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Společnost BB Com:
Dodavatel profesionálních substrátů Florcom a hnojiv ICL

FIRMA BB COM S.R.O. VZNIKLA V ROCE 1997, KDY SE SPECIALIZOVALA NA DOVOZ RAŠELINY. VÝROBA 
SUBSTRÁTŮ ZAČALA V ROCE 2000 A V SOUČASNOSTI PATŘÍ MEZI PŘEDNÍ VÝROBCE PROFI I HOBBY 
SUBSTRÁTŮ A DODAVATELE HNOJIV PRO OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ, SPORTOVNÍ A GOLFOVÉ TRÁVNÍKY.

Technologie pro vysokou 
výrobní kapacitu
V roce 2004 byl zakoupen nový areál 
v Letohradu. Protože kapacita výrobny 
nestačila poptávce, byla po kompletaci 
nových moderních technologií v roce 

2005 výroba přesunuta do nového are-
álu. Dvě moderní míchací linky zajišťují 
přesné dávkování veškerých kompo-
nentů používaných při výrobě a spo-
lečně s balícími linkami pokryjí veškeré 
poptávky našich zákazníků. V minulém 

roce přibyly nově vyasfaltované plochy 
pro skladování materiálů, zdvojnásobi-
la se vlastní kamionová doprava, byla 
postavena nová administrativní budova 
a byl zřízen další sklad hnojiv. V letošním 
roce byl zakoupen nový drtič Husmann 
HFG V s trojnásobnou kapacitou, který 
umožní oproti předchozímu HFG IV při-
pravit dostatečné množství materiálu 
v požadované kvalitě. Firma BB Com se 
neustále rozvíjí a inovuje výrobní zaří-
zení tak, aby mohla svým zákazníkům 
poskytnout substráty té nejvyšší kvality.

Naše nabídka
Sortiment našich substrátů čítá více než 
60 druhů. Zákazníkům nabízíme hobby 
substráty balené v malých i větších litrá-
žích. Pro výrobu si mohou pěstitelé vy-
brat profesionální substráty v baleních 
75l, 250l, 6-ti m3 Bigbale nebo i volně 
ložené. Mezi našimi produkty si vyberou 
všichni, jak květináři, školkaři, tak i rea-
lizátoři parkových a sportovních golfo-
vých trávníků. Vzhledem ke zvyšující se 
oblibě zelených střech výrazně vzrůstá 
i výroba střešních substrátů. V nabídce 

V roce 2004 byl zakoupen 
nový areál v Letohradě.

Park Zlín Gahurův prospekt
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máme i speciální substráty s mykorhiz-
ními houbami nebo hydrogelem. Dále 
nabízíme dekorační materiál jako je 
např. mulčovací kůra, piniová kůra, ba-
revná štěpka a další. Nedílnou součástí 
je také nabídka travních osiv a kvalitních 
obalovaných i vodorozpustných profesi-
onálních hnojiv.

Kvalitní suroviny, 
základ úspěchu
Pro výrobu používáme jen ty nejkvalitněj-
ší suroviny – frézované i borkované balt-
ské rašeliny, bezplevelný kompost, zeolit 
apod. Předností borkovaných rašelin je 
vysoká vzdušná a vodní kapacita, poma-
lejší fermentace a nesléhavost. Rašelinu 
nejdříve vytřídíme na několik velikostních 
frakcí, zbavíme prachových částic a poté 
ji ve správném poměru mícháme s dal-
šími surovinami (kvalitním kompostem, 
zeolitem atd.). Naši obchodní zástupci 
jsou připraveni připravit recepturu přímo 
dle Vašich místních požadavků a zohled-
nit tak Vaše konkrétní potřeby.

Střešní substráty
Významnou součástí výroby jsou také 
střešní substráty, které slouží nejen k oze-
leňování střešních ploch, ale také k vyleh-
čení a oddrenážování půd. Jejich instalací 
se změní i teplotní komfort zastřešeného 
prostoru. Zelené střešní plochy jsou es-
tetickým prvkem, který vrací přírodu do 
moderní architektury. Poptávka po střeš-
ních substrátech Florcom se již několik let 
stále navyšuje. V loňském roce jich naše 
firma vyrobila více než 15 500m3 a vět-
šinu z nich vyfoukala na střechy vlastní 
silocisternou. Díky ní se manipulace se 
substrátem výrazně zjednodušuje (není 
třeba objednávat nákladný jeřáb a dále 
materiál distribuovat po střeše). Tím 
se i zároveň zlevňuje celková cena zele-

