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PÁR SLOV
ZAKLADATELE
Auta, motory a různé typy průmyslových strojů mě odjakživa zajímaly. Když jsem se v 90. 

letech rozhodoval v čem začít podnikat, zamyslel jsem se v první řadě nad tím, co umožňuje tak 

složitému stroji, jakým je motor, převodovka či průmyslový stroj zajistit bezproblémový chod. 

Olejová náplň v každém stroji se vždy dá chápat jako pomyslná krev, která zajišťuje správný a 

bezporuchový chod. Každá olejová náplň je vždy jiná a dá se z ní přesně vyčíst, tak jako z lidské 

krve, mnoho informací. A to byla pro mě vždycky velká výzva.

Motto naší firmy zní:

„VAŠE STAROSTI JSOU NAŠÍM KONÍČKEM”

Zdeněk Dvořák st.

Ve svém podnikání jsem se zaměřil na to, co je

v každém stroji nejdůležitější – a to je mazání. 

Proto se naše společnost již čtvrtstoletí stará

o to, abychom Vám vždy zajistili to nejlepší

v oblasti mazání a paliv.
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O FIRMĚ
Společnost MADOIL s.r.o. vznikla v roce 1996. Zabezpečujeme dodávky olejů, 

maziv, speciálních produktů, a to nejen pro drobné odběratele, ale především pro 

průmyslové závody, dopravní a zemědělské firmy. Specializací naší společnosti 

je poskytovat odběratelům kompletní tribologický servis včetně filtrace, aditiva-

ce a ekologické likvidace olejů.

Abychom naše služby a poradenství v oblasti olejů v našem areálu ještě více 

rozšířili, spustili jsme v roce 2014 také autoservis. V něm se specializujeme jak 

na výměny olejů v motorech, tak i převodovkách, a to zejména v automatických. 

U těchto výměn využíváme ty nejmodernější přístroje.

 

Vzhledem k tomu, že naší specializací jsou provozní kapaliny vozidla, neodmys-

litelnou součástí je i kvalitní palivo. Zde Vám může naše společnost nabídnout 
®vysoce aditivovanou naftu Extra Drive Diesel  s vysokým stupněm čistoty od 

společnosti MOL–SLOVNAFT.

1996
Rok založení

společnosti

Spokojených

zákazníků

5k+
Nabízených

produktů

6k+
Pozitivních

hodnocení

98%

Kusů skladových

zásob

30k+



DODAVATELSKÝ
PROGRAM

Motorové oleje

Průmyslové oleje

Motocyklové oleje

Oleje pro zahradní techniku

Potravinářské a ekologické oleje

Aditiva

Servisní a stavební chemie

Autokosmetika
®Motorová nafta Extra Drive Diesel  

Mobilní nádrže

Technické benzíny a ředidla

Plastická maziva

Chladící kapaliny
®Ad Blue

Demineralizovaná voda 

Čerpací a mazací technika 

Sorbenty

Skladování nebezpečných látek

Náhradní díly

Dílenské nářadí



Dodáváme do:

Zemědělství 

Průmyslu

Autodopravy

Autoservisů

Prodejen autodílů

Bioplynových stanic

Stavebnin a stavebních firem

Vinařství

Záchranných složek

Potravinářského průmyslu



SLUŽBY
Analýzy olejů
Na základě odebraných a dodaných vzorků, provádíme kontrolu stavu 

olejových náplní dle platných norem a obecně akceptovaných metod.

Ultrazvukové čištění
Ultrazvukové čištění je v současné době nejprogresivnější technologie na 

odstraňování volně přilnutých nečistot na předmětech. Využití má v auto-

mobilové a vojenské technice, elektrotechnice, jemné mechanice, hodinář-

ství atd.

Filtrace olejů
Díky účinné mikro filtraci jsme schopni docílit odstranění mechanických 

nečistot z hydraulického oleje do velikosti až 1μm. Odstraněním volné i 

vázané vody z tohoto oleje jsme dále schopni prodloužit jeho životnost a 

snížit poruchovost strojních systémů až o 80 %.

Ekologická likvidace olejů
Zabezpečujeme odbornou a ekologickou likvidaci použitých olejů.

®
AdBlue

®Dodáváme polomočovinu AdBlue  pro naše maloobchodní i velkoobchodní 
®odběratele. AdBlue  jsme schopni dovézt i na místě přečerpat.



SERVISNÍ  A
STAVEBNÍ CHEMIE
Servisní chemie

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

LEPIDLA

TĚSNÍCÍ TMELY

BARVY A LAKY AUTOCHEMIE AUTOKOSMETIKA KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY

MAZACÍ PŘÍPRAVKY UVOLŇOVACÍ PROSTŘEDKY

Stavební chemie

* SILIKONOVÉ TMELY PU PĚNY

ČISTIČELEPIDLA

* SILIKONOVÉ TMELY (akrylové, těsnící,

   sanitární, střešní, štukatérské apod.)



