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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, αποθη-
κευτικούς χώρους πρώτων υλών και ετοιµοπαράδοτων προϊόντων 
καθώς και τµήµα service επαγγελµατικών πλυντηρίων πιάτων – ποτηρι-
ών. 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, αναπτύσ-
σει νέες δραστηριότητες µε προϊόντα τεχνολογίας αιχµής.

Η παραγωγή των προϊόντων γίνεται µε προηγµένης τεχνολογίας συστή-
µατα και λεπτοµερή ποιοτικό έλεγχο ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες 
µεθόδους καθαρισµού και πληρώντας όλους τους όρους των ευρωπαϊ-
κών 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.

Αγαπητοί συνεργάτες, η NICOCHEM µπορεί να σας διαθέσει τα ποιοτικότερα προϊόντα στην καλύτερη 
δυνατή τιµή, εξασφαλίζοντας έτσι ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα και ευχαριστηµένους πελάτες. Η εταιρεία 
όντας παραγωγική, διαθέτει πάντοτε στοκ των προϊόντων και σε συνδυασµό µε την µεγάλη γκάµα 
καλύπτει πλήρως ένα οργανωµένο πλυντήριο αυτοκινήτων και τις υψηλές απαιτήσεις καθαριότητας. 
∆ιαθέτει προϊόντα για χειροκίνητο καθώς και για αυτόµατο πλυντήριο. Η γκάµα των ειδικών προϊόντων 
καθαρισµού, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, προϊόντα για πρόπλυση εξωτερικού αµαξώµατος, αλλά και 
για πλύσιµο του κινητήρα, προϊόντα για όλες τις επιφάνειες στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, γυαλιστικά 
ελαστικών, κρύο κερί, ενεργούς αφρούς, σαµπουάν µε κερί.
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COSMETICAR C-1

Ουδέτερο σαµπουάν καθαρισµού και 
περιποίησης αµαξώµατος πλούσιο σε 
καθαριστικά συστατικά. ∆ηµιουργεί πλούσιο 
αφρό χωρίς να αφαιρεί το κερί.

SHAMPOO

Εφαρµογή:
εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων
∆οσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

COSMETICAR C-2

Ουδέτερο σαµπουάν καθαρισµού µε κερί 
carnauba. Καθαρίζει ενώ ταυτόχρονα το κερί 
δηµιουργεί µια στιλπνή επιφάνεια µε 
γυαλάδα που διαρκεί.

SHAMPOO & WAX

Εφαρµογή:
εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων
∆οσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

COSMETICAR C-3

Ισχυρό καθαριστικό που αφαιρεί παλαιά 
στρώµατα από υπολείµµατα µαυρίλας από τα 
τακάκια χωρίς να διαβρώνει το αλουµίνιο και 
τα κράµατα του, δεν χαλάει το βερνίκι της 
ζάντας.

RIM

Εφαρµογή:
ζάντες αυτοκινήτων
∆οσολογία:
15-20% (150-200ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

COSMETICAR C-4

Μείγµα από υδατοδιαλυτές σιλικόνες
µε βαθιά ενυδάτωση του ταµπλό και µατ 
εµφάνιση.

DASH

Εφαρµογή:
εσωτερικό ταµπλό αυτοκινήτου
∆οσολογία:
30-100% (300ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

COSMETICAR C-5

Υπερσυµπυκνωµένο απωθητικό νερού µε 
γυαλάδα που διαρκεί. Με άριστα αποτελέ-
σµατα ακόµη και σε µαύρο χρώµα µε βερνίκι 
διπλής επίστρωσης.

PREMIUM WAX

Εφαρµογή:
εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτου,
πλυντήρια αυτοκινήτων
∆οσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

COSMETICAR C-6

Ειδικό προϊόν νανοτεχνολογίας που 
δηµιουργεί ένα αόρατο φιλµ στην επιφάνεια 
και δεν αφήνει να δηµιουργηθούν σταγόνες 
που αφήνουν υπολείµµατα αλάτων.

CRYSTAL CLEAR

Εφαρµογή:
εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων,
γυάλινες επιφάνειες
∆οσολογία:
αυτούσιο
Συσκευασία:
δοχείο 700ml

COSMETICAR C-7

Ουδέτερο καθαριστικό υπερυψηλού 
αφρισµού µε συστατικά που δρουν και χωρίς 
τη χρήση σφουγγαριού, αφαιρεί άµεσα την 
αιθάλη και την ατµοσφαιρική ρύπανση χωρίς 
να αφαιρεί το κερί. ∆ιατίθεται σε τρία 
χρώµατα: µπλε, κόκκινο, κίτρινο.

