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Spoločnosť BANCHEM

KTO SME?
Sme 100 % slovenský výrobca a distribútor čistiacich, 

dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov, pre prakticky 

všetky oblasti hygieny a čistenia. Naša produkcia je 

využívaná pravidelne vyše tisíckou spokojných, predovšetkým 

firemných 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. POZÍCIA 
NA TRHU

To, že sa nám už vyše 31 rokov darí úspešne pôsobiť 

na trhu s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami, je 

podmienené vlastným vývojom, efektívnou výrobou, 

niekoľkými skladmi a strediskami strategicky 

rozmiestnenými na území Slovenskej republiky, 

ako aj sieťou kvalifikovaných obchodníkov 

a špecialistov na poradenstvo.

FILOZOFIA
Spoločnosť vznikla 1.4.1990. Počas celej doby 

existencie sme komunikovali s klientom a hľadali 

možnosti, ako mu pomôcť s jeho potrebami v oblasti 

čistenia a dezinfekcie. To, že máme vždy na prvom 

mieste spokojnosť klienta, je zároveň našou 

základnou podnikateľskou filozofiou.

5,5 mil.
obrat 

na trhu

200
výrobkov

1000+
spokojných 
zákazníkov
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o spoločnosti BANCHEM
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Prečo sa naši 
klienti rozhodli 
pre BANCHEM, 
s.r.o?
1. Sme dlhodobo spoľahlivý partner o čom svedčí naša platobná 

disciplína a certifikáty získané v národných hodnoteniach spoločností.

2. Máme vlastné sklady a strediská rozmiestnené 
strategicky po celom Slovensku — Bratislava, Veľký Meder, 

Dunajská Streda, Trnava, Banská Bystrica a Prešov.

3. Tovar vozíme priamo ku klientom vlastnou dopravou ZDARMA 
(pri objednávke pod 100€ sa účtuje manipulačný poplatok)

4. Prispôsobíme sa vám v maximálnej možnej 
miere — klienta vždy kontaktujeme a vopred sa s ním 

dohodneme, kedy mu tovar môžeme priviesť.

5. Podporujeme vás — klientom poskytujeme propagačné 

materiály, katalógy, letáky, reklamné predmety a i.

6. Klientom po vzájomnej dohode poskytujeme 200ml 
vzorky rôznych našich výrobkov ZDARMA, 

či už na odskúšanie, alebo podporu ďalšieho predaja.

7. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vám okrem výhodných 

cien a kvalitných slovenských výrobkov, poskytujeme 

aj stabilné partnerstvo v podobe starostlivosti o vaše 
potreby, individuálny prístup a poradenstvo.

8. Zastrešujeme kompletný hygienický štandard. Okrem 

kompletného sortimentu čistiacich, kozmetických a dezinfekčných 

prípravkov vlastnej výroby, aj upratovacie pomôcky, vozíky, 

papierový sortiment a vrecia a sáčky, dávkovače a i.

9. Sme 100% slovenská firma, ktorá zamestnáva slovenských ľudí.

10. Produkcia vlastnej výroby je mimoriadne kvalitná, o čom svedčí 

aj vzrastajúci záujem zahraničných spoločností o naše výrobky.
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NAŠI KLIENTI O SPOLUPRÁCI: 

„Pre spoluprácu s firmou Banchem s.r.o som sa rozhodla z viacerých 
dôvodov: široká škála sortimentu, cenová prístupnosť, rýchle dodanie 
tovaru, ústretovosť a odborné poradenstvo príjemného personálu, 
celková spokojnosť bez výhrad.“

PhDr. Jana Dupáková
– riaditeľka DD a DSS Senuim v Banskej Bystrici
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Čo aktuálne potrebujete?
  Účinný čistiaci prostriedok.   Jednoduchú aplikácia.

  Rýchly a 100% účinok.   Šetrnosť a ochrana čistených moderných materiálov a obsluhy.

  Nápadité arómy.   Primeraná cena.

Začnime pekne od podlahy…

Čo má zvládnuť výborný podlahový čistič?

  Vyčistiť drevenú podlahu, parkety, laminát, korok, 

prírodné marmoleum, dlažbu, linoleum…

  Priestor prevoňať príjemnou vôňou, ktorá zanechá dojem.

  Ošetriť daný povrch počas čistenia.

  V prípade potreby povrch odmastiť.

  Zanechať lesk.

Produktový rad čistiacich 
prostriedkov AKTIVIT
Vyvinutý pre splnenie vašich aktuálnych potrieb 
v domácnostiach, sociálnych, obchodných a kancelárskych budovách.

Na rôzne podlahové materiály si 
môžete zvoliť špeciálny produkt.
Alebo?

AKTIVIT Universal 
cleaner | 1000 ml, 5 l

Univerzálny čistič na podlahy a predmety

  Čistí všetky vodou umývateľné podlahy a povrchy 

(veľké aj malé plochy, podlahy, nábytok...), linoleum, 
prírodné marmoleum, plávajúcu podlahu, dlažbu, drevené 
podlahy, hliníkové a plastové povrchy a iné.

  Ošetruje všetky vyššie uvedené povrchy.

  Bez rizika poškodenia čisteného povrchu.

  Bez potreby následného oplachovania.

  Odmasťuje.

  Dodáva lesk.

  Má primeranú cenu.

  Zanecháva mimoriadne príjemnú nápaditú vôňu v priestore.
  Dostupný v štyroch verziách vôní: Green lily, 

Red feeling, Water bay, Water flower.

  Náš TIP 
Čistota a vôňa domova, ktorú si zamilujete… 
Pre zvýšenie voňavej pohody dodatočne aplikujte AKTIVIT 
air freshener – osviežovač vzduchu, v rovnakej vôni.
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AKTIVIT air freshener | 500 ml

Osviežovač vzduchu

  Starostlivo vyberané vône podmienené spotrebiteľským 

prieskumom, dlhoročnými skúsenosťami a znalcami 

z oblasti vplyvu vône na človeka a emócie.

  Prevonia a osvieži akýkoľvek interiér

  Neškodný voči materiálovým nosičom

Použitie: Nastriekajte prípravok do priestoru, na povrch 

kobercov, závesov, čalúnenia alebo na akýkoľvek iný povrch 

a užívajte si príjemný pocit z dlhotrvajúcej vône.

