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Firma Triochem powstała w 1997 roku. Od tego czasu sukcesywnie działa w branży chemicznej. Dostarcza Klientom wyspecjalizowane, 
nowoczesne środki o szerokim zastosowaniu. Przemysł włókienniczy, tekstylny, meblarski, a także chemia budowlana, pralnicza, 
gospodarcza i kosmetyki samochodowe - oto nasza domena. 

Każdy z preparatów to unikalna, opracowana w naszym specjalistycznym laboratorium formuła. Dla zdecydowanej większości 
produktów bazę surowcową stanowią wodne roztwory środków powierzchniowo czynnych, dyspersji polimerów lub kopolimerów.

Przemysł nieustanie się rozwija. Jesteśmy tego świadomi, dlatego stale poszerzamy swoje horyzonty, modernizujemy procesy produkcji  
i dostosowujemy się do bieżących potrzeb rynku. Klientom zapewniamy najwyższej jakości preparaty oraz umożliwiamy im rozbudowę 
istniejącej gamy produktów. Nasi technolodzy, w oparciu o wspó
środki do indywidualnych preferencji klienta.

W ciągu ostatniej dekady umocniliśmy swoją pozycję zaufanego i lojalnego partnera. Nie zamierzamy jednak zwalniać wypracowanego 
tempa. Dlatego nasze plany na kolejne lata to dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Poznaj możliwości Triochemu, oparte  
na partnerskich stosunkach z Klientami oraz wieloletnim doświadczeniu!
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FURPUR
Czyszczenie mebli drewnianych 

i laminowanych
Uniwersalny, gotowy do użycia środek do mycia 
mebli drewnianych i laminowanych. Doskonale 

usuwa kurz oraz wszelakie zabrudzenia, nawet te 
uciążliwe, jak plamy z kawy czy herbaty. Jest 

niezwykle ekonomiczny, szybko wysycha, 
odświeża i pozostawia przyjemny zapach. 

Dostępne pojemności: 650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

FATPUR K
Czyszczenie lamp i luster 

kryształowych
Skoncentrowany, alkaliczny środek 

o silnym działaniu czyszczącym 
i odtłuszczającym.  Przeznaczony 

w szczególności do czyszczenia lamp i luster 
kryształowych. Preparat usuwa smary, oleje 

oraz wszelkiego rodzaju tłuste zanieczyszczenia 
wraz z osiadłym na nich z biegiem czasu 

kurzem.

Dostępne pojemności:
650ml, 5l, 10l, 20l

WC GEL
Czyszczenie urządzeń sanitarnych
Niezwykle skutecznie czyści powierzchnie 

usuwając brud, rdzawe zacieki, osady 
wapienne. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. 

Nadaje się do muszli ustępowych, pisuarów, 
umywalek i innych urządzeń sanitarnych. 

Dostępne pojemności:
1l, 5l, 10l, 20l
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SCREENPUR SHINE
Płyn do mycia ekranów błyszczących

Produkt przeznaczony do efektywnego 
czyszczenia błyszczących ekranów. Z łatwością 

usuwa brud, kurz, tłuste plamy i ślady palców. Nie 
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach 

i nadaje czyszczonej powierzchni wysoki połysk. 
Idealny do czyszczenia telewizorów, monitorów, 

laptopów, ekranów dotykowych, telefonów 
i nawigacji samochodowych. 

Dostępne pojemności: 650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

SCREENPUR
Płyn do mycia ekranów matowych

Produkt przeznaczony do efektywnego 
czyszczenia matowych ekranów. Z łatwością 

usuwa brud, kurz, tłuste plamy i ślady palców. Nie 
pozostawia smug, posiada przyjemny zapach. 

Idealny do czyszczenia telewizorów, monitorów, 
laptopów, ekranów dotykowych, telefonów 

i nawigacji samochodowych. 

Dostępne pojemności: 650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

PLASTICPUR
Płyn do czyszczenia plastików

Gotowy do użycia środek do czyszczenia wszelkich 
powierzchni z tworzyw sztucznych. Doskonale 

usuwa uciążliwe i trudne do usunięcia 
zabrudzenia. Jest bardzo skuteczny, ożywia kolor 
i pozostawia przyjemny zapach. PLASTICPUR  jest 

łatwy w zastosowaniu, czyści bez konieczności 
szorowania. Nadaje się do czyszczenia obudowy 
komputera, drukarki, telefonu i innych urządzeń 

biurowych. 

