
Nejsme klasický e-shop, u nás nakupujete přímo od výrobce! Mráz Agro CZ 
je tradiční dodavatel vedlejších produktů potravinářské výroby a pro-
duktů z nich pocházejících. Na našem e-shopu najdete potravinové do-
plňky pro lidi i zvířata, tradiční krmiva, ale například i technická lepidla. 
Jsme výrobci, zemědělci, rybáři i potravináři. Náš záběr je široký, ale co 
děláme se snažíme dělat s tou největší péčí. Přesvědčte se sami!

PIVOVARSKÉ KVASNICE
Tradiční český dodavatel již od roku 1996
Zdroj kvalitních bílkovin, esenciálních aminokyselin a vitamínu B
 
KRMIVA
Velká krmiva v malém balení
Velké výsledky pro malé chovatele
 
WASSERMANN
Rybářské návnady na bázi pivovarských kvasnic a sladového květu
To nejlepší z jižních Čech
 
DEXTRINY
Potravinové doplňky a sladidla pro profesionály
Škroby ušité na míru

PRŮMYSLOVÉ ŠKROBY
Česká lepidla a technické produkty dle tradičních receptur
Kvalita na prvním místě

www.mrazagro.cz

Co na e-shopu najdete?
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WASSERMANN
Ačkoliv tak nezní, značka Wassermann pochází z jižních Čech. Jedni z nej-
lepších rybářů tohoto kraje se spojili, aby vytvořili jedinečnou recepturu 
spojující v sobě tradice sahající až k dobám, kdy kraj plný rybníků patřil 
Rakousku. Od toho také název Wassermann. V  jižních Čechách se od-
jakživa dařilo dvěma věcem, rybám a pivu. Kdo by dokázal, si u rybníka 
nedát jedno vychlazené. Dosažené úlovky dokazují, že pivo chutná nejen 
lidem, ale i rybám! Ve složení návnad Wassermann najdete nejen tradiční 
složky, ale rovněž vedlejší produkty pivovarské výroby, jako jsou pivovar-
ské kvasnice nebo sladový květ. Návnady jsou české výroby a v součas-
nosti jsou testovány i na Fakultě rybářství a ochrany vod ve Vodňanech! 
Zkuste je sami!

Náš příběh
Vladimír Mráz, nadšený rybář, myslivec a chovatel z jižních Čech, přišel 
v roce 1996 s myšlenkou vytvoření harmonického ekosystému lidí, zvířat 
a přírody využitím tehdejších odpadů potravinářského průmyslu. Svou 
poctivou prací tak dal za vznik ryze české, rodinné společnosti, která na 
českém trhu přetvořila tehdejší odpadní suroviny a  vedlejší produkty 
v hodnotná krmiva podporující zdraví i sílu zvířat. Postupem času nezů-
stalo u toho a naše aktivity tak dnes zasahují do širokého spektra nejen 
zemědělství, ale i potravinářství. Důraz na kvalitu a dlouhodobý pohled 
na věc nás však provází dodnes.

Vladimír Mráz, nadšený rybář, myslivec a chovatel z jižních Čech, přišel 
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