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ROMCHIM – COMPANY PROFILE
Specialized in household care products and cosmetics,
Romchim Company was founded in 1998, in Tg. Mures,
Romania, since when it has continued to expand and
evolve. Our production facilities spread over an area of
11 000 square meters and 9 regional warehouses all over
Romania. Romchim has always been investing in new
products and high standard technology in its attempt to
satisfy the most diverse requirements of the consumer.
In response to the ever increasing demands of the
market, Romchim committed itself in new investments
to develop a new line of cosmetic products.

Laborator propriu

ROMCHIM – PRODUCT CATALOG
This catalog presents a great range of products,
opportunities for our customers and the possibility of
Private Label.

Producţie

Our success has been founded upon innovation,
investment and attention to detail.
ROMCHIM – PROFILUL FIRMEI
Specializată în produse de curăţenie, îngrijirea casei şi
cosmetice, firma Romchim a fost fondată în Tg. Mureş,
România în 1998, moment din care continuă să evolueze
şi să se extindă.
Facilităţile noastre de producţie se extind pe o arie
de 11 000 mp, si 9 depozite regionale pe tot teritoriul
României.
Romchim investeşte în permanenţă în noi produse şi
tehnologie ridicată, încercând să satisfacă exigenţele
cele mai diverse ale consumatorului.
Ca răspuns la extinderea permanentă a pieţei compania
a facut noi investiţii pentru a dezvolta o noua linie
de produse cosmentice care să se alature produselor
destinate îngrijirii casei.
ROMCHIM – CATALOG PRODUSE
Acest catalog prezintă o vastă gamă de produse,
oportunităţi pentru clienţii noşri şi posibilitatea
personalizării produselor prin Private label.
Succesul nostru s-a datorat inovaţiei, investiţiei şi
atenţiei la detaliu.

Parc auto

SOLUŢIE GRESIE ŞI FAIANŢĂ
Promax gresie şi
faianţă este un
produs concentrat
şi parfumat destinat
curăţării suprafeţelor
din gresie şi faianţă,
dar şi a celor lavabile.

SOLUŢIE PENTRU PARDOSELI

Promax soluţie pentru
pardoseli Clasic curăţă
şi protejează orice
suprafaţă din lemn sau
laminat. Promax cu
Ceară se pretează în
special suprafeţelor de
lemn, cărora le conferă
un luciu garantat.

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

FAIENCE & SANDSTONE CLEANER

Promax Faience &
Sandstone cleaner
is a concentrated and
perfumed product
specially conceived
for cleaning
up faience and
sandstone covered
surfaces.

Gelul dezinfectant
Promax curăţă,
dezinfectează şi
parfumează toaletele.

DISINFECTING GELS
Promax Disinfecting
Gels cleans, disinfects
and it has free different
fragrances: Pine, Aqua
and Lemon.

Gelul detartrant combină
detartrajul cu puterea de
dezinfecţie a gelului.

GEL DEZINFECTANT
GEL
DETARTRANT

ANTI-TARTAR GEL
Anti-tartar Gel is perfect
for removing stone
from toilets and also
disinfects.

SOLUŢIE ANTIMUCEGAI

Promax soluţie anti
mucegai, este o soluţie
pentru combaterea şi
prevenirea mucegăirii
suprafeţelor.

ANTI-MOULD SOLUTION
Anti - mould solution
fights against mould and
prevents surfaces from
getting mouldy.
Promax detartrant
este un produs care
se foloseşte în baie, la
îndepărtarea depunerilor
de calcar, la dezinfecţie
şi parfumare.

ANTI-TARTAR SOLUTION
Promax anti-tartar
solution is used for
removing stone and rust
from bathrooms.

DETARTRANT

SOLUŢIE MOBILĂ

Promax mobilă - curăţă
şi protejează mobilierul
din lemn şi alţi
înlocuitori, atât a celui
lucios, cât şi a celui
mătuit.

