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Η Nicochem για πάνω από 30 χρόνια διαθέτει στην αγορά υψηλής ποιότητας προϊόντα καθαρισµού
στον τοµέα της εστίασης (HO.RE.CA). Η πλήρης γκάµα περιλαµβάνει υπερσυµπυκνωµένα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων ποτηριών σκευών που συµβάλουν σε ένα τέλειο αποτέλεσµα µε εξαιρετικά
χαµηλό κόστος χρήσης αλλά και προϊόντα ειδικών εφαρµογών όπως καθαρισµό ευαίσθητων µεταλλικών σκευών αλλά και πλύσεις σε πολύ σκληρά νερά. H γκάµα επίσης περιλαµβάνει καθαριστικά για
χώρους παραγωγής τροφίµων πλήρως εναρµονισµένα µε το HACCP. Ένας χώρος εστίασης δεν
σταµατά στην κουζίνα. Η Nicochem διαθέτει πλήρη γκάµα µε εξειδικευµένα προϊόντα για χώρους
υγιεινής αλλά και τον καθαρισµό και συντήρηση της σάλας ενός καφέ ή εστιατόριου.

Η NICOCHEM είναι µια εταιρεία που ιδρύθηκε το 1986 και διαθέτει
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 3.200 τ.µ. στον Άγιο
Στέφανο και τα Οινόφυτα. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο αποτελείται
από γραφεία διοίκησης, πλήρως εξοπλισµένο χηµείο που διενεργούνται
έρευνες για παραγωγή νέων προϊόντων, χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους πρώτων υλών και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων
καθώς και τµήµα service επαγγελµατικών πλυντηρίων πιάτων – ποτηριών. Απασχολεί καθηµερινά ανθρώπινο δυναµικό εικοσιοκτώ, άρτια
καταρτισµένων, ατόµων διαφόρων ειδικοτήτων. Οι µεταφορές και
µετακινήσεις πραγµατοποιούνται µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, τα
οποία συνεχώς αναβαθµίζονται και αυξάνονται.
Η NICOCHEM δραστηριοποιείται επιχειρησιακά στην παραγωγή και
εµπορία χηµικών προϊόντων καθαρισµού, υγιεινής, απολύµανσης και
συντήρησης των εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού και του προσωπικού
των τοµέων της βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών, της µαζικής εστίασης
(ΗΟ.RE.CA.) και λοιπών επαγγελµατικών χώρων. Παράλληλα, αναπτύσσει νέες δραστηριότητες µε προϊόντα τεχνολογίας αιχµής.
Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται µε προηγµένης τεχνολογίας συστήµατα και λεπτοµερή ποιοτικό έλεγχο ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες
µεθόδους καθαρισµού και πληρώντας όλους τους όρους των ευρωπαϊκών κανονισµών ποιότητος, αφού υποστηρίζει τις εφαρµογές HACCP και
ISO 22000 σχετικά µε την υγιεινή ενώ διαθέτει Σύστηµα ∆ιαχείρισης
και ∆ιασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2015 αναφορικά µε τη µελέτη,
σχεδίαση και παραγωγή απορρυπαντικών διατηρώντας υψηλό επίπεδο
αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά, γεγονός που την
καθιστά δυναµική και συνεχώς ανερχόµενη στον τοµέα της.
Στόχος µας είναι η παραγωγή και διάθεση ποιοτικών προϊόντων στην
αγορά, προσανατολισµένων στην προστασία του ανθρώπου, του
περιβάλλοντος (ύψιστος βαθµός βιοδιάσπασης) και των επιφανειών/συσκευών, καθώς και η παροχή αποτελεσµατικών λύσεων καλύπτοντας
τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των πελατών µέσω των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
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MASTER DM-2

MASTER DM-8

NCD GOLD

NIC DRY GOLD

Συµπυκνωµένο όξινο στεγνωτικό ειδικής
σύνθεσης που απευθύνεται σε σκληρά νερά.
Γυαλίζει και στεγνώνει πολύ γρήγορα τα
σκέυη. Ιδιαίτερα κατάλληλο για ποτήρια.

Υγρό λάτζας για πλύσιµο σκευών στο χέρι,
συµπυκνωµένης σύνθεσης που απευθύνεται
σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες από λίπη
και λάδια. Περιέχει ειδικό µαλακτικό χεριών.
Με άρωµα βατόµουρο.

Συµπυκνωµένο γυαλιστικό υγρό για
ανοξείδωτες επιφάνειες. Γυαλίζει και
συγχρόνως καθαρίζει σε βάθος, χωρίς
να αφήνει δαχτυλιές.

Εφαρµογή:
επαγγελµατικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών
∆οσολογία:
1-4ml/Lt, µέσω αυτόµατου δοσοµετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt-7kg, 10Lt-12.5kg, 20Lt-25kg

Εφαρµογή:
επαγγελµατικά πλυντήρια πιάτων - ποτηριών
∆οσολογία:
0.5-0.8ml/Lt, µέσω αυτόµατου δοσοµετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, 20Lt

TREND K-4

TREND K-5G

SUPERCLEAN

DIAFANO GOLD

Παχύρευστο αλκαλικό καθαριστικό ισχυρής
δράσης για καµµένα λάδια και λίπη (καρβουνίλα). ∆ιαλύει όλους τους ρύπους χωρίς
να καταστρέφει τις επιφάνειες. Συνιστάται η
χρήση του σε ζεστή επιφάνεια περίπου 60°C.