Dostupný v štyroch nápaditých vôňach:

Green lily –  jemnejšia kvetinová vôňa, ktorá pôsobí 

upokojujúco a harmonizujúco

Red feeling –  zmyselná sladšia vôňa, mimoriadne 

obľúbená najmä u žien

Water flower –  harmonizujúca, svieža kvetinová vôňa, 

vhodná do akéhokoľvek prostredia

Water bay –  vôňa evokujúca sviežosť a čistotu priestoru

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„V našom domove okrem dodržiavania hygieny dbáme na to, aby vo 
všetkých priestoroch bola príjemná vôňa, ktorá dlho vydrží a nedráždi 
sliznicu dýchacích ciest. Práve výrobok AKTIVIT air freshener spĺňa 
naše požiadavky. Výrobca tvrdí, že je to vôňa domova, ktorú si 
zamilujete. Má pravdu!“

S pozdravom PhDr. Jana Dupáková
– riaditeľka DD a DSS Senuim v Banskej Bystrici

„Produkt AKTIVIT universal cleaner, používame v našom zdravotníckom 
zariadení od jeho uvedenia na trh. Oceňujeme hlavne jeho príjemné 
4 varianty vôní. Príjemne prevoňajú priestory a navodzujú 
príjemný pocit tak pre klientov ako i zamestnancov. Dlhodobú 
vôňu podporujeme  používaním osviežovaču Aktivit air freshener 
s identickými vôňami.“

Ildiko Maksiová – vedúca úseku hygieny, 
Všeobecná NsP Veľký Krtíš n.o.
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AKTIVIT | 1000 ml

Ošetrujúci čistič na podlahu

Tento produkt odporúčame na hĺbkové ošetrenie všetkých 

laminátových, korkových a drevených povrchov.

  Obsahuje prírodné mydlo a prídavné ošetrujúce látky

  Jemne a dôkladne čistí

  Impregnuje povrchy a špáry

  Bráni poškodeniu ošetrovaných povrchov a ich zničeniu vplyvom vlhkosti

  Malý podiel polymérov chráni podlahu pred priamym pôsobením 
nečistôt a uľahčuje ich opakovanú elimináciu

AKTIVIT | 1000 ml

Ošetrujúci mydlový čistič

Tento produkt odporúčame na hĺbkové ošetrenie pre všetky druhy 

nábytku, drevené parkety a obklady, lakované aj nelakované.

  Jemne a zároveň dôkladne čistí

  Obsahuje kokosové mydlo

  Vytvára antistatický náboj, čím zabraňuje usadzovaniu prachu
  Prírodné oleje obsiahnuté v kokosovom mydle vyživujú čistené povrchy a predmety
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AKTIVIT | 1000 ml

Leštenka

Tento produkt odporúčame zvoliť v prípade čistenia a leštenia starších 

dlažieb a povrchov, ktoré viditeľne potrebujú vrátiť zašlý lesk.

  Čistí všetky vodou umývateľné povrchy

  Chráni pred poškriabaním, zvlnením a zvlhnutím

  Impregnuje špáry

  Vráti a dodá lesk

Použitie: Všetky vodou umývateľné povrchy a podlahy. Koncentrovaný 

na základný náter, alebo zriedený na udržiavanie lesku základného náteru.

  Náš TIP 
V prípade potreby sa syntetické vosky dajú pohodlne odstrániť produktom 
PANTRA Profesional 65. Opýtajte sa nás na tento produkt.
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AKTIVIT | 500 ml

Drevo, nábytok, laminát

Vysoko účinný čistiaci prostriedok na všetky druhy drevených 

povrchov s pohodlnou sprayovou aplikáciou.

  Vynikajúco čistí a vyživuje drevené povrchy, 

pričom zabraňuje ich starnutiu.

  Zanecháva jednoliaty saténovo lesklý povrch bez šmúh.

  Zvýšená konzervačná a ošetrujúca schopnosť bez pocitu 

mastného predmetu už 15 minút po aplikácii.

  Obsahuje extrakt z pomarančového oleja.

  Mimoriadne príjemná, svieža vôňa pomarančov 

pozitívne dotvára celkový výsledný dojem.

AKTIVIT KONTAKT / 
KONTAKT Citrus | 500 ml

Kombinovaný alkoholový kontaktný čistič

Čistí všetky sklenené povrchy do vysokého lesku.

  Rýchlo a ľahko odstráni akúkoľvek nečistotu 

a mastnotu, 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 film.

  Náš TIP 
Výrobok je obzvlášť vhodný na plastové a hliníkové profily okien.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Pri čistení a ošetrovaní nábytku a ďalšieho vybavenia z dreva 
a laminátu sa v našom domove dôchodcov denne používame 
výrobok AKTIVIT na drevo, nábytok, laminát s rozprašovačom. 
Po aplikácií prípravku sú predmety ako napríklad dvere, zábradlia, 
stoly, stoličky... ligotavo lesklé, bez šmúh a príjemne voňavé. 
Ošetrený povrch sa zbavuje prachu, škvŕn, odtlačkov prstov a iných 
nečistôt. Matné staršie drevené povrchy žiaria leskom a vyzerajú 
ako nové. Dolešťovanie nie je nutné, práca je ľahká a jednoduchá.“

Ing. Tibor Pint – riaditeľ Domova 
dôchodcov v Klížskej Nemej
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„S produktami z radu 
AKTIVIT vyčistite celú 
miestnosť, od podlahy, 

až po okná…“
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AKTIVIT | 500 ml

Dezinfekčný

Čistí a dezinfikuje všetky umývateľné plochy a povrchy (kúpeľne, kuchyne, vnútra 

chladničiek, pracovné kuchynské plochy, kuchynské krájače, nože, atď.).

  Antibakteriálne pôsobenie zabezpečuje maximálnu hygienu.

  Neutralizuje pachy.

  Zanecháva príjemnú, sviežu citrusovú vôňu. 

    Dostupný aj bez vôňe a farby.

  Pohodlná sprejová aplikácia.

         reg.č.: bio/928/D/08/2/CCHLP

Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny (A, V)

  BIOCÍDNY VÝROBOK

  Náš TIP 
Ideálny na čistenie a dezinfekciu vo fitnes centrách, soláriách, reštauráciách a iných 
priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí (stoly, stoličky, stroje, zariadenia).

AKTIVIT | 500 ml

Na nerez

Čistí, leští, ošetruje a dlhodobo chráni nerezové povrchy.

  Odstraňuje škvrny od zaschnutých kvapiek vody, mastnotu a iné nečistoty.

  Zabraňuje vytváraniu vápenatých usadenín.

  Obnovuje lesk a dodáva ochranu vyčisteným plochám.

  Náš TIP 
Mimoriadne vhodný na čistenie kabín výťahov, 
nerezových a pochrómovaných zábradlí 
v administratívnych budovách a obchodných centrách.