FURNITURE POLISH
Furniture polish
Promax - furniture
polish cleans and
protects wood
furniture: shines, dusts
and polishes in one
step.
Promax carpet este
un produs destinat
îndepărtării petelor de
murdărie de pe tapiţerii,
mochete, covoare. Este
recomandat pentru
aplicare locală, direct
asupra petei.

SOLUŢIE CARPET

CARPET CLEANERS
Promax carpet cleaner
is a product specially
made to help you
remove unwanted
stains from carpets. It is
recommended for local
use.
Top carpet is a product
recommended for
cleaning up large
surfaces.

APĂ DISTILATĂ

APRET

Apa distilată se
poate folosi pentru
completarea nivelului
de lichid la acumulatori
auto, fiare de călcat etc.

Apret este un produs
destinat apretării rufelor,
recomandat în apretări
locale, ca de exemplu
gulere, manşete etc.

CLOTH STARCHING
Starch, is the
ideal product for
cloth starching.
Recommended for local
starching like collars,
turn-ups etc.

Promax Oxi îndepărtează
eficient petele de pe
orice tip de ţesătură albă
sau colorată. Datorită
formulei cu oxigen activ,
înlesneşte spălarea alături
de detergent, îndepărtează
petele şi redă albul rufelor.
Promax Oxi stain remover,
is a great product to
remove stains from your
laundry, or any kind of
fabric. Effective on all
kind of stains, Promax Oxi
comes in a liquid spray,
and is very powerful
at knocking out tough
laundry stains, without a
lot of effort from you.

SUPER ÎNĂLBITOR

OXI PROMAX

Promax super înălbitor cu
oxigen activ este un produs
destinat
înălbirii
rufelor,
recomandat
maşinilor
de
spălat automate. Nu conţine
clor.

BLEACHER

ÎNĂLBITORI
Promax înălbitor cu clor
activ este un produs care
sporeşte eficacitatea
detergentilor, prin
îndepărtarea petelor de pe
rufe şi înalbirea lor.
Promax bleaching
contributes to the
effectiveness of
detergents, removing
soils and stains and
whitening fabrics.

Promax super-bleacher with
active oxygen is very efficient
in removing stains and it’s
recommended for washing
machines.

GEL DESFUNDAT ŢEVI

DEGRESANT
BAIE

Gelul pentru desfundat
sifonul şi ţevile cu efect
puternic împotriva
grăsimilor şi resturilor
menajere deblochează
eficient fără a degrada
ţevile.

DEGRESANT
BUCĂTĂRIE

DRAIN OPENER GEL
The drain opener gel
replaces the need of
calling a plumber when
sinks, plugholes and
pipes are blocked.
Effectively unlocks but
protects the pipes.

DEGREASER

Promax Superpower este
un produs ce conţine
agenţi activi de degresare
care ajută la curăţarea
urmelor dificile de
murdărie din bucătării,
sau a urmelor persistente
de săpun din băi.

SOLUŢIE ARAGAZE

SUPERPOWER
Promax Superpower is
a multitask product for
removal of all soils with
minimum ease.

CREMĂ DE CURĂŢAT

Soluţia degresantă de
baie, bucătărie obţine
rezultate excepţionale
în îndepărtarea mizeriei
persistente.
Soluţia de aragaze
şi cuptoare este un
produs pe bază de
hidroxid de sodiu,
destinat îndepărtării
depunerilor de murdărie
de pe aragaze, plite şi
cuptoare. Produsul nu
conţine acizi.

OVEN CLEANERS
Oven cleaners
for ovens, is a product
based on hydroxide.
A few drops used on
stoves and ovens will get
you rid of any unpleasant
greasy stains.

SOLUŢIE CUPTOARE

Este soluţia ideală
pentru curăţarea
suprafeţelor de inox şi
emailate. Produsul este
disponibil cu parfum de
lăcrămioară sau lămâie.

CLEANING CREAM
This cleaning cream
is the ideal product for
cleaning metal surfaces
especially inox. The
product is available in
lemon and lily of the
valley fragrances.

Promax praf de curăţat
este un produs pe bază
de agenţi abrazivi de
suprafaţă, carbonat
de calciu farmaceutic
şi detergent, destinat
îndepărtării depunerilor
de murdărie de pe
obiecte casnice.