Υψηλής περιεκτικότητας απολυµαντικό καθαριστικό επιφανειών για χώρους και
εργαλεία κουζίνας.

Εφαρµογή:
δάπεδα, τοίχους, απορροφητήρες,
µηχανήµατα κουζίνας
∆οσολογία: 0.5-10% (5-100ml/Lt), κατά
περίπτωση, µέσω δοσοµετρητή
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Ειδικής σύνθεσης καθαριστικό χεριών µε
περιποιητικά συστατικά και γλυκερίνη.
Καθαρίζει σε βάθος τα χέρια χωρίς να τα
ερεθίζει ακόµα και µετά από παρατεταµένη
χρήση. ∆ιατίθεται µε άρωµα τριαντάφυλλο
ή καρύδα.

Εφαρµογή:
grill, σχάρες, πλατώ, φούρνους
∆οσολογία:
5-25% (50-250ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt-6.5kg, 10Lt-13kg

Εφαρµογή:
πάγκους, δάπεδα, εργαλεία κουζίνας
∆οσολογία:
0.5-2% (5-20ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, 20Lt

Υπερσυµπυκνωµένο υγρό απορρυπαντικό
πλυντηρίου πιάτων-ποτηριών συνδυάζει
µείγµα δεσµευτικών αλάτων που το καθιστα
κατάλληλο για σκληρά νερά. Παρεµποδίζει
επικαθήσεις αλάτων. Ιδανικό για πλύσιµο
ποτηριών

Υπερσυµπυκνωµένο αλκαλικό υγρό µε
διαλύτες. Η ειδική του σύσταση γαλακτωµατοποιεί ανθεκτικούς ρύπους από ζωικά και
φυτικά λίπη.
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TREND K-1B

TREND K-10

TREND S-13

INOX POLISH

EXTRA FRESH

Συµπυκνωµένο καθαριστικό γενικής χρήσης
µε αλκοόλη. Κατάλληλο για κάθε τύπο
δαπέδου καθώς δεν περιέχει καυστικά άλατα
και αλλες διαβρωτικές ουσίες. Με άρωµα
πράσινο µήλο.

Συµπυκνωµένο χλώριο γενικής χρήσης
σε παχύρευστη µορφή για καθαρισµό
και υγιεινή επιφανειών. Περιέχει υψηλής
καθαρότητας διάλυµα υποχλωριώδους
νατρίου χωρίς προσµίξεις. Με άρωµα λεµόνι.

Εφαρµογή:
πιάτα, ποτήρια, σκεύη κουζίνας
∆οσολογία:
0.3% (3ml/Lt), µέσω αντλίας λάτζας
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt, 2x5Lt, δοχείο 10Lt, 20Lt

Εφαρµογή:
µατ ανοξείδωτες κάθετες επιφάνειες
∆οσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, κιβώτιο 12x700ml

Εφαρµογή:
πλακάκια, βιοµηχανικά δάπεδα τοίχους,
πάγκους, τραπέζια
∆οσολογία:
1-2.5% (10-25ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

Εφαρµογή:
µηχανές αυτοκινήτων
∆οσολογία:
10-20% (100-200ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

TREND K-14

TREND B-1

TREND B-3

TREND B-8

ARGENDA PERLA

VETRO

BATHROOM CLEANER

Εφαρµογή:
πλύσιµο χεριών
∆οσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
κιβώτιο 4x4Lt

Εφαρµογή:
τζάµια, καθρέπτες, βιτρίνες, γυαλιστερά ανοξείδωτα
∆οσολογία:
25% (250ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt, κιβώτιο 4x4Lt

Εφαρµογή: επιφάνειες από χαλαζία, σµάλτο, γυαλί,
χρώµιο, νίκελ
∆οσολογία:
1-10% (10-100ml/Lt), κατά περίπτωση
Συσκευασία:
δοχείo 5Lt, 10Lt

DISH BLACKBERRY

TERMIBAC

Υγρό καθαρισµού λείων επιφανειών µε
αλκοόλη. Καθαρίζει εύκολα χωρίς να αφήνει
θαµπάδες και στίγµατα ακόµα και σε σκληρά
νερά. ∆ιατίθεται µε άρωµα θαλάσσιας
αύρας ή άοσµο για εφαρµογές H.A.C.C.P.

TREND S-2

CHLORO-EN GEL

Όξινο καθαριστικό χώρων υγιεινής για
καθηµερινή ή περιοδική χρήση µε µεγάλη
καθαριστική δράση. ∆ηµιουργεί ένα φιλµ το
όποιο δεν επιτρέπει στο νερό να παραµείνει
στις επιφάνειες και να δηµιουργήσει
επικαθίσεις αλάτων.
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Εργοστάσιο: Βι.Πε. Οινοφύτων
Γραφεία: Σπετσών 16, Βι.Πε. Αγίου Στέφανου
Αττική, ΤΚ. 145 65
Τ. 210 8145 955 - 210 6216 106
Φ. 210 8145 193
Ε. info@nicochem.gr
www.nicochem.gr

