
OFERTA OFICJALNEGO DYSTRYBUTORA ADBLUE 

 

AD-BLUE noxy DODATEK KATALITYCZNY DO DIESLA 

AdBlue®  to specjalny środek do katalizatorów pozwalający znacząco ograniczy emisję 

tlenków azotu (NOx), co sprawia, że możliwa jest redukcja spalin. AdBlue to chemiczny ciekły 

produkt, który jest nietoksyczny, bezwonny, bezbarwny, bezpieczny dla otoczenia i przyjazny dla 

środowiska. 

Zastosowanie 
Co to jest AdBlue® 

Jest to roztwór wodny mocznika o jego wysokim stężeniu – 32,5%. Kiedy podda się go 

działaniu wysokiej temperatury, uwalnia się z niego amoniak, który pomaga zredukować 
szkodliwe związki w spalinach. 

AdBlue® przeznaczony jest do pojazdów zasilanych silnikami Diesla (szczególnie 

ciężarowych), które mają zainstalowany specjalny zbiornik na ten roztwór. Jest on przekazywany 

do katalizatora, przeznaczonego do oczyszczania spalin wydalanych z pojazdów. Dzięki jego 

działaniu spełniają normę Euro 6 – europejskiego standardu emisji spalin. 

NOXy® – produkt chemiczny znany również pod zarejestrowanym znakiem towarowym 

AdBlue®, stosowany jest przede wszystkim w najnowszych technologiach oczyszczania spalin. 

Jego zastosowanie pozwala na znaczną redukcję tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe. 

Redukcja dokonywana jest aż do momentu uzyskania nietoksycznej pary wodnej oraz azotu. 

NOXy® doskonale odnajduje się w sektorze motoryzacyjnym – także w systemie Selektywnej 

Redukcji Katalitycznej (SCR). Pomaga więc dostosować się do obowiązującej normy emisji 

spalin (m.in. Euro V i Euro VI). 



 
CENY W KONFIGURACJI POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW/POJEMNOŚCI 

 

 

MAUZER : 

- Pojemność 1000 litrów 

- Cena 2 750 zł netto 

- Kaucja za mauzer 350 zł netto / jeśli brak opakowań  na wymianę 



 

 

CENA LUZU Ad Blue – 2.75 zł netto / 1 litr / pojęcie luzu dotyczy się cystern 

 

 

 

POJEMNOŚĆ  5 l : 

- Pojemność 5 litrów / kanister 

- Cena 18,80 zł netto / ilość na 1 palecie 120 sztuk / min logistyczne 120 sztuk 

 

 



 

POJEMNOŚĆ  10 l : 

- Pojemność 10 litrów / kanister 

- Cena 39,90 zł netto / ilość na 1 palecie 60 sztuk / min logistyczne 60 sztuk 

 

 

POJEMNOŚĆ  20 l : 

- Pojemność 20 litrów / kanister / możliwość kanistra z lejkiem / wycena indywidualna 

- Cena 73,00 zł netto / ilość na 1 palecie 35 sztuk / min logistyczne 35 sztuk 

 

 



WAŻNE INFORMACJE : 

 

OSOBA DO KONTAKTU 

CHEMIA & NEXUS ® 

 

PIOTR MARAK 

DZIAŁ SPRZEDAŻY I ZAMÓWIEŃ 

TEL: 507 157 910 / 502 742 212 

E-mail : plyny.bomasept@gmail.com 

 

- Możliwość płatności w Euro 

- Możliwość negocjacji cen przy zamówieniach pełnotirowych 

- Stabilność dostaw 

- Możliwość stałej współpracy 

- Możliwość zakontraktowania stałych dostaw 

- Harmonogram dostaw ustalamy indywidualnie/czas oczekiwania od 2-5 dni 


