není-li do-
hodnuto jinak.

Doprava v rámci celé České republiky je ZDARMA. 

Pro informace o sortimentu a akčních nabídkách 
kontaktujte Lenku Petrů, tel. +420 585 202 466, 
e-mail: chemikalie@fagron.cz 

… váš spolehlivý dodavatel chemikáliíFagron


