Laborator propriu

Producţie

Parc auto

SOLUŢIE PENTRU PARDOSELI

Promax Lemn Parchet – curăță
și protejează orice suprafață
din lemn sau laminat. Promax
cu ceară se pretează în special
suprafețelor de lemn, cărora le
conferă un luciu garantat.

FLOOR CLEANING SOLUTION
Promax floor cleaning Classic
– cleans and protects any
kind of floor made of wood or
laminate. Promax with Wax
– made specially for wooden
surfaces, giving them a
guaranteed shine.

PROMAX UNIVERSAL
Promax Universal – noua
formulă concentrată se
poate aplica pe orice tip
de pardoseli lavabile,
având efect degresant şi
igienizant.
Promax Universal – the
new concentrated formula
degreases and sanitizes
any type of washable
surfaces.

SOLUŢIE GRESIE ŞI FAIANŢĂ
Promax Gresie și Faianță –
este un produs concentrat
și parfumat destinat
curățării suprafețelor din
gresie și faianță dar și a
celor lavabile.

FAIENCE & SANDSTONE CLEANER
Promax Faience &
Sandstone – is a
concentrated and
perfumed product,
specially conceived for
cleaning faience and
sandstone covered
surfaces.

Promax Gel WC – curăță,
igienizează și parfumează
vasele de toaletă.

GEL IGIENIZANT

SANITIZER GEL
Promax Gel WC – cleans,
sanitizes and perfumes
bathroom fixtures.

Promax Gel Detartrant
– combină detartrajul și
igienizarea vasului de toaletă.

GEL
DETARTRANT

ANTI-TARTAR GEL
Promax Anti-tartar Gel – is
perfect for removing stone
residue from bathroom
fixtures.

SOLUŢIE ANTIMUCEGAI

Promax Antimucegai – este
o soluție pentru combaterea
și prevenirea mucegăirii
suprafețelor.

ANTI-MOULD SOLUTION
Promax Anti-mould – fights
against mould and prevents it
from reappearing.

Promax Detartrant – este
un produs concentrat care
îndepărtează depunerile de
calcar și rugină.

ANTI-TARTAR SOLUTION
Promax Anti-tartar Solution –
is a concentrated formula that
removes stone residue and
rust from bathroom fixtures.

DETARTRANT

Promax Mobilă – curăță și
protejează mobilierul mat sau
lucios. Formula antistatică
previne depunerea particulelor
de praf.

FURNITURE POLISH
Promax Furniture – cleans
and protects wood furniture,
removes dust and polishes in
one step.

SOLUŢIE MOBILĂ

SOLUŢIE CARPET

Promax Carpet – este un
produs destinat îndepărtării
petelor de murdărie de pe
tapițerii, mochete, covoare.
Este recomandat pentru
aplicare locală, direct asupra
petei.

CARPET CLEANERS
Promax Carpet – is specialy
made to remove stains from
carpets and any kind of
upholstery. Its applied directly
on the stain.

APRET

APĂ DISTILATĂ
Apă distilată – se poate folosi
pentru completarea nivelului
la acumulatorii auto, fierul de
calcat, echipamente sensibile,
etc.

DISTILLED WATER
Distilled Water - is great for
protecting sensible equipment,
car batteries, used as coolant,
etc.

TOP Apret – este un produs
destinat apretării rufelor,
recomandat în apretări locale,
gulere, manșete, etc.

CLOTH STARCHING
TOP Cloth starching – is
ideal for cloth starching.
Recomended for local
starching like collars, turnups, etc.

Promax înălbitor – spumă activă
care îndepărtează petele de pe
orice tip de suprafață.

ÎNĂLBITOR

BLEACHER
Promax bleach – with active
foam, its used for removing
stains from any kind of surface.

OXI POWER

Dasil super înălbitor – cu oxigen
activ, este un produs destinat
înălbirii rufelor, recomandat
mașinilor de spălat automate.

SUPER BLEACHER
Dasil super-bleacher – with
active oxygen, is very efficient
in removing stains, recomended
for washing machines.

Promax Oxi Power – îndepărtează
eficient petele de pe orice fel de
țesătură albă sau colorată.
Promax Oxi Power – is great
at removing stains from your
laundry or any kind of fabric.

ÎNĂLBITORI
Promax Clor – este un produs
care sporește eficacitatea
detergenților prin îndepărtarea
petelor de pe rufe și înălbirea
lor.
Promax Bleach – contributes to
the effectiveness of detergents,
removing soils and stains, its
also used as fabric bleaching.

SUPER ÎNĂLBITOR

GEL DESFUNDAT ŢEVI

DEGRESANT
BAIE

Promax Gel Țevi – pentru
desfundat sifonul și țevile
cu efect puternic împotriva
grăsimilor și resturilor
menajere. Desfundă fără a
deteriora țevile.

