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Kto sme?
Sme BANCHEM, s.r.o., 100% slovenský výrobca a distribútor čistiacich, 

dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov, pre prakticky všetky oblasti hygieny a čistenia.

Spoločnosť vznikla 1. 4. 1990.

To, že sa nám už 30 rokov darí úspešne pôsobiť na trhu s čistiacimi a dezinfekčnými 

prostriedkami nie je náhoda. Náš úspech je podmienený vlastným vývojom, efektívnou 

výrobou, viacerými skladmi a strediskami strategicky rozmiestnenými na území 

Slovenskej republiky ako aj sieťou kvalifi kovaných obchodníkov a špecialistov 

na poradenstvo.

Naša produkcia je využívaná pravidelne vyše tisíckou spokojných, predovšetkým 

fi remných klientov. Medzi nich patria zdravotnícke zariadenia, priemyselné podniky, 

upratovacie a čistiace služby, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov, 

rovnako ako rôzne organizácie a distribútori pre domácnosti.

Produkciu exportujeme aj za naše hranice do Českej republiky, Maďarska, 

Poľska, Litvy a ďalších krajín v obmedzenom množstve.

200
vlastných výrobkov

1000+
spokojných zákazníkov

3000
ton vyrobených

ročne 4 mil. €
obrat

Mať vždy na prvom mieste spokojnosť klienta je našou 
základnou podnikateľskou fi lozofi ou.



Predstavujeme VámPredstavujeme Vám

Unikátny rad čistiacich produktov vyvinutý na základe 30 rokov skúseností.

Počas nášho úspešného pôsobenia na slovenskom i zahraničnom trhu s čistiacimi 

a dezinfekčnými prostriedkami, sme získali cenné poznatky a skúsenosti. Vyvinuli 

sme približne 500 rôznych čistiacich prostriedkov. Naše produkty nájdete 

v organizáciách rôzneho zamerania, prispôsobených na bežné, ale aj vysoko 

špecializované účely použitia. Naše smerovanie rovnako ako výskum a vývoj 

nových produktov určujú požiadavky Vás – našich ctených zákazníkov. 

 Preto prinášame nový rad produktov, ktorý spĺňa hlavné kritérium – 

je vytvorený pre Vás, v súlade s Vašimi potrebami a možnosťami.



Komplexný systém na pokrytie celej škály potrieb zákazníka

Vytvorený na základe 30 rokov poznatkov a skúseností

Optimálny pomer kvality čistenia a ceny

Šetrnosť voči ošetrovaným materiálom

Ľahká biologická odbúrateľnosť

Nízke dávkovanie

  Jedinečný dizajn
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•   Ideálny tvar fľaše pre 

pohodlné uchopenie

•   Využívame najnovšie technologické 

postupy pre zabezpečenie 

maximálneho účinku.

•    Slovenské príslovia

Aby sme nezabudli kto sme 

a kam smerujeme.

•   Unikátny kvalitný rozprašovač

•   Ideálny tvar fľaše pre 

pohodlné uchopenie

•    Slovenské príslovia

Aby sme nezabudli kto sme 

a kam smerujeme.

•   Unikátny kvalitný rozprašovač

maximálneho účinku.

•   Využívame najnovšie technologické 

postupy pre zabezpečenie 
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•   Fľaša s ryskou pre ľahšiu 

orientáciu o spotrebe

•   Vysvetľujeme, aby ste sa rozhodli 

pre to, čo skutočne potrebujete.

•   Nadčasový dizajn

Pretože máme odvahu 

experimentovať a robiť veci inak. 

•   Špirála

Ako symbol tradície kvality 

slovenskej výroby.

Na detaile záleží
Pretože svet sa skladá z maličkostíPretože svet sa skladá z maličkostí

•   Vysvetľujeme, aby ste sa rozhodli 

pre to, čo skutočne potrebujete.

•   Vysvetľujeme, aby ste sa rozhodli 
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Olejové osviežovačeOlejové osviežovače
 technológia postupného uvoľňovania vône

BANOX PUF 
Olejový osviežovač vzduchu

Účinný a trvácny osviežovač vzduchu na olejovej báze. 
Zaistí príjemnú vôňu všetkých priestorov, kde je žiadúca maximálne trvácna vôňa.