AKTIVIT GK | 500 ml

Čistič na grily, rúry, pece a krbové sklá

Špeciálny čistiaci prostriedok na grily, rúry, pece a krbové sklá.

  Vyznačuje sa extrémnou čistiacou silou.
  Ľahko a účinne odstráni mastnotu, pripáleniny, 

sadze a organické nečistoty.

  Pohodlná sprejová aplikácia.

Poznáte pod názvom AKTIVIT G 500 ml.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„V našom sociálnom zariadení prevádzkujeme veľkokapacitnú kuchyňu, kde sa denne 
pripravuje strava pre ubytovaných klientov a personál. Čistotu a hygienu v kuchyni 
komplexne zabezpečujeme pomocou výrobkov BANCHEM. Medzi inými sa nám 
v praxi veľmi osvedčil produkt AKTIVIT GK s rozprašovačom na čistenie prípadných 
pripálenín a na odstránenie prihorenej mastnoty z gastro zariadení, ako aj z klasických 
plechov a hrncov. Výrobok nám značne uľahčuje prácu, šetrí čas a energiu.“

Ing. Tibor Pint – riaditeľ Domova 
dôchodcov v Klížskej Nemej
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Otázka nízkej 
environmentálnej záťaže 
je dnes horúcou témou.
Akým spôsobom dbáme 
na ekologickosť pri výrobe?

Faktom je, že suroviny pridávané do čistiacich prostriedkov sa veľmi často vyrábajú 

chemickou cestou. Nie sú to látky, ktoré by ste mohli extrahovať z prírodného prostredia 

a pridať ich priamo do receptúry. Laicky povedané, nerastú len tak na stromoch ani na poli. 

Z toho vyplýva, že všetky prísady, ktoré sú pridávané do „ekologických“ i „neekologických“ 

produktov musia spĺňať prísne normy dané Európskou úniou. Preto je takmer vylúčené, 

aby ste vytvorili produkt, ktorý by životnému prostrediu nadmerne škodil.

Z hľadiska záťaže pre prírodu sú koncentrovanejšie produkty lepšie. 
Má to svoj dôvod: hoci vyzerajú ako menej ekologické, vďaka svojej koncentrovanosti 

ich musíte spotrebovať menej. A menšia spotreba rovná sa menšiemu počtu 

vyhodených obalov, čo je kľúčový údaj. Ak sa na vec pozrieme komplexne, najväčším 

ekologickým problémom súčasnosti sú obalové materiály zložené z polyvinylchloridu 

a iných plastov, ktoré sa v prírode rozkladajú nesmierne dlhú dobu.

„Obávam sa, že práve obaly a nie ich obsah môžu v budúcnosti 
predstavovať vážne ekologické riziko, keďže si zatiaľ 
nevieme efektívne poradiť s ich spracovaním.“

Ing. Pavel Banák – majiteľ BANCHEM, s.r.o.
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LUCIA® Extra | 500 ml, 1 l, 5 l

S antibakteriálnou prísadou 
- orange, citrus, balzam

Prostriedok na ručné umývanie riadu.

  Intenzívna odmasťovacia schopnosť – riady 

umyjete jednoduchšie a rýchlejšie.

  Pachy absorbujúce vône Citrus, Orange a Balzam, 

ktorý šetrí vašu pokožku ešte viac.

  Obsahuje vysoký podiel látok na ošetrenie a ochranu pokožky.

  Antibakteriálna prísada tricklosan 
zlepšuje hygienický štandard.

  Biologicky odbúrateľný.

  Vhodný aj pre prevádzky verejného stravovania.

Vyrábaný od roku 1996. Na základe spotrebiteľského 
prieskumu inovovaná receptúra v roku 2016.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Lucia extra - tento produkt našiel uplatnenie  tak v našej 
stravovacej prevádzke ako i na oddeleniach. Výhodou v porovnaní 
s konkurenčnými  výrobkami je  antibakteriálna zložka v produkte. 
Oceňujeme aj  možnosť výberu z varianty orange, citrus a balzam.“

Darina Strižová – sklad MTZ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

Záleží nám na vašej spokojnosti a snažíme sa ju napĺňať.
Záleží nám na vašich názoroch a počúvame ich.
Preto sme ako výsledok spolupráce s vami všetkými 
vytvorili inovovaný prostriedok, ktorý svojimi vylepšenými 
schopnosťami šetrí to najcennejšie - váš čas.
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BANOX® TAB | 60 tbl.

BANOX tablety do umývačky riadu

  Účinne odstraňujú aj odolné škvrny.

  Eliminujú stopy po kvapkách vody.

  Dodávajú umývanému riadu lesk (aj nerezovému).

  Funkcia soli vo výrobku viaže vodný kameň a zabraňuje jeho usádzaniu.

  Chránia sklo pred trvalým zmatnením.

  Chránia umývačky riadu.

  Čistenie pri nízkej teplote. 
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VAU | 600 g

Tekutý krém s aktívnym striebrom (Ag)

Krémový abrazívny čistiaci prostriedok na ručné čistenie riadu, umývadiel, kúpeľní a ďalších povrchov.

  Extra účinný na hrubé nečistoty a mastnotu.

  Šetrný k povrchom.

  Dodá povrchom lesk.

  Sviežo vonia.

  Aktívne striebro eliminuje baktérie.

LUCIA® | 600 g

Jemný tekutý prášok

Krémový abrazívny prostriedok na ručné čistenie riadu, umývadiel, kúpeľní, 

a ďalších povrchov v celom dome, vrátane záhradného nábytku a grilu.

  Vyčistí efektívne a rýchlo aj veľmi zašlú špinu.

  Dôkladne odstraňuje nečistoty, vrátane mastnoty a vodného kameňa.

  Je jemný a nepoškodzuje povrchy.
  Sviežo vonia.

  Medzi povrchy, ktoré ľahko vyčistí, patrí hliník, smalt, kov, 

sklokeramika, nerez (nehrdzavejúca oceľ), mramor, keramika, 

plast, laminát, podlahové PVC a mnoho ďalších.

LUCIA® | 500 g

Čistiaci prášok

Jemný prášok na čistenie keramiky, smaltu, riadu, umelej hmoty a ďalších 

povrchov v kuchyni a kúpeľni (napríklad šporákov, drezov, vaní...)

  Odstraňuje nečistoty a mastnotu.

  Obsahuje prírodné abrazívne zložky.

  Je šetrný k povrchom.