V každém regionu Vám na Vaše dotazy 
ochotně odpoví náš obchodního zástupce: 
www.bbcom.cz/kontakty

Ester Světlíková
obchodní zástupce
tel.: +420 733 535 868
e-mail: ester.svetlikova@bbcom.cz
BB Com s.r.o.
Kunčická 465, 561 51 Letohrad
tel.: +420 465 612 584
www.bbcom.cz, www.florcom.cz

né střechy. V září 2015 jsme náš střešní 
substrát vyfoukali na střechu České ze-
mědělské univerzity v Praze – Suchdole 
nedaleko budovy, kde se již tradičně koná 
každoroční konference Českého svazu 
greenkeeperů.

Substráty pro trávníky
Specializujeme se také na výrobu tráv-
níkových substrátů pro zahrady a parky 
a pro zakládání golfových a fotbalových 
trávníků. Použití našich substrátů v praxi 
se osvědčilo. Trávníkový substrát jsme 
vyráběli pro realizaci nové travní plochy 
fotbalového hřiště v Plzni a v Jihlavě. 
Dále jsme dodávali substrát pro park ve 
Zlíně „Gahurův prospekt“ a „Park Ko-
menského“, který získal ocenění 1.místa 
v kategorii Park roku 2015.

Golfová hnojiva
V roce 2016 jsme naši nabídku substrátů 
a hnojiv ICL rozšířili ještě o sortiment hno-
jiv pro golfové a sportovní trávníky. Nyní 
jsme schopni pokrýt celoroční potřebu 
výživy trávníků kvalitními a pro většinu 
z Vás dobře známými hnojivy ICL – dříve 
Scotts. Náš ceník zahrnuje nabídku hnojiv 
jak pro Greeny (Sierraform GT, Greenmas-
ter ProLite, Greenmaster Liquid), pro Fai-
rwaye (Sportsmaster CRF, Sportsmaster 
CRF mini, Sportsmaster WSF) i pro od-
paliště (Pro Turf, Sportsmaster CRF Mini, 
WSF). V nabídce máme i speciální pro-
dukty – smáčedla H2Pro, která příznivě 
působí v kořenové zóně, kde účinné látky 
napomáhají zadržování vody a snižují tak 
nároky na závlahu. Fungují jako prevence 
při výskytu suchých míst a předností těch-
to smáčedel je i výhodné dávkování – 10l/
ha. Nabízíme také Biostimulanty – Vital-
nova SeaMax. Tento produkt obsahuje 
extrakt z mořských řas, který se ukázal být 
extrémně účinný. Použitím koncentrátu 

mořských řas bylo ve studiích prokázáno 
zlepšení barvy i kvality trávníků, rozvoje 
kořenů a odolnosti vůči stresu.

Novinkou pro sezónu 2018 je Sports- 
master Base, který kombinuje rychle do-
stupný močovinový dusík spolu s unikát-
ním zdrojem makroprvků. Tento bezfosfo-
rový produkt je doporučen pro odpaliště 
a fairwaye.

Reference
Kompletní sortiment hnojiv jsme pro 
loňskou sezónu dodávali na golfové hři-
ště v Sokolově. Kvalita námi dodávaných 
hnojiv se spojila s mnohaletými zkuše-
nostmi vedoucího head greenkeeperera 
Martina Holzknechta a výsledkem tak 
bylo velmi pozitivně hodnocené a často 
navštěvované hřiště. Z dalších spokoje-
ných referencí mohu uvést pana Karla 
Maříka – Golf Resort Karlovy Vary a.s., 
pana Ťápala – Golf Resort Telč, Golf Club 
Liberec, Golf Club Háje, Golf Yard Re-
sort, Golf Mstětice a další.

Věříme, že pozitivní ohlasy a poptáv-
ka po kvalitních substrátech i hnojivech 
zajišťujících perfektně naživený trávník, 
se dále rozšíří mezi Vás a společně se vy-
dáme cestou k profesionalitě.    �

Těšíme se na další spolupráci.

Na golfové hřiště Sokolov dodávala společnost  
BB Com kompletní sortiment hnojiv po celou sezónu.

Travní drn s ukázkou 
kořenového systému