DEGRESANT
BUCĂTĂRIE

DRAIN CLEANER GEL
Promax drain cleaner Gel
– the gel replaces the need
of a plumber when sinks,
plugholes and pipes are
blocked. Effectively unblocks
without damaging the pipes.

Promax Degresant – soluție
pentru degresarea suprafețelor
din baie sau bucătărie.

DEGREASER
Promax Degreaser – solution
for degreasing bathroom or
kitchen fixtures or surfaces.

Promax Superpower – conține
agenți activi de degresare
care ajută la curățarea urmelor
dificile din bucătărie sau baie.

SUPERPOWER
Promax Superpower – is a
multipurpose product for
degreasing and removal of all
soils with minimum ease.

SOLUŢIE ARAGAZE

Promax Cuptoare şi Aragaze –
soluția de aragaze și cuptoare
este un produs pe bază de
hidroxid de sodiu, destinat
îndepartării depunerilor de
murdărie de pe aragaze, plite
și cuptoare. Produsul nu
conține acizi.

OVEN CLEANERS

Promax Oven cleaners – is a
product based on hydroxide. A
few drops used on stoves and
ovens will get rid of any greas
stains.

SOLUŢIE CUPTOARE

Promax Cremă de Curațat –
este soluția perfectă pentru
curățarea suprafețelor de inox
și emailate.

CLEANING CREAM

CREMĂ DE CURĂŢAT

Promax cleaning cream – is
the ideal product for cleaning
metal surfaces, especially
inox.

Promax Praf de Curățat – este
un produs pe bază de agenți
abrazivi de suprafață, destinat
îndepărtării depunerilor de
murdărie de pe obiecte casnice.

PRAF DE CURĂŢAT

SCOURING POWDER
Promax scouring powder – is
a product based on active
abrasive agents, pharmaceutical
calcium carbonate and detergent
designed to clean household
items.

BALSAM VASE
Promax balsam de vase este
un detergent de veselă special
conceput pentru a vă proteja
mâinile. După spălare mâinile
vor fi fine şi catifelate.

DETERGENT VASE

SOFTENER DISHWASHER
Promax softener is a
dishwasher specially
conceived to protect your
hands. After usage your hands
will be smooth and soft.
Promax Vase – detergentul de
vase Promax are o eficacitate
sporită în îndepărtarea
grăsimilor de pe veselă.
Datorită pH-ului neutru pielea
mâinilor rămâne catifelată.
Promax Geamuri și Oglinzi –
soluție pentru orice suprafețe
de sticlă cu spumă activă.
Promax Window and Mirror –
solution for any type of glass
surface with active foam.

Promax Geamuri - soluție
pentru geamuri pe bază de
alcool destinat curățării
geamurilor, oglinzilor și a
suprafetelor de sticlă.

WINDOW CLEANERS
Promax Window – is a product
based on alcohol wich helps
you clean windows, mirrors or
any other glass surfaces.

LIQUID DISHWASHER
Promax dishwasher – provides you with an
effective cleaning performance, removing
grease and in the same time keeping your
hands soft.

SOLUŢIE GEAM

SOLUŢIE
GEAMURI ŞI
OGLINZI

Dasil Universal – este un
detergent recomandat pentru
spălarea manuală. Conține
înălbitori optici, oxigen activ
și enzime.
Dasil Universal – is ideal
for maual laundry washing,
combining excellent cleaning
results with a great fresh
smell.

DETERGENT UNIVERSAL

DETERGENT AUTOMAT
Dasil Automat - este un
detergent recomandat pentru
mașinile de spălat automate.
Dasil Automatic – is
recomended for washing
machines with excellent
cleaning results.

SODĂ DE RUFE

DETERGENT GEL - RUFE
Dasil detergent lichid – are
o putere mare de spălare,
mai eficient și mai economic
decât detergentul granulat.
Sodă de rufe – este un produs destinat
înmuierii și prespălării rufelor foarte
murdare.
Laundry Soda – is a product destined
for pre-washing and soaking laundry.

LAUNDRY-GEL
Dasil laundry gel – offers a
strong cleaning power and
is more economical then
classic powder detergents
leaving a fresh scent.

Promax Anticalcar neutralizează depunerile de
calcar, protejând astfel toate
părțile interne ale mașinii de
spălat precum și a rufelor.

ANTICALCAR

Promax Anticalcar –
removes hard water
minerals residue and
protects both your washing
machine and your laundry.