Kvalitné balenie zabezpečí veľmi pohodlnú aplikáciu. 
Balenie: 750ml

Náš TIP:

Mimoriadne vhodný aj na verejné toalety, do pisoárov a kúpeľní,

kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí.

Tri očarujúce vône nových olejových 
osviežovačov Vám spríjemnia deň.

Vôňa, kt� á sa nestratí. 
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Biely kvet

Vôňa Biely kvet v ktorej sa snúbi jazmín, snežienka a kvet 

pomarančovníka, Vás prenesie do sveta relaxu a harmónie. 

Táto unikátna vôňa si Vás získa svojim pôvabom čistotou 

a eleganciou. Aj potom čo odznie zanechá príjemnú pamäťovú 

stopu.

Levanduľa

Levanduľa je známa hlavne pre svoje upokojujúce účinky. 

Jej sladkastá relaxačná vôňa pomáha uvoľniť napätie a stres. 

Pri aplikácií na verejných priestoroch pôsobí veľmi elegantne 

a dôveryhodne.

Čierna ruža

Vôňa Čierna ruža je unikátnou kombináciou veľmi jemných 

tónov ruže a čerstvej bavlny. Táto jedinečná vôňa pôsobí 

luxusne a zároveň čisto a prirodzene. Pripomína vôňu 

čerstvo vypratej bielizne, čím navodzuje uvoľnenú a príjemnú 

atmosféru domova.



8 | www.banchem.sk

Toaletné čističeToaletné čističe
 Vyberte si to, čo skutočne potrebujete

BANOX 00 

5 verzií kvalitných toaletných čističov
na 4 rôznych bázach.

Na základe poznatkov od Vás o rôznych požiadavkách na toaletné čističe, sme 
vyvinuli 5 verzií verzií kvalitných toaletných čističov na 4 rôznych bázach. 

Balenie: 750ml

NaClO H3PO4 C6H8O7 HCl
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BANOX WC čistič H3PO4 + Limetka | balenie: 750ml

Kyslý čistiaci prostriedok s osviežujúcou vôňou limetka. Vďaka 

mimoriadne účinnej aktívnej zložke rýchlo a ľahko odstráni 

hrdzu a vodný kameň. Optimálna gélová štruktúra zabezpečí 

pomalšie stekanie a tým dokonalejšie čistenie. Vhodný na 

čistenie toaliet, pisoárov, odpadov, kúpeľní, práčovní, na 

smaltované obklady, sklo aj sanitárnu keramiku. Nevhodný na 

čistenie povrchov z farebných kovov a na hliník.

H3PO4 | Kyselina fosforečná

je stredne silná anorganická kyselina. V toaletných čističoch 

sa ako účinná látka používa pre svoj intenzívny čistiaci účinok 

(ľahko odstráni vodný a močový kameň) a súčasne veľmi 

dobrú materiálovú znášanlivosť..

„Príjemný 
pocit z čistého 
a bezpečného 

prostredia.“

BANOX NaClO + Voňavý les | balenie: 750ml

Chlórový čistiaci prostriedok s vôňou lesa. Vďaka optimálnej 

hustote steká pomalšie, čím dokonalejšie čistí. Vhodný na 

čistenie toaliet, pisoárov, odpadov, kúpeľní, práčovní, na 

smaltované obklady, sklo a sanitárnu keramiku. Nevhodný na 

čistenie povrchov z farebných kovov a na hliník..

NaClO | Chlórnan sodný

je látka s  vysokých obsahom anorganicky viazaného 

chlóru. Neodstraňuje vodný kameň, ale má vysoké oxidačné 

a bieliace účinky. Dobre odstráni nečistoty organického 

pôvodu a zabezpečí spoľahlivú hygienickú ochranu.
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„Vynikajúco 
odstraňuje vodný 

kameň, močový 
kameň a hrdzu.“

„Šetrný k materiálom 
a k prírode. 

