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Společnost ECOM spol. s r.o., významný výrobce kapalinových 
chromatografů, byla založena v říjnu roku 1991. V současné době 
máme kromě sídla v Praze také pobočku v Ostravě, což je výhodné 
zejména pro servisní činnost na Moravě. 

V sortimentu naší firmy najdete vše od kompletních sestav 
chromatografických systémů až po laboratorní spotřební zboží jako 
jsou vialky, septa, víčka, kapiláry a další.  

Vyrábíme izokratická vysokotlaká čerpadla s průtokem 10, 50 a 100 ml/min, gradientní 
čerpadla (nízkotlaký ternární gradient) s průtokem 10 a 50 ml/min, širokou škálu UV VIS 
detektorů od jednoduchých filtrových až po detektory na principu diode array pro sledování 
až 4 vlnových délek, dávkovací a přepínací ventily, kolonové termostaty, zařízení pro 
automatické dávkování a sběr frakcí a další. 

Pro preparativní aplikace doporučujeme náš software Ecomac, pro analytické aplikace 
software Clarity.Oba software umožňují řízení našich chromatografických systémů.  

Nepřehlédněte zvýhodněnou nabídku chromatografických 
sestav, na které je sleva 10% oproti ceně jednotlivých 
komponentů. Pro školy a univerzity nabízíme slevu, která 
je při koupi dvou sestav 20% a při koupi tří sestav 30%. 
Nadále platí sleva 5000 Kč při vrácení starých přístrojů. 
Tímto způsobem lze efektivně inovovat vybavení Vaší 
laboratoře. V případě zájmu o preparativní či analytický 
systém vám rádi zašleme cenovou nabídku na sestavu dle vašich požadavků. 

Naším cílem je pracovat na vysoké úrovni v oblastech vývoje, výroby a 
aplikace. Nejde nám jen o to zboží zákazníkům prodat, ale staráme se o 
odborná zaškolení a následný servis tak, aby byl zákazník spokojen po 
celou dobu užívání našich přístrojů. 
 
ISO certifikát dle normy ISO 9001-2000 potvrzuje, že dosahujeme 
nejvyšší možné kvality výrobků.  

Všichni naši zaměstnanci jsou informováni o všech procedurách 
dodržování kvality a jejich změnách tak, aby byli schopni optimálně plnit veškeré 
požadavky. 
 
Pro podrobnější informace o firmě a našich produktech prosím neváhejte navštívit naše 
webové stránky www.ecomsro.cz, kde kromě detailních popisů jednotlivých produktů jsou 
uvedeny i ceny.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat buď elektronicky na adrese 
info@ecomsro.cz nebo telefonicky na čísle 221 511 310  


