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ZOZNAM KATEGÓRIÍ ADRESÁRA  
 
 
Potreby pre pestovanie a zber rastlín (15) 
      - Drobná záhradná mechanizácia (16) 
      - Záhradnícke náradie (17) 
      - Doplnky a pomôcky na pestovanie rastlín (32) 
            Nádoby na pestovanie rastlín (33) 
            Špeciálne nádoby na predpestovanie priesad (34) 
            Viazací a aranžovací materiál (35) 
            Záhradné substráty (36) 
      - Agrochémia (37) 
            Prípravky na hnojenie, ošetrovanie a ochranu rastlín (38) 
            Biologické systémy ochrany rastlín (39) 
      - Zavlažovacie systémy (40) 
      - Stroje a zariadenia (42) 
Potreby na spracovanie a úpravu plodín (67) 
      - Stoje a zariadenia (68) 
      - Doplnky a drobné náradie (69) 
      - Potravinárska chémia (70) 
Záhradná architektúra, stavby a doplnky (18) 
      - Chatky (19) 
      - Skleníky, fóliovníky, pareniská (20) 
      - Krby, vodné plochy, fontány, oplotenie (21) 
      - Zimné záhrady (22) 
      - Chodníky, átriá a pergoly (23) 
      - Záhradný nábytok (24) 
      - Záhradná keramika (25) 
      - Detský svet (43) 
      - Bazény a sprchy (44) 
      - Osvetlenie (45) 
      - Stavebný materiál (66) 
Rastlinný materiál, produkty a služby (26) 
      - Semená, sadenice okrasných a úžitkových rastlín (27) 
      - Rezané, črepníkové, suché a umelé kvety a okrasné rastliny (28) 
      - Ovocné a okrasné dreviny (29) 
      - Trávniky (71) 
      - Tropické a subtropické rastliny (30) 
      - Zelenina a ovocie (50) 
      - Obilniny (51) 
      - Ovocné štavy a víno (75) 
      - Darčekové predmety (82) 
      - Aranžovanie kvetov a kvetinové výzdoby (83) 
      - Donášková služba (84) 
Literatúra (46) 
Výstavy (47) 
Životný štýl (48) 
      - Výrobky zdravej výživy (56) 
      - Prírodné liečivá, Kozmetika, Liečivá kozmetika (57) 
      - Poradne, centrá, kurzy (58) 
      - Ezoterika (59) 
      - Zdravé bývanie (60) 
Životné prostredie (53) 
      - Vodné hospodárstvo (62) 
      - Ochrana životného prostredia (63) 
      - Komunálna technika (64) 
      - Ekologické zariadenia a služby (121) 
Biopalivá (54) 
Poradenstvo (61) 
Ostatné Služby (65) 
      - Catering a pártyservis (72) 
      - Realitné služby (73) 
      - Poisťovacie služby (74) 
      - Cestovné kancelárie, Agroturistika (85) 

Týmto si záväzne objednávame uvedený zápis do adresára 
firiem:  
Meno a priezvisko zástupcu firmy:  
Odtlačok firemnej pečiatky: 

Vypíšte kódy zvolených 
kategórii:  
(označte krížikom, či ide o kúpu 
alebo predaj tovaru, služby, 
výrobu produktov) 

 
Vyberte Vašu pôsobnosť:  
(len jednu možnosť) 

 
Označte typ zápisu:  
(len jednu možnosť) 

 
 
Kód obchod. zástupcu Flóra.sk: 

číslo 
kategórie

kúpa 
predaj služby výroba

1.

2.

3.

4.

5.

celé Slovensko

len kraj

len okres

len obec / 
mestská 
časť

Jednoduchý zápis do adresára

Zápis s reklamným boxom 
(logom)

Zápis s farebným odlíšením a 
reklamným boxom 

Garantované umiestnenie 
zápisu do adresára
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