  Zanecháva sviežu vôňu.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„VAU tekutý krém s aktívnym striebrom  je ideálnym prostriedkom na používanie 
v zdravotníckom zariadení  nášho typu. S ľahkosťou odstraňuje lokálne nečistoty a  aktívne 
striebro zaručuje vysokú belosť ošetrovaného povrchu. Bonusom je príjemná vôňa.“

Iveta Vrábelová – referent prevádzkovo-technického úseku 
Nemocnice s poliklinikami prevádzka Levice
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VAU | 400 g

Žiarivý prášok

Krémový abrazívny čistiaci prostriedok na ručné čistenie riadu, umývadiel, kúpeľní a ďalších povrchov.

  Odstraňuje odolné nečistoty a mastnotu.

  Použité abrazívum je mimoriadne jemné a nesfarbuje čistené predmety.
  Dobrá oplachovateľnosť.

  Príjemná citrusová vôňa.

VAU OXI | 400 g

Čistiaci prášok s aktívnym kyslíkom

Práškový čistič s bieliacim efektom na odstraňovanie lokálnych pripálenín a mastných nečistôt 

z kuchynského riadu, vaní, toaliet, umývadiel, obkladov a ďalších povrchov v kúpeľni a kuchyni.

  Vysoká odmasťovacia schopnosť.

  Svieža vôňa.

  Je obohatený o aktívny kyslík.

ELZON PLUS | 1 l, 5 l, 10 l

Na umývanie znečistených povrchov

Tradičný čistiaci prostriedok na bežné ručné umývanie povrchov 

a predmetov s obsahom látok ošetrujúcich pokožku.

  Vyznačuje sa charakteristickou, veľmi príjemnou, pretrvávajúcou vôňou.

  Je stredne penivý.

  Neobsahuje fosfáty.

  Vhodný aj na hliníkové povrchy. 

Vyrábaný od roku 1994.

MYTOL | 500 ml

Čistiač okien – vysoký lesk (aj s rozprašovačom)

Klasický čistiaci prostriedok na čistenie okenných tabúľ, zrkadiel a ďalších povrchov zo skla.

  Vhodný aj na dolešťovanie glazovaných obkladov, či nábytku s vysokolesklou 

úpravou, ktorý znáša ošetrenie alkoholovými čističmi.

Vyrábaný od roku 1996.
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Dostupný aj vo verzii s rozprašovačom:

RAPID TOP | 500 ml

Antikalk efekt s rozprašovačom

Špeciálny čistič prvotriednej kvality
Penový aplikátor umožňuje dlhší kontakt produktu s nečistotou 

a výhodnú aplikáciu na zvislých povrchoch.

RAPID TOP | 750 ml

Antikalk efekt s octom

Špeciálny čistič prvotriednej kvality

  Pridanou hodnotou produktu RAPID TOP antikalk efekt 
s octom je sila octu známa už od nepamäti.

  Z kávovarov, kanvíc, pračiek a umývačiek odstráni vápenaté 

usadeniny po naliatí koncentrátu do niekoľkých minút.

Toaletné a sanitárne čističe

RAPID TOP | 500 ml, 750 ml, 5 l

Antikalk efekt

Špeciálny sanitárny čistič prvotriednej kvality

  Elegantne a bez námahy čistí do vysokého lesku.

  Rapídne odstraňuje vápenaté usadeniny, mastnotu, zvyšky mydla a hrdze.

  Narušuje plesne a čistí do vysokého lesku predmety a plochy v kúpeľniach a kuchyniach ako 

nerezové batérie a drezy, zrkadlá, plastové predmety, sprchové kúty, vane a mnohé iné povrchy

  Na čistenie aj silne znečistených povrchov postačí niekoľko kvapiek.

  Vysoký stupeň antikoróznej ochrany

  Náš TIP 
Používajte výrobok samostatne na účely, na ktoré je určený. Odmenou 
Vám bude radosť a potešenie z krásneho a hygienicky bezpečného 
prostredia, ktoré dosiahnete elegantne a bez námahy.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Rapid TOP  považujeme za mimoriadne osvedčený  hlavne na odstraňovanie 
vodného kameňa. Jeho okamžitý účinok oceňujeme hlavne v sanitárnej oblasti. 
Vyjadrujem mimoriadnu spokojnosť s používaním tohto produktu.“

Ildiko Maksiová – vedúca úseku hygieny, 
Všeobecná NsP Veľký Krtíš n.o.
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Koncipovaný podľa výsledkov 
spotrebiteľského prieskumu.

SOMO® WC | 750 ml

Gélový čistič na toalety a pisoáre

Gélový čistiaci prostriedok na toalety s rýchlym účinkom. 

Koncipovaný podľa výsledkov spotrebiteľského prieskumu.

  Má výbornú priľnavosť, čím sa predlžuje doba pôsobenia 

aj na zvislých a ťažko dostupných plochách.

  Odstraňuje vodný kameň, močový kameň, 

hrdzu, nečistoty a usadeniny.

  Spoľahlivo účinkuje aj pod vodnou hladinou.

  Pri pravidelnom používaní, chráni pred 

opätovným vznikom vodného kameňa.

  Veľmi svieža a príjemná vôňa všetkých troch 

dostupných verzií, eliminuje nežiadúce pachy

  Zanecháva toaletu hygienicky čistú a sviežu po dlhú dobu.

Vyznačuje sa sviežou vôňou:

  Zelený – CITRÓN – s vôňou citrusových plodov

  Modrý – OCEÁN so sviežou a čistou vôňou oceánu

  Premenlivý (mení farbu) – LÚKA – s mimoriadne 
príjemnou vôňou lúčnych kvetov

Výrobková rada SOMO WC čistič 

(citrón, oceán, lúka) získala prestížne ocenenie:

„Voľba spotrebiteľov - Najlepšia novinka 2017“

SOMO® WC 
GÉLOVÝ ČISTIČ LÚKA

Nalej, počkaj na modrú a opláchni!

Naneste na znečistený povrch. Počkajte na signál. 

Zmena farby prípravku zo zelenej na modrú ( 

3 – 10 min ) predstavuje čas potrebný na 

účinné odstránenie nečistôt.

Interaktívne
zloženie! 

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„SOMO WC dlhodobo používame v našom zariadení. Jeho 
účinnosť je mimoriadne rýchla a v zariadení nášho typu 
s tvrdou vodou je potrebná. Výhodou je gélová konzistencia 
a pomalá stekavosť pri aplikácií. Oceňujeme i to, že výrobca 
sa snaží pri zachovaní vysokej kvality i o inováciu vôní a nové 
etikety. Za veľmi vydarenú považujeme novú vôňu Lúka.“

Alena Čechová – DSS a Zariadenie pre seniorov Senica
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SOMO® WC | 1,5 kg

Tablety do pisoárov

Čistiaci a dezodoračný prípravok, určený pre vkladanie do pisoárov.