Účinný voči nečistote 
a zápachu.“

BANOX WC čistič HCl + Citrón, Oceán | balenie: 750ml

Kyslý čistiaci prostriedok s vôňou Citrón, alebo Oceán. Rýchly 

a spoľahlivý účinkom. Vynikajúco odstraňuje vodný kameň, 

močový kameň a hrdzu. Vhodný na čistenie toaliet, pisoárov 

a sanitárnej keramiky. Nevhodné na čistenie povrchov 

z farebných kovov a na hliník.

HCl | Kyselina chlorovodíková (soľná)

je veľmi silná anorganická kyselina. Jej nízke pH zabezpečí 

veľmi rýchle a účinné odstránenie vodného kameňa a ďalších 

anorganických usadenín.

BANOX WC čistič C6H8O7 + EKO | balenie: 750ml

Kyslý čistiaci prostriedok s citrusovou vôňou. Šetrný a jemný. 

Odstraňuje z toaliet šetrne vodný kameň a močový kameň. 

Obsah kyseliny citrónovej vo výrobku zabezpečuje odstránenie 

nepríjemných pachov a biologickú rozložiteľnosť. Vhodný na 

čistenie toaliet, pisoárov a sanitárnej keramiky. Znášanlivosť 

s rôznymi materiálmi umožňuje použitie aj na čistenie batérii, 

obkladačiek a iné aplikácie. Šetrný k prírode. 

C6H8O7 | Kyselina citrónová

je slabá organická kyselina. Je vhodná na postupné 

odstraňovanie vodného a močového kameňa. Je veľmi šetrná 

k materiálom a ekosystému, čo umožňuje nechať prípravok 

pôsobiť na nečistoty dlhší čas.
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Toaletný gél Toaletný gél 

BANOX 00  

BANOX 00 - WC gél Citrón, Oceán | balenie: 750ml

Zabezpečuje dezodoračné, priebežné čistiace a anti-

bakteriálne účinky pri každom oplachu toaletnej nádoby. 

Je  mimo riadne ekonomický, dobre rozpustný. Vytvára 

dostatočné množstvo voňavej peny.

Voňavý a účinný gélový prípravok na plnenie 
závesných košíčkov v toalete.

„Dobrá myseľ a veselá
viac stojí, než zlata veľa.”

( Slovenské príslovie )
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Sanitárne čističeSanitárne čističe
 Čistí do vysokého lesku

BANOX 

BANOX ŽBLNK 
Kúpeľňa 

Vďaka optimálnemu zloženiu ľahko a šetrne 
odstráni vodný kameň aj hrdzu.

BANOX ŽBLNK  | balenie: 750ml / 5l

Kyslý čistiaci prostriedok, ktorý obsahuje kyselinu fosforečnú. 

Do vysokého lesku čistí kúpeľne, umývadla, obkladačky, toalety 

a všetky kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej oblasti.  Veľmi 

pohodlná sprejová aplikácia s kvalitným rozprašovačom. 
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BANOX CUC 
Sifón

Odporúčame na denné použitie.

BANOX CUC - sifón gél | balenie: 750ml

Chlórový čistiaci prostriedok s charakteristickou vôňou. 

Vďaka svojmu zloženiu dokonale odstráni aj tie najodolnejšie 

usadeniny. Husté gélové zloženie preniká aj cez neodtekajúcu 

vodu. Bezpečný pre kovové aj plastové potrubia. Znížená 

agresívnosť voči materiálom.

„Ako sa do h� y volá,
tak sa z h� y ozýva.“

( Slovenské príslovie )
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Umývanie riaduUmývanie riadu

BANOX

„Človek bez slobody
je ako ryba bez vody.”

( Slovenské príslovie )

BANOX HAM Saponát na riad, Balzam + Aloe Vera, 

Citrónový kvet | balenie: 750ml, 5l, 20l

Koncentrovaný prípravok na ručné umývanie riadu. Sviežo 

vonia a výborne odmasťuje. Obsahuje vysoký podiel látok 

na ošetrenie pokožky. Vo verzii Balzam aj výťažok z Aloe Vera. 

Biologicky odbúrateľný. Vhodný aj pre prevádzky verejného 

stravovania. Obsahuje antibakteriálnu zložku pre maximálnu 

hygienickú ochranu.