Promax Anticalcar Gel –
formula puternică protejează
mașina de spălat împotriva
depunerilor de calcar fără să
afecteze rufele.
Promax Anticalcar Gel –
strong formula that protects
your washing machine and
your laundy from hard water
minerals residue.

BALSAM DE RUFE

Dasil balsam de rufe – este
un produs concentrat
destinat îngrijirii și întreținerii
țesăturilor. Acționează asupra
țesăturilor lăsându-le moi
și pufoase si împiedecând
în același timp electrizarea
acestora.

LIQUID SOFTENER
Dasil Liquid Softner – is a
product for fabric care and
maintenance, acts on fabrics,
leaving them soft and also
prevents electrification.

ANTICALCAR GEL

Crema de ghete Promax și
Leonardo – sunt destinate
îngrijirii încălțămintei din piele.
Produsele conțin substanțe de
hidratare a pielii. Dupa aplicare
lasă pielea lucioasă.

CREMĂ DE GHETE

SHOE CARE
Shoe care Promax & Leonardo
– are specially made to protect
leather footwear, cleans,
moisturizes, and provide a
supreme shine that lasts.

FRIDGE CLEANER

ODORIZANTE

Promax pentru frigider – este o
soluție care degivrează, igienizează şi
îndepărtează mirosurile neplăcute din
frigidere, cuptoare cu microunde şi
genți termoizonalte.
Promax for fridge cleaner – is a
solution specialy designed for cleaning
fridges, microwave ovens and thermal
insulating bags. This strong solution
eliminate unpleasant smells.

Promax & PRO2 odorizante –
sunt destinate încăperilor cu
mirosuri neplăcute, inclusiv
miros de tutun sau mucegai.
Elimină mirosul nedorit și lasă
încăperea parfumată.

AIR FRESHENERS
Promax & PRO2 air fresheners
– are especialy effective in
eliminating unwanted odors
from any room, this includes
smoke or mouldy smells,
leaving the room in a pleasent
fresh perfume.

Promax & PRO2 săpun lichid
– conțin combinația perfectă
de ingrediente pentru a hrăni
pielea și a curăța în același
timp. Conțin în formula lor
emolienți care protejează
pielea și extracte naturale,
ajutând la hidratarea pielii.
Perfect pentru uz zilnic.

SĂPUN LICHID

Promax & PRO 2 liquid soap
– these gentle products
relieve the discomfort caused
by rough skin, making it the
perfect substitute for solid
soap. Due to its sanitizing
formula, all impurities are
washed away. Excellent for
daily care.

LIQUID SOAP

ŞAMPOANE

PRO2 șampon pentru păr – are
o formulă care curăță părul în
profunzime, lăsându-l mătăsos
și strălucitor. Conține extracte
de plante având un pH neutru.

SHAMPOO
PRO2 hair shampoo – has a
deep cleaning formula that
leaves your hair clean and
silky. The light formula based
on plant extracts, keeps your
hair`s natular oils in balace,
having a neutral pH.

AFTER SHAVE

GEL DE PĂR

PRO2 gel pentru păr – cu
ajutorul gelurilor de păr PRO2
veți reuși să realizați orice
frizură doriți, care să reziste
în timp și să ofere părului
strălucire, fară a-l lăsa lipicios.

HAIR GEL

PRO2 After shave – are efect revigorant, lăsând
pielea hidratată și înlăturând disconfortul provocat
de bărbierit.

PRO2 hair gel – our hair gel
gives you the power to create
any style you desire, providing
ultra long lasting hold and
great shine without leaving
your hair sticky.

PRO2 After shave – has a revigorating efect that lasts
long after you applied it, leaves the skin hydrated and
removes the discomfort induced by shaving.

ACETONĂ

Promax & PRO2 Acetonă –
este folosită la îndepărtarea
lacurilor de pe unghii, având
un parfum plăcut.

ACETONE
Promax & PRO2 Acetone
– breaks down nail polish,
making it easy to remove
with a cotton swab or cloth.
It is widely used because it
can easily mix with water and
evaporates quickly in the air.

SĂPUN LICHID

DETERGENT VASE

LIQUID SOAP

Produsele din gama TOP
sunt produse prim-preț care
păstrează un raport calitatepreț excepțional.
Products in the TOP brand, are
first price products that keep
a perfect balance between
quality and price.

SOLUŢIE GEAM

LIQUID DISHWASHER

WINDOW CLEANERS

CLOR
PRAF DE CURĂŢAT

SCOURING POWDER

BLEACH

Orice tip sau familie de
produse Romchim este
disponibilă şi în ambalaje
mari, economice,
destinate consumului
profesional, prin gama
Promax Professional.
Any type or product
family of Romchim is
available in big and
economic packages,
destinated for the
professional use, through
the Promax Professional
line.
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