  Tablety zabraňujú tvorbe usadenín, vodného a močového kameňa.

  Slúžia k zlepšeniu ovzdušia toaliet.

  Uvoľňujú príjemnú intenzívnu vôňu, ktorá 

neutralizuje nepríjemný zápach.

  Náš TIP 
Pri dlhodobom používaní rôznych pisoárových tabliet, 
dochádza k upchaniu potrubného systému. Aby ste 
predišli týmto komplikáciám, používajte pravidelne SOMO 
WC gélový čistič, ktorý účinkuje aj pod vodnou hladinou. 
Pre tieto účely odporúčame nechať pôsobiť dlhšie.

SOMO® | 5 l, 10 l

Kyslý nepenivý čistiaci prostriedok

  Vynikajúco rozpúšťa vodný kameň, hrdzu, kotlový a močový kameň, 

zvyšky cementu, malty a iných usadenín anorganického charakteru.

  Vďaka obsahu špeciálnych nosičov uvoľňuje len množstvo 

účinnej látky potrebné na odstránenie nečistoty.

  Bráni poškodeniu čistených povrchov.

  V prípade aplikácie na kovové povrchy je nutné SOMO ihneď 

po prebehnutí reakcie (v momente, keď prestane peniť) opláchnuť.

  Razantný účinok osvedčený na odstránenie nečistôt 

po maliaroch a stavbároch (malta, cement, farba...).

Vyrábaný od roku 1993.

  Náš TIP 
Výrobok sa vynikajúco osvedčil na čistenie stien 
bazénov v bežných aj termálnych kúpaliskách od 
zmesných anorganických usadenín. Klienti oceňujú 
najmä veľmi krátky čas pôsobenia a pohodlnú aplikáciu.

SOMO® WC gél | 400 ml

Citrón / Pacifik – Antibakteriálne účinky

Moderný gélový prípravok do závesných 

nádobiek používaných v toaletách.

  Zabezpečuje dezodoračné, priebežné čistiace 

a antibakteriálne účinky pri každom oplachu toaletnej nádoby.

  Je mimoriadne ekonomický, dobre rozpustný.

  Vytvára dostatočné množstvo voňavej peny.

BANN fix | 500 ml

Na hrdzu a vodný kameň

Kyslý čistiaci prostriedok na čistenie kúpeľní, 

umývadiel, obkladačiek, toaliet a na všetky 

kyselinovzdorné povrchy v sanitárnej 

oblasti. Výrobok obsahuje kyselinu 
fosforečnú. Pre potravinársky priemysel 

dostupný aj vo verzii bez arómy.
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BANOX® H3PO4 + 
LIMETKA | 750 ml

Toaletný čistič

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.

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.
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BANOX® HCL + CITRÓN/
OCEÁN | 750 ml

Toaletný čistič

Kyslý čistiaci prostriedok s vôňou Citrón/Oceán

  Vynikajúco odstraňuje vodný kameň, močový kameň a hrdzu.

 Vhodný na čistenie toaliet, pisoárov a sanitárnej keramiky.

     Rýchly a spoľahlivý účinkom.

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® NACIO + 
VOŇAVÝ LES | 750 ml

Toaletný čistič

Chlórový čistiaci prostriedok s osviežujúcou vôňou voňavý les

  Na čistenie toaliet, pisoárov, odpadov, kúpeľní, práčovní, 

na smaltované obklady, sklo a sanitárnu keramiku.

  Vďaka optimálnej hustote steká pomalšie, čím dokonalejšie čistí.

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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BANOX® sifón | 500 g

Perličky pre uvoľnenie sifónov 
a kanalizačných potrubí

  Bezo zvyškov rozpúšťa kuchynské odpady, 

vlasy, tuk a papier v odpadoch.

  Výrobok má razantné pôsobenie, pričom pri aplikácii 

sa vyvíja značné množstvo tepla. 

  Je vhodný pre bežné aj pre profesionálne použitie. 

  Náš TIP 
Na udržiavanie odporúčame Banox sifón 
tekutý, ktorý má aj dezinfekčný účinok.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„S problémom s neodtekajúcim sifónom sa asi stretol už každý. Aby sme 
predišli uvedenému problému, preventívne používame tento prípravok 
v našom zariadení raz mesačne. Prečistíme si kanalizačný systém 
a šetríme financie za prípadné „krtkovanie“, ktoré je finančne podstatne 
nákladnejšie. Používame gélovú i radikálnejšiu perličkovú verziu produktu.“

Alena Čechová – DSS a Zariadenie pre seniorov Senica
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BANOX® SIFÓN GÉL | 750 ml

Gélový čistič sifónov

  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.

BANOX® NACIO + 
VOŇAVÝ LES | 750 ml

Toaletný čistič

Chlórový čistiaci prostriedok s osviežujúcou vôňou voňavý les

  Na čistenie toaliet, pisoárov, odpadov, kúpeľní, práčovní, 

na smaltované obklady, sklo a sanitárnu keramiku.

  Vďaka optimálnej hustote steká pomalšie, čím dokonalejšie čistí.

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.

BANOX® C6H8O7 + EKO | 750 ml

Toaletný čistič

Kyslý čistiaci prostriedok s citrusovou vôňou

  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 kerakmiky.  

  Šetrný k prírode

  Šetrný a jemný.

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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Akým spôsobom 
budujeme dobré meno 
firmy v očiach verejnosti?
Vždy sa snažíme splniť to, čo sľúbime.

Pri budovaní dobrého mena firmy je práve toto tým najlepším marketingom. 

Môžete mať atraktívne znejúce reklamné slogany, krásne propagačné materiály, 

no o skutočnej hodnote firmy a jej dlhodobom úspešnom pôsobení na trhu 

rozhodne kvalita jej produktov a služieb a schopnosť dostáť svojmu slovu.

Na dnešné pomery sme ako firma 
veľmi seriózny partner.

„Ako jej majiteľ som ochotný dať ruku do ohňa za našich 
zamestnancov, či už sú to pracovníci vo výrobe alebo ľudia 
na jednotlivých strediskách. Aj keď nie vždy sa všetko podarí 
bez chybičky, ako sa hovorí, iba ten, kto nič nerobí, nič nepokazí. 
Naši ľudia sa úprimne snažia robiť svoju prácu najlepšie ako vedia 
a pristupujú k obchodným partnerom a verejnosti seriózne.“

Ing. Pavel Banák – majiteľ BANCHEM, s.r.o.
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Pokožka a kozmetika

BANN | 400 ml, 5 l

Tekutá pasta na umývanie rúk 
(aj do dávkovačov)

Inovovaný produkt na umývanie znečistených rúk v priemysle.