BANOX HAM Saponát na riad, Balzam + Aloe Vera, 

Citrónový kvet 

Koncentrovaný prípravok na ručné umývanie riadu. Sviežo 

vonia a výborne odmasťuje. Obsahuje vysoký podiel látok 

na ošetrenie pokožky. Vo verzii Balzam aj výťažok z Aloe Vera. 

Biologicky odbúrateľný. Vhodný aj pre prevádzky verejného 

stravovania. Obsahuje antibakteriálnu zložku pre maximálnu 
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Účinné enzýmy odstraňujú škvrny od kávy a čaju 
už pri teplote 40°C.

BANOX TAB 
Tablety do umývačky riadu 

BANOX TAB  | balenie: 60 tbl.

Účinne odstraňujú aj odolné škvrny. Eliminujú stopy po 

kvapkách vody. Dodávajú umývanému, aj nerezovému riadu 

lesk. Funkcia soli vo výrobku viaže vodný kameň a zabraňuje 

jeho usádzaniu. Chránia sklo pred trvalým zmat nením. Chránia 

umývačku riadu. Účinne čistia už pri nízkej teplote. 

„Široké spektrum 
využitia.“

BANOX CIT | balenie: 600g

Krémový abrazívny čistiaci prostriedok s veľmi príjemnou 

sviežou vôňou. Vhodný na ručné čistenie riadu, umývadiel, 

kúpeľní nerezových drezov, nádob, sklokeramických varných 

dosiek a ďalších povrchov. Vďaka veľmi jemnému zloženiu 

povrchy nepoškodzuje. Ľahko vyčistí hliník, smalt, kov, 

sklokeramiku, nerez (nehrdzavejúca oceľ), mramor, keramiku, 

plast, laminát, podlahové PVC a mnoho ďalších.
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Čistenie plôch a povrchov Čistenie plôch a povrchov 

BANOX KUK 
Na okná - Citrónová tráva 

BANOX KUK - na okná | balenie: 750ml / 5l

Kombinovaný alkoholový kontaktný čistič s vôňou citrónovej 

trávy. Rýchlo a ľahko odstráni nečistotu a mastnotu z Vašich 

okien a zrkadiel bez zanechania šmúh. Po aplikácii účinne 

zabraňuje opätovnému usadzovaniu vodných kvapiek 

a prachu. Udržuje predmety dlhodobo lesklé a chránené. 

Osvedčený na čistenie vonkajších sklenených plôch 

v exteriéroch, kde vytvára ochranný fi lm.

Výrobok je obzvlášť vhodný na plastové
a hliníkové profi ly okien.

BANOX 
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„Do domu kde láska býva, 
slniečko sa rado díva.“

( Slovenské príslovie )

BANOX GRIL 
BANOX GRIL  | balenie: 750ml

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na čistenie grilov, rúr, pecí, 

plechov na pečenie a krbových skiel. Ľahko a účinne odstráni 

mastnotu, pripáleniny, sadze a organické nečistoty. Veľmi 

pohodlná sprejová aplikácia.

BANOX KLOP 
Na nábytok - Medový

BANOX KLOP - na nábytok  | balenie: 750ml

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na všetky druhy drevených 

povrchov. Vynikajúco čistí a vyživuje drevené povrchy, 

pričom zabraňuje ich starnutiu. Zvýšená konzervačná 

a ošetrujúca schopnosť bez pocitu mastného predmetu už 

15 minút po   apli kácii. Mimoriadne príjemná medová vôňa 

pozitívne dotvára celkový dojem.

Na nábytok - Medový

BANOX KLOP - na nábytok  

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na všetky druhy drevených 

povrchov. Vynikajúco čistí a vyživuje drevené povrchy, 

„Zanecháva 
jednoliaty 

saténovo lesklý 
povrch bez šmúh.“
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„Tento produkt odporúčame na hĺbkové ošetrenie všetkých laminátových, korkových 
a drevených povrchov.“

BANOX ZEM 
univerzálny čistič

BANOX ZEM univerzálny čistič  |  balenie: 750ml / 5l / 20l

Univerzálny čistiaci prostriedok s dlhotrvajúcou mimoriadne 

príjemnou kvetinovou vôňou a  posilneným zložením 

s obsahom odmastňujúcich zložiek. Dokonale čistí všetky 

podlahy a  povrchy bez rizika poškodenia a  potreby 

následného oplachovania. Vynikajúca materiálová 

znášanlivosť.