PRAF DE CURĂŢAT

SCOURING POWDER
Promax scouring is a
product based on activ
agents, pharmaceutical
calcium carbonate and
detergent designed to
remove dirt deposits
from household items.

SOLUŢIE GEAM

Promax soluţie pentru
geamuri este un produs
pe bază de alcool,
destinat curăţării
geamurilor, oglinzilor,
şi a altor suprafeţe de
sticlă.

WINDOW CLEANER
Promax window cleaner
is a product based on
alcohol, which helps
you clean a variety of
surfaces, like windows,
mirrors or any other
glass objects.

REZERVĂ SOLUŢIE GEAM

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.

SOFTENER DISHWASHER
Promax softener is a
dishwasher specially
conceived to protect
your hands. After
usage your hands will
be smooth and soft.

DETERGENT VASE

Detergentul de vase
Promax are o eficacitate
sporită în îndepărtarea
grăsimilor de pe obiecte
casnice. Datorita pHului neutru mâinile vor
rămâne catifelate în
timp ce grăsimea va fi
eliminată.
Disponibil la 500 ml
respectiv 1000 ml.

LIQUID DISHWASHER

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

Dasil Universal este un
detergent recomandat
pentru spălare manuală.
Conţine înălbitori optici,
oxigen activ şi enzime.

DETERGENT UNIVERSAL

Dasil Universal are non
biological products
ideal for hand washing,
combining excellent
cleaning results with a
great fresh smell.

Dasil automat este un
detergent recomandat
pentru maşinile de spălat
automate.
Dasil automatic is a
detergent recommended
for washing machines.

DETERGENT AUTOMAT

DETERGENT GEL - RUFE

Dasil detergent Gel
pentru rufe conferă o
putere de spălare mai
mare, mai eficientă şi
mai economică decât
detergentul praf.

LAUNDRY-GEL
DASIL laundry-gel
offers a stronger and
more economical power
against most stains,
fighting against it every
drop.

Dasil Universal
este un detergent
recomandat pentru
spălare manuală.
Conţine înălbitori
optici, oxigen activ
şi enzime.
Dasil Universal
is a product ideal
for hand washing,
combining
excellent cleaning
results with a great
fresh smell.

Promax Anticalcar are
o formulă puternică,
care neutralizează
depunerile de calcar,
protejând astfel toate
părţile interne ale maşinii
de spălat şi rufele
dumneavoastră.

ANTICALCAR ECO 2 KG

Promax Anticalcar has
a strong formula that
removes hard water
minerals, and protects
both your washing
machines and your
laundry.

Promax Anticalcar are
o formulă puternică,
care neutralizează
depunerile de
calcar, protejând
astfel toate părţile
interne ale maşinii
de spălat şi rufele
dumneavoastră.
Promax Anticalcar
has a strong formula
that removes hard
water minerals, and
protects both your
washing machines
and your laundry.

ANTICALCAR

Dasil şi Promax
Universal sunt detergenţi
recomandaţi pentru
spălări manuale.
Conţin înălbitori optici,
oxigen activ şi enzime.
Dasil&Promax Universal
are products ideal for
hand washing, combining
excellent cleaning results
with a great fresh smell.

DETERGENT PROMAX
DETERGENTS
Dasil automat,
Top automat şi
Promax automat
sunt detergenţi
recomandaţi pentru
pentru maşinile de
spălat automate.
Dasil, Top and Promax
are detergents
recommended for
washing machines.

Soda de rufe este
un produs destinat
înmuierii şi prespălării
rufelor.

Dasil balsam de
rufe este un produs
concentrat destinat
îngrijirii şi întreţinerii
ţesăturilor.
Acest produs
acţionează asupra
ţesăturilor, lasândule moi şi pufoase şi
împiedicând în acelaşi
timp electrizarea.

LIQUID SOFTENER
Dasil softener is a
concentrated product
for fabric care and
maintenance. This
product acts on
fabrics, leaving
them softer, fluffier
and also prevents
electricity.