  Ľahko a šetrne odstraňuje odolné oleje a špinu. 

  Obsahuje polymérové zrniečka, ktoré mechanicky 

odstraňujú odolávajúce nečistoty.

  Mimoriadne jemná k pokožke rúk. Prídavok 

glycerínu ošetruje a zvláčňuje pokožku.

  Je vhodná aj na použitie v dávkovacích zariadeniach 

na priemyselné mydlá a pasty. 

  Príjemná svieža vôňa.

  Určený pre bežného užívateľa aj 

pre profesionálne použitie.

BANN TURBO® | 500 g

Pasta na umývanie rúk

Inovovaný produkt na umývanie znečistených rúk v priemysle.

  Obsahuje prírodné abrazívne zložky, ktoré 

mechanicky odstraňujú odolávajúce nečistoty.

  Obsahuje látky na ošetrenie pokožky neživočíšneho pôvodu.

  Ľahko odstraňuje oleje a špinu.

  Ošetruje a nevysušuje pokožku.

  Sviežo vonia. 

  Prípravok je určený pre bežného užívateľa 

aj pre profesionálne použitie.

BANN | 1 l, 5 l (biele 500 ml)

Krémové mydlo modré, biele 
s antibakteriálnou zložkou

Tekuté mydlo, vhodné na bežné umývanie pokožky rúk.

  Ľahko odstraňuje bežné znečistenie.

  Dôraz je kladený na účinné zvláčnenie pokožky rúk.

  Obsahuje antibakteriálnu zložku.
  Použiteľné aj ako náplň do dávkovačov tekutého mydla.

  Vhodné najmä pre priemyselné podniky a veľké obchodné centrá.
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BANN | 5 l

Tekuté mydlo do penových dávkovačov

Kvalitné penové mydlo určené na bežné umývanie pokožky rúk.

  Ľahko a rýchlo odstraňuje bežné až stredné znečistenie.

  Ošetruje pokožku.

  Vyznačuje sa príjemnou vôňou a dobrou oplachovateľnosťou.

  Kvalitou patrí do vyššej strednej triedy tekutých mydiel.
  Vhodná na použitie v ľahkom priemysle, administratíve, 

školstve, v domácnosti, všade pri bežnom umývaní rúk.

  Náš TIP 
Pri používaní mydiel z penových dávkovačov 
sa celková spotreba znižuje o cca. 50%.

KVART FORTE | 150 ml, 500 ml

Dezinfekcia nôh a obuvi

Kvapalný dezinfekčný prostriedok na prevenciu plesne nôh, dezinfekciu 

pančúch a obuvi a na rýchlu dezinfekciu plôch v sprayovej forme.

  Má vynikajúci dezodoračný účinok.

  Veľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou. 

  Mimoriadne obľúbený produkt!

Reg. č.: bio/1611/D/04/16/CCHLP 

Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, virucídny, sporicídny (A, V, B, C, MRSA)

  BIOCÍDNY VÝROBOK

  Náš TIP 
Následné zvláčnenie pokožky po dezinfekcii odporúčame niektorým krémom radu Banea.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Kvart forte považujem za jeden z top produktov spoločnosti BANCHEM, s.r.o. Nám tento  
produkt vyriešil mnohé problémy s dezinfekciou tak vo verejných priestoroch /kľučky 
dverí/ ako i na jednotlivých oddeleniach. Rýchla a bezpečná aplikácia je v našom zariadení 
mimoriadne dôležitá a vyjadrujeme  veľkú spokojnosť s jeho  používaním.“

Darina Strižová – sklad MTZ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela
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Banea | 100 ml

Krém na ruky

  Krémy BANEA odporúčame pre nadštandardnú 
kvalitu do exponovanejších pracovísk.

  Obsahujú mimoriadne vysoký podiel ochranných a účinných látok.

Banea Vitamín A, E
Mastnejší ochranný krém. Dobre vyživuje pokožku. 

Obsahuje vitamín A a E. Vhodný najmä pri extrémnych 
klimatických podmienkach, v zime a vetre.

Banea Oliva
Ochranný krém s obsahom olivového oleja. Pokožku 

výborne zvláčňuje a hydratuje. Zmierňuje príznaky 
starnutia. Zanecháva kožu hebkú a pružnú.

Banola | 100 ml

Krém na ruky

Banola Nechtík
Ochranný krém s obsahom nechtíkového extraktu. 

Pri pravidelnom používaní pokožku regeneruje a zvláčni, 

čím ju chráni pred poveternostnými vplyvmi.

Banola Mandľa
Vysoko výživný ochranný krém, vhodný pre ťažšie pracovné podmienky. 
Mandľový olej obsahuje vzácne esenciálne aminokyseliny napomáhajúce 

obnove buniek a vitality pokožky, čím spomaľuje jej starnutie.

Banola s dezinfekčnou prísadou
Ochranný pracovný krém s dezinfekčnými prísadami. 
Poskytuje pokožke ochranu pred mikrobiálnou flórou. 

Ľahko sa vstrebáva a účinkuje nielen na vrchnú vrstvu kože.

Banola Aloe Vera
Hydratačný ochranný krém vhodný na každodenné použitie. 
Zanecháva pokožku dlhodobo sviežu bez pocitu mastných rúk.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Naše zdravotné pracovníčky, ošetrovateľky, kuchárky, upratovačky, ale 
aj administratívne sily, po umytí rúk s dezinfekčným mydlom na dennej 
báze používajú krém BANOLA s dezinfekčnou prísadou. Okrem 
toho na ošetrenie rúk a pokožky obľubujú aj ostatné druhy krémov 
BANOLA/BANEA, ktoré vyživujú a udržiavajú pokožku hebkú.“

Mgr. Marián Kosa – riaditeľ Domov soc. služieb 
pre deti a dospelých Jahodná
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BANNDERM gél | 100 ml, 300 ml, 5 l

Virucídny účinok       Baktérie ničí na 99,9 %

ŠETRNÝ - ÚČINNÝ - JEMNÝ
Dezinfekčný gél na ruky na báze izopropylalkoholu na hygienickú dezinfekciu rúk.Vďaka našim 

30 ročným skúsenostiam s výrobou dezinfekčných prostriedkov vieme, že na zložení kvalitnej 

dezinfekcie na pokožku rúk naozaj záleží.V prípade našej pokožky považujeme za dôležité ponúknuť 

produkt, ktorý je svojim zložením jemný a šetrný k pokožke rúk. Bannderm gél obsahuje ďalšie 

prídavné látky na ošetrenie pokožky rúk. Je preto mimoriadne vhodný na časté použitie.