Motorové oleje s nanotechnologií

Jsou inovativní, vysoce výkonné motorové oleje vhodné pro všechny typy záže-

hových a vznětových motorů osobních, užitkových a nákladních vozidel. Naše 
®oleje dodáváme včetně nanotechnologie MNT .

®Technologie MNT  (MADOIL NANO TECHNOLOGY)

®
Do naších olejů aplikujeme nanotechnologii MNT , 

která snižuje tření v motoru, čímž částečně zvyšuje 

jeho výkon a snižuje spotřebu.

INOVATIVNÍ

ŘEŠENÍ

KOMPLEXNÍ

ŘEŠENÍ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ

ISO 14001:2015

GARANTOVANÁ

KVALITA

ISO 9001:2015

VÍCE JAK 50

DRUHŮ ZBOŽÍ

SKLADEM

VÍCE JAK

15K LITRŮ

SKLADEM



WWW.MADLUBE.CZ



MOTOROVÁ NAFTA
PRO NÁROČNÉ
V roce 2000 jsme pro naše zákazníky vybudovali čerpací stranici, která je umís-

těna v areálu společnosti MADOIL s.r.o. Zde si můžete natankovat kvalitní, 
®zušlechtěnou naftu MOL–SLOVNAFT Extra Drive Diesel  s vysokým stupněm 

čistoty.

®
Aditivovaná, bezsirná motorová nafta MOL–SLOVNAFT Extra Drive Diesel  vyhovu-

je těm nejpřísnějším technickým požadavkům vozidel se vznětovými (dieselovými) 

motory. Vyhovuje evropským požadavkům EN 590.

Naše motorová nafta je celoročně aditivovaná speciálními přísadami, které 

zlepšují užitné parametry a také:

NIŽŠÍ

SPOTŘEBA

PALIVA

VYŠŠÍ

VÝKON

MOTORU

PŘÍZNIVĚJŠÍ

SKLADBA

VÝFUKOVÝCH

PLYNŮ

NIŽŠÍ

PORUCHOVOST

VOZIDLA

DELŠÍ

ŽIVOTNOST

MOTORU

BEZPEČNÝ

START

V KAŽDÉM

ROČNÍM

OBDOBÍ



Kdo u nás

může tankovat?

AUTO

DOPRAVY

Areál je dostatečně

velký pro otočení

kamionu s přívěsem

ZÁCHRANNÉ

SLOŽKY

Vhodné pro hasiče,

policii nebo

záchrannou službu

FIREMNÍ

VOZIDLA

Výhodou je kredit, 

souhrnná faktura a

 palivová zpráva

OSOBNÍ

VOZIDLA

Ocení vysokou

kvalitu  paliva,

především v

zimním období

ZAMĚDĚLSKÁ

TECHNIKA A

TĚŽKÉ STROJE
Naftu přivezeme a

přečerpáme přímo

do stroje

Samoobslužný výdejní stojan přijímá platební karty

Visa, Mastercard, Apple a Google Pay, Maestro.

Na prodejně máte možnost platit kartou CCS.

Můžete si doplnit
®AdBlue  



AUTOSERVIS
V roce 2014 jsme rozšířili naši nabídku služeb o kvalitní autoservis, který jsme 

vybavili těmi nejlepšími a nejmodernějšími přístroji. Majitelům osobních i užit-

kových automobilů všech značek nabízíme kvalitní a profesionální přístup při 

diagnostice a opravách.

VÝMĚNY MOTOROVÝCH OLEJŮ

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE KLIMATIZACE

SERVIS A PLNĚNÍ KLIMATIZACE

PŘEZUTÍ A VYVÁŽENÍ PNEUMATIK

VÝMĚNA BRZDOVÝCH DESTIČEK

NANOTECHNOLOGIE NA ČELNÍ SKLA

RENOVACE KRYCÍCH SKEL SVĚTLOMETŮ

DIGITÁLNÍ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

DIAGNOSTIKA VOZIDLA

DIAGNOSTIKA TLUMIČŮ

MĚŘENÍ A KONTROLA AUTOBATERIE 

DEKARBONIZACE VSTŘIKOVACÍCH SYSTÉMŮ

ULTRAZVUKOVÉ ČIŠTĚNÍ VSTŘIKŮ

ČIŠTĚNÍ DPF FILTRŮ

WWW.MADOIL-SERVIS.CZ



Výměny olejů v automatických převodovkách

Automatická převodovka je, bez ohledu na svůj konstrukční princip, dílem 

nesmírně citlivým na čistotu olejové náplně. Proto při těchto výměnách využívá-

me nejmodernější přístroje. Specializujeme se na všechny typy a značky vozidel.



Brno

České Budějovice

Ostrava

Praha

Plzeň

Břeclav

MADOIL s.r.o.

Sovadinova 3552/10a

690 02 Břeclav

info@madoil.cz

www.madoil.cz

OLEJE • MAZIVA • AUTOSERVIS

800 213 214
VOLEJTE ZDARMA


