
Sprawdź jak przekraczamy 
oczekiwania

Producent chemii użytkowej i przemysłowej



Triochem sp. z o.o. jest firmą produkcyjną, której wewnętrzna organizacja i przepływ informacji zapewniają optymalne 

wykorzystanie potencjału przedsiębiorstwa. 

Celem przejrzystości i sprawnego obiegu informacji, struktura przedsiębiorstwa wyodrębnia następujące jednostki:

Triochem Sp. z o.o.

 Dział magazynowy

• Magazyn surowców

• Magazyn półproduktów

• Magazyn wyrobów gotowych

 Dział ochrony środowiska

• Certyfikacje i pozwolenia

• Oczyszczalnia ścieków

 Dział logistyki

• Transport wewnątrzzakładowy

• Wysyłka do odbiorców  Dział sprzedaży i finansów

 Dział marketingu i PR

 Dział zaopatrzenia i zakupów

 Dział produkcji

• Przygotowanie półproduktu

• Produkt finalny

• Park maszynowy

 Laboratorium

• Kontrola jakości surowców

• Kontrola jakości półproduktów

• Kontrola jakości wyrobów 

gotowych



 Znajdujemy się w wąskim gronie polskich firm będących prekursorami rozwoju wyspecjalizowanych, nowoczesnych środków

chemicznych o szerokim zastosowaniu.

 Dostarczamy rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu - budownictwa, włókiennictwa, gastronomii czy szpitalnictwa.

 Łączymy wiedzę naukową i nowoczesne technologie, by pomagać naszym klientom w tworzeniu innowacyjnych

produktów.

 Moce produkcyjne naszych maszyn i urządzeń - 300 ton środków chemicznych / miesiąc.

 Dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz zapleczem infrastrukturalnym.

 Nieustannie budujemy świadomość w zakresie znaczenia stosowania profesjonalnych produktów i bezalkoholowej dezynfekcji.

 Dbamy o środowisko i efektywne wykorzystanie surowców. Bazę surowcową większości naszych produktów stanowią

biodegradowalne wodne dyspersje polimerów oraz kopolimerów. W produkcji nie stosujemy rozpuszczalników.

 Chcemy być nie tylko globalnym partnerem dla naszych klientów, ale również dobrym sąsiadem w regionie. Dlatego,

wspieramy m.in. Urząd Miasta w Bytomiu oraz Polski Związek Biatlonu w Katowicach. Współpracujemy z Izbą Gospodarczą

Eksporterów i Importerów w Mysłowicach, Polską Izbą Gospodarczą Czystości czy Polską Federacją Szpitali w Warszawie.

Triochem Sp. z o.o. - rozwijamy się wspólnie z polską gospodarką oraz naszymi klientami



 Ulepszamy istniejące receptury chemiczne; gdy trzeba oferujemy nowe, autorskie rozwiązania.

 Pracujemy w ścisłym kontakcie z naszymi Partnerami. Wsłuchujemy się w Państwa sugestie i oczekiwania.

 Spełniając oczekiwania naszych Partnerów my zdobywamy nowe doświadczenia i poszerzamy własne know-how.

 To droga/metodologia, która już zaowocowała wieloma wspólnymi, uwieńczonymi sukcesem projektami.

 Oto kilka projektów zrealizowanych przez Triochem z naszymi Partnerami:

 Chemia pralnicza: wspólne przedsięwzięcie z wiodącym dostawcą usług pralniczych w technologii wodnej w Polsce, Republice

Czeskiej. Współpraca zainicjowana w roku 2010, w efekcie której powstało 12 zmodyfikowanych, tańszych produktów,

przewyższających swymi własnościami użytkowymi dotychczas stosowane.

 Przemysł motoryzacyjny: wspólny projekt z wiodącym dostawcą elementów karoserii. W konsekwencji została dostarczona

znacznie ulepszona i jednocześnie tańsza receptura. Współpraca poczęta w roku 2001.

 Chemia budowlana: na życzenie Partnera powstaje seria produktów dedykowanych technologii betonu polerowanego.

Zastąpiono z powodzeniem podobne środki bazujące na know-how pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych. Współpraca

zapoczątkowana w roku 2011.

Triochem Sp. z o.o. - Koła nie wymyślimy…ale sprawimy, że gładko się potoczy…!



 Przemysł wydobywczy (górnictwo węgla kamiennego): modyfikacja istniejących receptur środków przeznaczonych do

uszczelniania i scalania górotworu. Zrealizowano oszczędności u Partnera o znacznej skali. Współpraca podjęta w roku 1997;

obecnie nie jest już kontynuowana.

