Eastchem Sp. z o.o.
Kromołowska 78, 42-400
Zawiercie - polski dostawca
surowców chemicznych - węglan
potasu, siarczan potasu, chlorek
potasu, dostarczamy surowce
chemiczne do odbiorów w
Polsce i całej Europie K2CO3
K2SO4 KCl Na5P3O10 STPP
Na2CO3 Soda Ash
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Eastchem Sp. z o.o. ul.
Kromołowska 78, 42-400
Zawiercie, Polska - polski
dostawca surowców
chemicznych do różnych gałęzi
przemysłu, obsługujemy
odbiorcami są fabyrki w Polsce i
całej Europie
2019-09-03 10:45:20.262889
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This oﬀer does not constitute trade information
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
EASTCHEM SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie (miasto),
KROMOŁOWSKA 78 ,
Poland
Contact person
MARIUSZ KUDELA
m.kudela@eastchem.pl
Phone:
www.eastchem.pl

Description of the contract
Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest
bezpośrednim importerem oraz dystrybutorem chemikaliów produkowanych przez
duży, rosyjski holding. Eastchem jest wyłącznym przedstawicielem rosyjskiego
producenta w Polsce i dostarcza surowce chemiczne do większości krajów Europy.
Spółka Eastchem dostarcza głównie wysokiej jakości techniczny węglanu potasu,
trój-polifosforanu sodu, siarczan potasu nawozowy, związki aluminium (ok.
2500-3000 ton/miesiąc) do znanych polskich i europejskich producentów szkła,
kryształów, szkła opakowaniowego, producentów proszków do prania, detergentów,
środków czystości, ceramiki, nawozów, itp. Opakowanie - worki PP 25 kg, Big-bagi
1000 kg, luzem w auto-Silosach. Kontakt: Mariusz Kudela (Mr) - Dyrektor ds Handlu
Zagranicznego i Logistyki , E-mail : m.kudela@eastchem.pl , ul. Kromołowska 78,
42-400 Zawiercie, woj. śląskie Polska Eastchem Ltd. was founded in 2004 in 42-400
Zawiercie, we are Polish supplier of Potassium carbonate technical K2CO3, Sodium
tripolyphosphate STPP, Potassium sulphate fertilizer grade, Aluminium-based
products, we supply chemical raw materials (2500-3000Mt/month) to well-known
Polish and European manufacturers of glass, producers of washing powders, dishwashing materials, hygene, ceramics, fertilizers, etc. Packaging - 25kg PP bags,
1000kg Big-bags, bulk in Silo-trucks. Contact details: Mariusz Kudela (Mr) - Director
of International Sales & Logistics, E-mail address: m.kudela@eastchem.pl , 78,
Kromolowska Str. , 42-400 Zawiercie, Polska Słowa kluczowe/ Keywords: węglan
potasu, siarczan potasu, chlorek potasu, potaż, potas, trójpolifosforan sodu, azotan
potasu, azotan sodu, K2CO3, KCl, K2SO4, KNO3, NaNO3, STPP, potassium carbonate,
potassium sulphate, potassium chloride, sodium tripolyphosphate, kaliumsulfat,
kaliumcarbonat, pottasche, kaliumchloride, natriumtripoliphosphat, 42-400
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Zawiercie, Myszków, śląskie, 42-440 Ogrodzieniec, Kudela, Krawczyk, Zubowicz

Supplementary information
Firma Eastchem Sp. z o. o. powstała w 2004r. w Zawierciu, spółka Eastchem jest
bezpośrednim importerem oraz dystrybutorem chemikaliów produkowanych przez
duży, rosyjski holding. Eastchem jest wyłącznym przedstawicielem rosyjskiego
producenta w Polsce i dostarcza surowce chemiczne do większości krajów Europy.
Spółka Eastchem dostarcza głównie wysokiej jakości techniczny węglanu potasu,
trój-polifosforanu sodu, siarczan potasu nawozowy, związki aluminium (ok.
2500-3000 ton/miesiąc) do znanych polskich i europejskich producentów szkła,
kryształów, szkła opakowaniowego, producentów proszków do prania, detergentów,
środków czystości, ceramiki, nawozów, itp. Opakowanie - worki PP 25 kg, Big-bagi
1000 kg, luzem w auto-Silosach. Kontakt: Mariusz Kudela (Mr) - Dyrektor ds Handlu
Zagranicznego i Logistyki , E-mail : m.kudela@eastchem.pl , ul. Kromołowska 78,
42-400 Zawiercie, woj. śląskie Polska Eastchem Ltd. was founded in 2004 in 42-400
Zawiercie, we are Polish supplier of Potassium carbonate technical K2CO3, Sodium
tripolyphosphate STPP, Potassium sulphate fertilizer grade, Aluminium-based
products, we supply chemical raw materials (2500-3000Mt/month) to well-known
Polish and European manufacturers of glass, producers of washing powders, dishwashing materials, hygene, ceramics, fertilizers, etc. Packaging - 25kg PP bags,
1000kg Big-bags, bulk in Silo-trucks. Contact details: Mariusz Kudela (Mr) - Director
of International Sales & Logistics, E-mail address: m.kudela@eastchem.pl , 78,
Kromolowska Str. , 42-400 Zawiercie, Polska Słowa kluczowe/ Keywords: węglan
potasu, siarczan potasu, chlorek potasu, potaż, potas, trójpolifosforan sodu, azotan
potasu, azotan sodu, K2CO3, KCl, K2SO4, KNO3, NaNO3, STPP, potassium carbonate,
potassium sulphate, potassium chloride, sodium tripolyphosphate, kaliumsulfat,
kaliumcarbonat, pottasche, kaliumchloride, natriumtripoliphosphat, 42-400
Zawiercie, Myszków, śląskie, 42-440 Ogrodzieniec, Kudela, Krawczyk, Zubowicz

Purchasers from abroad
Indonezja
Chorwacja
Słowacja
Austria
Słowenia
Białoruś
Finlandia
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Francja
Grecja
Włochy
Hiszpania
Belgia
Meksyk
Łotwa
Wielka Brytania
Czechy
Polska
Litwa
Serbia
Niemcy
Norwegia
Rumunia
Szwajcaria
Szwecja
Peru
Węgry
Iran

CPV
Chemical products

Oﬀer type
Sell

Time limit for receipt of oﬀers
01.03.2020

Valid from
03.09.2019
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Industries
Pozostałe wyroby chemiczne
Wyroby chemiczne w formach podstawowych
Przemysł chemiczny i kosmetyczny

Possible production volume
500

Purchasers from abroad
YES
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