TOUCHLESS ACTIVE FOAM

Εφαρµογή: εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων,
πλυντήρια αυτοκινήτων
∆οσολογία:
0,1-0,2% (1-2ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt, 20Lt

COSMETICAR C-8

Μείγµα από σιλικόνες και γλυκερίνη για την 
γυαλάδα του ελαστικού. Προσφέρει τα 
πλεονεκτήµατα της σιλικόνης µε την 
µακροζωία και την αναζωογόνηση της 
φαρµακευτικής γλυκερίνης.

TIRE POLISH

Εφαρµογή:
λάστιχα αυτοκινήτων 
∆οσολογία:
25-100% (250ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt

COSMETICAR C-9

Ειδικό καθαριστικό χώρου κινητήρα που 
καθαρίζει σε βάθος από λάδια και βροµιές 
χωρίς να επηρεάζει τα αλουµινένια 
εξαρτήµατα και να λευκαίνει τα πλαστικά 
µέρη.

MOTOR

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

COSMETICAR C-10

Υπερσυµπυκνωµένο καθαριστικό πρόπλυσης 
οχηµάτων, εξαιρετικά αποτελέσµατα 
αποµάκρυνσης όλων των ρύπων χωρίς 
τρίψιµο πολύ οικονοµικό λόγω υψηλής 
αραίωσης. Κατάλληλο για ζάντες και µαρσπιέ.

GURU

Εφαρµογή:
εξωτερικές επιφάνειες αυτοκινήτων,
πλυντήρια αυτοκινήτων
∆οσολογία:
2-5% (20-50ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 10Lt-11kg, 20Lt-22kg

COSMETICAR C-11

Ουδέτερο προϊόν για το βιολογικό καθαρισµό 
των υφασµάτινων επιφανειών στο σαλόνι 
του αυτοκινήτου, είναι χαµηλού αφρισµού και 
δουλεύει µε µηχανή spray extraction.

CARPET L.F.

Εφαρµογή:
πατάκια, ταπετσαρίες και καθίσµατα αυτοκινήτων
∆οσολογία:
5-10% (50-100ml/Lt)
Συσκευασία:
δοχείο 5Lt, 10Lt

COSMETICAR C-12

Υπερσυµπυκνωµένο υδατοδιαλυτό 
αρωµατικό χώρων χωρίς να λεκιάζει τις 
επιφάνειες.

SCENT

Εφαρµογή:
εσωτερικό αυτοκινήτων
∆οσολογία:
30-100% (300ml/Lt - αυτούσιο)
Συσκευασία:
δοχείο 700ml, 5Lt
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1η ΦΑΣΗ: ΠΡΟΠΛΥΣΗ

Ειδικό καθαριστικό που λειτουργεί άψογα µε σύστηµα υψηλής 
πίεσης (αφροποιητή), διαθέτει ισχυρή και απαλή καθαριστική 
δράση για την αποµάκρυνση επίµονων λεκέδων όπως ατµο-
σφαιρική ρύπανση, λάδια και γράσα. Κατάλληλο για την 
πρόπλυση ενός όχηµατος και ειδικότερα για ζάντες και 
µαρσπιέ.

2η ΦΑΣΗ: ΚΥΡΙΩΣ ΠΛΥΣΗ

3η ΦΑΣΗ: ΚΕΡΩΜΑ

Υψηλής δραστικότητας ενεργός αφρός χωρίς διαλύτες κατάλ-
ληλο για χρήση σε βούρτσα αυτόµατου πλυντηρίου. Ειδικός 
συνδυασµός ενεργού συστατικού που βοηθάει τη βούρτσα να 
γλυστράει προστατεύοντας την επιφάνεια του οχήµατος, 
απόλυτα συµβατό µε το κρύο κερί της τελικής φάσης στο 
τούνελ.

Κρύο κερί για την τελική φάση σε αυτόµατο πλυντήριο, διασπά 
γρήγορα το φιλµ του νερού και εξασφαλίζει πολύ καλά χαρα-
κτηριστικά στεγνωµατος και γυαλάδας ιδιαίτερα αν χρησιµο-
ποιείται σκληρό νερό. ∆ίνει λάµψη και προστασία στις µεταλλι-
κές επιφάνειες για µεγάλο διάστηµα.
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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