  Moderný spôsob ochrany pracovníkov pred hygienickými rizikami.
  Vynikajúce riešenie najmä v prípadoch nižšej dostupnosti vody.

  Vhodný aj do potravinárskeho priemyslu a hygienicky zaťažených prevádzok.

Registračné číslo: bio/1545/D/10/1/CCHLP
   Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, virucídny  (A, V, B)

  BIOCÍDNY VÝROBOK
BANNDERM | 300 ml, 5 l

Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou

Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou veľmi vysokej kvality.

Pokožku nevysúša, ani pri častej aplikácii.

 Jemná pena s príjemnou vôňou.

  Antibakteriálna prísada zabezpečuje zvýšenú hygienickú bezpečnosť.

  Obsahuje ďalšie látky na zvláčnenie a ošetrenie pokožky.

  Vhodné na veľmi časté použitie.

  Ideálna hustota - Vhodné aj do dávkovačov tekutých mydiel.

VAU | 500 ml

Tekuté mydlo a sprchovací gél 2 v 1

Fresh white, Rose dew
Kvalitné jemne ošetrujúce tekuté mydlo a sprchový gél v jednom.

  Určené na denné umývanie pokožky.

  Ľahko a rýchlo odstraňuje bežné až stredné znečistenie.

  Svojím zložením pomáhajú zachovať hebkosť a vláčnosť pokožky.
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VAU | 500 ml, 1000 ml

Šampón s prírodným výťažkom 
brezový, žihľavový

Šampón s obsahom prírodného extraktu z brezy / žihľavy.

  Priaznivo pôsobí na regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky.

  Bylinné zložky preniknú do vlasov a vyživujú 

ich od korienkov po končeky.

  Podporuje rast vlasov a zabraňuje ich vypadávaniu. 

  Vlasom dodá žiarivý vzhľad, hebkosť a lesk.
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Novinka! 

BANNDERM | 300 ml, 5 l

Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou

Tekuté mydlo s antibakteriálnou prísadou veľmi vysokej kvality.

Pokožku nevysúša, ani pri častej aplikácii.

 Jemná pena s príjemnou vôňou.

  Antibakteriálna prísada zabezpečuje zvýšenú hygienickú bezpečnosť.

  Obsahuje ďalšie látky na zvláčnenie a ošetrenie pokožky.

  Vhodné na veľmi časté použitie.

  Ideálna hustota - Vhodné aj do dávkovačov tekutých mydiel.

Všeobecná dezinfekcia

BANOX® | 1 l, 5 l

Dezinfekcia vody, povrchov a bielizne – bieliaci účinok

Tekutý prostriedok s obsahom aktívneho chlóru určený na dezinfekciu vody, povrchov a bielizne.

  Vzhľadom na obsah chlóru nie je vhodný na syntetické textílie alebo povrchy citlivé na chlór. 

  Prípravok je určený pre bežného užívateľa a pre profesionálne použitie. 

  Vhodný aj do potravinárskeho priemyslu.

Reg.č.: bio/444/D/03/5/CCHLP 

Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny, virucídny  (A, V, B)

  BIOCÍDNY VÝROBOK

5P ® | 1 l, 5 l, 10 l

Dezinfekcia a čistenie povrchov

Tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok na báze kvartérnych amónnych 

zlúčenín so zníženou penivosťou, určený na čistenie a dezinfekciu plôch.

  Dezinfekcia a čistenie v jednom kroku.
  Neobsahuje aldehydy a chlór.

  Odporúčame najmä použitie v priestoroch s vyššou koncentráciou ľudí.

  Nedráždi sliznice.
  Veľmi dobrá manipulácia pre personál.

Reg.č.: bio/444/D/03/1/CCHLP 

Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny (A, V)

  BIOCÍDNY VÝROBOK
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BANOX® Proti plesniam | 500 ml

Kvapalný biocídny prípravok.

Používa sa k likvidácii plesní na stenách, obkladačkách okolo bazénov, vaní a pod. 

Ošetrované plochy súčasne dezinfikuje, biely, čistí a zbavuje baktérii. 

  Ničí plesne
    Biely špáry
     Oživý zašlé povrchy
  Odstraňuje mastné usadeniny
  Čistí a dezinfikuje

Registračné číslo: bio/2777/D/19/CCHLP 
   Spektrum účinnosti: baktericídny, fungicídny (A, V)

  BIOCÍDNY VÝROBOK
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Čo všetko pre Vás 
vyrábame?
Produkty obsiahnuté v tomto katalógu tvoria 
len cca 25% našej celkovej produkcie.

Okrem toho pre Vás vyrábame

  Dezinfekčné prostriedky
       www.dezinfekcnyprodukt.sk

  Prostriedky pre profesionálne čistenie, priemysel a  HORECA
        Katalóg BANCHEM Profesionálne čistenie

  BANOX - edícia čistiacich produktov so slovenskými 
prísloviami a unikátnym dizajnom

        www.banox.sk
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Pranie a ošetrovanie bielizne

BANOX® wash | 1 l

Bielenie a predpierka

Tekutý parfumovaný prípravok s obsahom aktívneho chlóru.

  Určený na bielenie a predpieranie bielej a stálofarebnej bielizne.

  Vzhľadom na obsah chlóru nie je vhodný na syntetické textílie alebo povrchy citlivé na chlór. 

  Prípravok je vhodný na ručné pranie aj do automatických práčok. 

  Prípravok je určený pre bežného užívateľa a pre profesionálne použitie.

PANTRA 
PROFESIONAL® PP | 15 kg

Prací prach

Profesionálny univerzálny prací prach s prídavkom 

optického aktivátora a proteolytických enzýmov.

  Vyznačuje sa nízkym dávkovaním pri dosiahnutí vysokého 

pracieho účinku v rozsahu teplôt od 30 – 90°C.

  Vysoký efekt sa dosahuje pri práčkach, ktoré zabezpečia 

spoľahlivé rozpustenie pri súčasnom dávkovaní do bubna.

Dávkovanie: 1,2 – 2,6 kg / 100 kg bielizne 

Použitie: do všetkých bežných priemyselných práčok.