 Infrastruktura / Budowa dróg: modyfikacja i w konsekwencji poprawa własności użytkowych produktu na bazie dyspersji

bitumicznej, służącemu powlekaniu siatek drogowych niezbędnych do budowy dróg. Uzyskano wymierne oszczędności u

Partnera, co zaowocowało podjęciem współpracy w roku 2006.

 Chemia specjalistyczna stosowana w procesie sitodruku: wspólne wysiłki podjęte ze Stowarzyszeniem Sitodruku w Polsce

doprowadziły do powstania linii produktów w roku 2019. W roku 2022 planuje się podjęcie działań marketingowych i reklamowych

mających na celu promocję i sprzedaż w/w produktów.

…Triochem Sp. z o.o. - Koła nie wymyślimy…ale sprawimy, że gładko się potoczy…!



Historia firmy

1997 Założenie spółki Triochem S.C. w Bytomiu. Powstaje wtedy linia produkcyjna dla 
górnictwa oraz chemii budowlanej.

1998

2001

2006

2010

Powstaje linia produktów dla przemysłu włókienniczego i tekstylnego.

Powstają produkty dla przemysłu samochodowego..

Powstają linie produktów dla budowy dróg (infrastruktura drogowa).

2007 Przekształcenie Triochem S.C w Triochem Sp. z o.o.

Powstanie linii produktów dla pralnictwa. Budowa i uruchomienie oczyszczalni 
ścieków.

2011 Powstaje linia produktów do krystalizacji posadzek betonowych.

2016Powstaje linia kosmetyków samochodowych.

2018 Powstaje linie produktów HoReCa.

2019Powstaje linie produktów dla drukarni sitodrukowych.

2020 Powstaje linia produktów dezynfekujących oraz linia produktów dla utrzymania 
czystości w zakładach przetwórstwa mięsnego.



NASZA OFERTA

PRODUKTY USŁUGI

MARKI WŁASNE

PRACE BADAWCZO-
ROZWOJOWE NA ZLECENIE

CHEMIA BUDOWLANA

CHEMIA WŁÓKIENNICZA

CHEMIA GOSPODARCZA

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE
HoReCa

CHEMIA DLA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

KOSMETYKI SAMOCHODOWE

PRODUKTY

CHEMIA SPECJALISTYCZNA

PRODUKCJA KONTRAKTOWA

ŚRODKI DLA DRUKARNII SITODRUKOWYCH

CHEMIA PRALNICZA



NASI PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI

Paweł Ratuszniak
Przedstawiciel handlowy

Tel. 608-439-028
E-mail: pawel.ratuszniak@triochem.pl

CHEMIA BUDOWLANA



TRIOCHEM SP. Z O.O. 

Mariusz Maciejewski
Dyrektor d/s Badań i Rozwoju

Tel. 604-253-400
E-mail: 
rozwoj@triochem.pl

Mgr inż. chemii

Absolwent Wydziału chemicznego Politechniki Śląskiej w 

specjalności Technologia Chemiczna Organiczna. Na początku lat 

90 był jednym z założycieli firmy Ekochem S.A. W 1997 roku 

założył firmę Triochem Sp.j., z której wyodrębniono w 2007 roku 

firmę Triochem Sp. z o.o. zajmującą się badaniami i produkcją 

chemii. 



KONTAKT - postęp zaczyna się od słuchania

Triochem

Mariusz Maciejewski
Dyrektor d/s Badań i Rozwoju

Tel. 604-253-400
E-mail: rozwoj@triochem.pl

Dział produkcji
Katarzyna Barszczewska
Kierownik produkcji

Tel. 602-188-400

E-mail: produkcja@triochem.pl

ORGANIZACJA PRODUKCJI
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
OFERTY SUROWCÓW I SPRZĘTU

Laboratorium
Katarzyna Krysiak

Tel. 602-468-400

E-mail: labor@triochem.pl

ATESTY
INFORMACJE TECHNICZNE
KARTY CHARAKTERYSTYKI
ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Patrycja Jurochnik

Tel. 664-787-401

E-mail: patrycja.jurochnik@triochem.pl

ATESTY
INFORMACJE TECHNICZNE
KARTY CHARAKTERYSTYKI
ŚWIADECTWA JAKOŚCI

Biuro Zarządu
Kamila Domagała
Asystentka Zarządu

Tel. (32) 388-07-60
E-mail: biuro@triochem.pl

Księgowość
Aneta Długajczyk

Tel. 602-478-400

E-mail: księgowosc@triochem.pl

ADRES

Triochem Sp. z o.o.

ul. Szyby Rycerskie bn

41-909 Bytom

woj. śląskie

(32) 388-07-60

www.triochem.pl