Dostępne pojemności: 650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

GLASSHINE
Czyszczenie szyb, luster oraz innych 

powierzchni szklanych
Produkt przeznaczony do czyszczenia szyb, 
luster oraz innych powierzchni szklanych. 

Z łatwością usuwa brud i kurz, pozostawiając 
idealnie czystą pozbawioną smug 

powierzchnię. Glasshine  można stosować 
nawet w pomieszczeniach o dużej ekspozycji 

na parę wodną. 

Dostępne pojemności:
650ml, 5l, 10l, 20l
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LEATHERPUR
Płyn do czyszczenia tapicerki skórzanej
Preparat przeznaczony do czyszczenia tapicerek 

skórzanych oraz skóropodobnych. Nadaje 
świeżość i naturalny wygląd. Nie należy 

stosować do nubuku i zamszu. 

Dostępne pojemności:
650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

LEATHERSHINE
Środek do pielęgnacji skóry

Wysokiej jakości preparat do pielęgnacji mebli 
i wyposażenia wykonanego ze skóry oraz 

ekoskóry. Środek pozwala zachować miękkość 
i delikatność skóry, uwydatnia oraz odświeża jej 

kolor. Poprawia kondycję i estetykę mebli 
pozostawiając przyjemny zapach. 

Dostępne pojemności:
650ml, 1l, 5l

TEXTILPUR
Płyn do czyszczenia tapicerki 

tekstylnej
Przeznaczony jest do usuwania zabrudzeń 

z tapicerek tekstylnych. Dzięki innowacyjnej 
recepturze przenika w głąb włókien i skutecznie 

usuwa nawet najbardziej uporczywe plamy. 
Przywraca czyszczonym powierzchniom ich 

naturalny wygląd i świeżość oraz pozostawia 
przyjemny zapach. 

Dostępne pojemności:
650ml, 1l, 5l, 10l, 20l
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Niezwykle skutecznie czyści powierzchnie usuwając brud, rdzawe zacieki, 
osady wapienne. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Nadaje się do muszli 

ustępowych, pisuarów, umywalek i innych urządzeń sanitarnych.

Preparat przeznaczony do czyszczenia tapicerek skórzanych oraz 
skóropodobnych. Nie należy stosować do nubuku i zamszu.

Uniwersalny, gotowy do użycia środek do mycia mebli drewnianych 
i laminowanych. Doskonale usuwa kurz oraz wszelkie zabrudzenia, nawet 

te uciążliwe jak plamy.

Płyn do czyszczenia tapicerki tekstylnej przenika w głąb włókien tkaniny 
tapicerskiej i skutecznie usuwa zabrudzenia.  Przywraca czyszczonym 

powierzchniom ich naturalny wygląd i świeżość.

Preparat do pielęgnacji mebli i wyposażenia wykonanego ze skóry oraz 
ekoskóry. Pozwala zachować miękkość i delikatność skóry, uwydatnia oraz 

odświeża jej kolor.

PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

WC GEL

LEATHERPUR

FURPUR

TEXTILPUR

LEATHERSHINE

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

1l, 5l, 10l, 20l

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

650ml, 1l, 5l

tabele zastosowań



PRODUKT CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNE POJEMNOŚCI

GLASSHINE

SCREENPUR

SCREENPUR SHINE

FATPUR K

PLASTICPUR

Czyszczenie szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych. Glasshine 
można stosować nawet w pomieszczeniach o dużej ekspozycji na parę 

wodną.

Efektywne czyszczenie matowych ekranów, a w szczególności 
telewizorów, monitorów, laptopów, ekranów dotykowych, telefonów 

i nawigacji samochodowych.

Efektywne czyszczenie błyszczących ekranów, a w szczególności 
telewizorów, monitorów, laptopów, ekranów dotykowych, telefonów 

i nawigacji samochodowych.

Czyszczenie lamp i luster kryształowych. Preparat usuwa smary, oleje oraz 
wszelkiego rodzaju tłuste zanieczyszczenia wraz z osiadłym na nich 

z biegiem czasu kurzem.

Plasticpur płyn do czyszczenia plastików to gotowy do użycia środek do 
czyszczenia wszelkich powierzchni z tworzyw sztucznych.

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l

650ml, 5l, 10l, 20l

650ml, 5l, 10l, 20l

650ml, 1l, 5l, 10l, 20l
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