BANOX ZEM 
mydlový čistič

BANOX ZEM mydlový čistič  | balenie: 750ml / 5l

Účinný mydlový čistič s príjemnou vôňou. Vďaka obsahu 

prírodného mydla a prídavných ošetrujúcich látok jemne 

a dôkladne čistí všetky laminátové, korkové a drevené povrchy. 

Zanecháva jednoliaty saténovo lesklý povrch bez šmúh 

a príjemne vonia. Impregnuje povrchy a špáry, predchádza 

ich zničeniu vplyvom vlhkosti. Malý podiel polymérov chráni 

podlahu pred priamym pôsobením nečistôt a uľahčuje ich 

opakovanú elimináciu.
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AKTIVIT 
Dezinfekčný | Bez vône a farby 

AKTIVIT dezinfekčný | balenie: 750ml / 5l

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na báze KAZ so 

zabrzdenou penivosťou. Čistí a dezinfi kuje všetky umývateľné 

plochy a povrchy ako kúpeľne, kuchyne, vnútra chladničiek, 

pracovné kuchynské plochy, kuchynské krájače, nože, povrchy 

vo veterinárnom lekárstve, potravinárskom priemysle, soláriách, 

reštauráciách a ďalšie. Ničí baktérie a plesne. Neobsahuje 

aldehydy a chlór. Nepoškodzuje povrchy.

Reg.č.: BIO/928/D/08/2/CCHLP

Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny (A,V)

*  Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Ideálny na čistenie a dezinfekciu vo fi tnes centrách, 
soláriách, reštauráciách a iných priestoroch s väčšou 

koncentráciou ľudí (stoly, stoličky, stroje, zariadenia).

*  Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

„Zabezpečí 
maximálnu čistotu 

a hygienickú 
ochranu.“

Dezinfekcia a čistenieDezinfekcia a čistenie
 v jednom kroku



Pečať bonity 

za ekonomické výsledky

Pečať spoľahlivosti – spoľahlivý 

partner vo verejnom obstarávaní

Pečať zodpovednosti  – spoločensky 

zodpovedný podnik

Pečať za ekonomické zdravie 

a dobrú platobnú morálku 

v odvetví priemyselnej výroby

Certifi kát – ISO 14001:2015

Ocenenia a certi� kátyOcenenia a certi� káty

Ocenenia udeľuje Národné informačné stredisko SR:

Certifi káty:

BANCHEM 

Certifi kát – ISO 9001:2015

Kde nás nájdete?Kde nás nájdete?
Centrála BANCHEM, s.r.o.

Rybný trh 332/9, P.O. Box 164,
929 01 Dunajská Streda, SR

Tel.: +421 31 591 08 01

e-mail: banchem@banchem.sk

Regionálne predajné stredisko 
a podniková predajňa v Bratislave

Rožňavská 1, 831 04, Bratislava 2
Tel.: 02 436 372 51

e-mail: predajnamoba@banchem.sk

Výrobné stredisko

Veľký Meder - Ižop, Konopná 3403,
932 01 Veľký Meder

Tel.: +421 31 555 31 25
e-mail: martikanovam@banchem.sk

Regionálne predajné stredisko a podniková
predajňa v Banskej Bystrici

Zvolenská cesta 11,  
974 05 Banská Bystrica 5

Tel.: 048 414 55 75
e-mail: gregovaz@banchem.sk

Podniková predajňa v Dunajskej Strede

Rybný trh 332/9,
929 01 Dunajská Streda

Tel.: 031 591 08 09

e-mail: banchem@banchem.sk

Regionálne predajné
stredisko v Prešove

Jesenná 12/C, 080 05 Prešov 5
Tel.: 051 775 20 13

e-mail: bacenkovan@banchem.sk

www.banchem.sk