  Náš TIP 
Prípravok sa mimoriadne osvedčil 
na pranie mopov a handier.
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SENSI | 1,5 l, 3 l

Gélový prací prostriedok

  Výborná pracia účinnosť už pri nízkych teplotách.

  Zloženie šetrné k materiálom a farbám.

  Podmanivá vôňa.

  Dostupný v dvoch verziách: White flower, Rose dew.

SENSI | 1,5 l, 3 l

White flower prací gél

Univerzálny gélový prací prostriedok na bielu a svetlú bielizeň.

  Obsahuje zložky zabezpečujúce dlhšie 
trvajúci efekt žiarivo bielej bielizne.

SENSI | 1,5 l, 3 l

Rose dew prací gél

Univerzálny gélový prací prostriedok na stálofarebnú bielizeň.

  Obsahuje zložky podporujúce sýtosť farieb.

Nechajte 
sa rozmaznávať 
hebkosťou 
a sviežosťou, ktorá 
trvá... a bodka
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SENSI aviváž | 1 l, 2 l

Sensitive Aloe vera, Purple dream, 
White flower, Aroma therapy, Rose dew

Koncentrovaná aviváž s dlhotrvajúcou vôňou.

  Mimoriadne obľúbené vône, ktorých výber bol 

podmienený dlhodobým spotrebiteľským prieskumom, 

si vás získajú, už po prvom použití.

  Príjemná upokojujúca vôňa sa uvoľňuje postupne, 

preto bielizeň vydrží svieža dlhšie.

  Obsahuje zložky uľahčujúce žehlenie.

  Vďaka koncentrovanému zloženiu vydrží dlhšie 

ako na trhu bežne dostupné aviváže.

  Pri plákaní obalí vlákna bielizne ochranným filmom, 

čo zabezpečuje jej hebkosť aj dlho po vypratí.

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„Je to najlepšia značka, ktorú momentálne ja, moja rodina 
a kolegyne v práci používame. Má očarujúcu vôňu, perfektné 
účinky a hlavne je cenovo dostupná, vrele odporúčam.“

Anna Auxtová – referentka MTZ nemocnica Brezno
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SENSI | 1 l

Odstraňovač škvŕn Color

Špeciálny tekutý odstraňovač škvŕn a silných nečistôt na farebné textílie.

  Vďaka špeciálnemu zloženiu je farebná bielizeň 
dlhodobo chránená pred vyblednutím.

  Pomáha odstrániť zaschnuté zvyšky a odolné škvrny od tmavého 

ovocia, kávy, vína, čokolády, trávy, blata, oleja a mnohé ďalšie.

  Neobsahuje chlór.

  Nezanecháva pachové stopy na bielizni.

  Výhodná cena.

SENSI | 1 l

Odstraňovač škvŕn White

Špeciálny tekutý odstraňovač škvŕn a silných nečistôt na biele textílie.

  Obsahuje rozjasňovače k vybieleniu bielej bielizne.
  Pomáha odstrániť zaschnuté zvyšky a odolné škvrny od tmavého 

ovocia, kávy, vína, čokolády, trávy, blata, oleja a mnohé ďalšie.

  Neobsahuje chlór.

  Nezanecháva pachové stopy na bielizni.

  Náš TIP 
Pravidelným, kombinovaným používaním výrobkov rady 
SENSI, predĺžite životnosť bielizne o 30%. Overené!

PRÍKLAD POUŽITIA V PRAXI: 

„S prípravkom na odstránenie škvŕn SENSI sme spokojní. Má 
vynikajúci účinok aj na zastaralé škvrny, v bielizni nezanecháva 
pach. Hodnotím ho ako vysoko kvalitný odstraňovač škvŕn.“

Oľga Husáriková, oddelenie nemocničnej hygieny 
 – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

PR
A

N
IE

 A
 O

ŠE
TR

O
VA

N
IE

 B
IE

LI
ZN

E

„šetrný k bielizni, 
nemilosrdný 
k škvrnám“
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Dokážu slovenské 
prípravky konkurovať 
tým zahraničným od 
nadnárodných spoločností?
Čo sa týka kvality, tak bez problémov.

Iná situácia nastáva, ak hovoríme o marketingu. Existuje určitý nesúlad medzi 

kvalitou produktu a marketingom, ktorý vie produkt účinne ponúknuť. Tým, že našim 

zámerom nie je  započítať ceny za marketing do ceny produktu, sústreďujeme sa skôr 

na kvalitu produkcie. Táto cesta je síce úspešná, ale je pravdepodobné, že ak by sme 

investovali viac prostriedkov na marketing, produktov by sa predávalo viac.

„Niektoré spoločnosti investujú do marketingu 25 – 30 % z celkovej ceny 
produktu, a to my nerobíme. Napriek tomu však registrujeme spokojných 
zákazníkov, ktorí naše produkty nakupujú pravidelne a dlhodobo.“

Ing. Pavel Banák – majiteľ BANCHEM, s.r.o.
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ZOZNAM BIOCÍDNYCH 
VÝROBKOV SPOLOČNOSTI
Biocídny prípravok Registračné číslo Spektrum účinku

5P bio/444/D/03/1/CCHLP Baktericídny, fungicídny (A, V)

Aktivit dezinfekčný bio/928/D/08/2/CCHLP Baktericídny, fungicídny (A, V)

BANN derm GEL bio/1545/D/10/1/CCHLP Baktericídny, fungicídny, 
virucídny (A, V, B)

Banox bio/444/D/03/5/CCHLP Baktericídny, fungicídny, 
virucídny (A, V, B)

Banox proti plesniam bio/2777/D/19/CCHLP Baktericídny, fungicídny (A, V)

Kvart Forte bio/1611/D/04/16/CCHLP Baktericídny, fungicídny, virucídny, 
sporicídny (A, V, B, C, MRSA)

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

Opýtajte sa nás aj na ďalšie špecializované biocídne výrobky našej spoločnosti. Informácie 
nájdete zverejnené aj na webovej stránke www.dezinfekcnyprodukt.sk
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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

Výrobné stredisko 
Veľký Meder - Ižop, Konopná 3403, 
932 01 Veľký Meder 
Tel.: +421 31 555 31 25 
e-mail: banchem@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

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

Certifikát 
– ISO 9001:2015

Certifikát 
– ISO 14001:2015

Ocenenia a certifikáty BANCHEM
Ocenenia udeľuje Národné informačné stredisko SR.

Kde nás nájdete?

DS

BB
PO

Predajne:
 Dunajská Streda 

 Banská Bystrica

Stredisko + sklad:
 Banská Bystrica 

 Prešov

Centrála:
 Dunajská Streda