Săpunul lichid Promax
antibacterian conţine
o combinaţie de
ingrediente, pentru a
hrăni pielea, a curăţa
şi a dezinfecta în
acelaşi timp. Conţine
în formula sa emolienţi
care protejează pielea
şi extracte naturale
care ajută la hidratarea
şi catifelarea pielii.
Perfect pentru uz zilnic!

BALSAM DE RUFE

Cremele de ghete
Leonardo şi Promax
Lux sunt destinate
îngrijirii încălţămintei din
piele. Produsele conţin
substanţe de hidratare
a pielii. După aplicare
luciul este garantat!

CREMĂ DE GHETE

SHOE CARE
Leonardo and Promax
Lux liquid shoe polish
are specially made to
protect leather and
provide it with supreme
brilliance. Our shoe care
products cleans and
leaves the leather bright.

O colecţie distinsă
de parfumuri, special
create pentru casa
dumneavoastră. Datorită
noii sale formule pe bază
de alcool neutralizează
mirosurile neplăcute
rapid şi în acelaşi timp
reîmprospătează aerul.
Disponibil în 3 variante:
ocean, lăcrămiaoară şi
liliac.

AIR FRESHENER

ACETONĂ

DEODORANTE DE CAMERĂ

A distinguished
collection of fragrances
specially created for
your home. Due to it’s
new formula based on
alcohol it neutralizes
all unpleasant scents
and simultaneously and
effectively makes the
air fresh. Available in 3
fragrances: ocean, lily of
the valley and lilac.

Săpunurile lichide
PRO2, Promax
antibacterian şi Top
conţin combinaţia de
ingrediente, pentru a
hrăni pielea şi a curăţa
în acelaşi timp. Conţin
în formula lor emolienţi
care protejează pielea
şi extracte naturale
care ajută la hidratarea
şi catifelarea pielii.
Perfect pentru uz zilnic!

Şamponul PRO2 are
o formulă care curăţă
parul în profunzime,
lăsându-l mătăsos şi
strălucitor. Conţine
extracte de plante şi
un pH neutru de 6%.

SĂPUN LICHID

ŞAMPOANE

SHAMPOO

PRO2 shampoo has
a deep cleansing
formula that leaves
your hair clean and
soft. The light formula
based on plant
extracts keeps your
hair’s natural oils in
balance, having a pH
of 6%.

Cu ajutorul gelurilor de
păr PRO2 şi Promax, veţi
reuşi să realizaţi orice
frizură doriţi, care să
reziste în timp şi să ofere
părului strălucire, fără a-l
lăsa lipicios.
Hair Gel – Our
PRO2&Promax hair gels
give you the power to
create any style you want
providing in the same
time ultra long lasting
hold and boost shine
without stickiness or
build-up.

GEL DE PĂR

SĂPUN LICHID

LIQUID SOAPS

HAIR GEL

These gentle products,
relieve the discomfort
caused by rough, dry
sensitive skin, making
it the perfect substitute
for soap. Due to its
antibacterial formula all
impurities are washed
away. Excellent for daily
care.

Deodorantul Ozon a
fost special creat pentru
femeia modernă a zilelor
noastre. Parfumurile
delicate, senzuale şi
proaspete, au fost special
concepute pentru a
satisface toate gusturile.
Disponibil în variantele:
Sense, Beauty, Dream şi
Classic.

BODY SPRAYS

Delicate and fresh,
sensual and fascinating,
those are the body sprays
that Ozon series brings
to your attention; they
were created in various
fragrances to satisfy the
different needs of modern
women: Sense, Beauty,
Dream and Classic.

FIXATIV ŞI SPUMĂ DE PĂR

Fixativul şi spuma
de păr Ozon, conţin
multivitamina B5, care
întăreşte structura
firului de păr, activează
procesele de creştere
şi regenerare, şi ajută la
o hidratare adecvată a
părului.

HAIR SPRAY
Ozon hair sprays and hair
mousses keep your hair in
best protection and fit hair
style all day long. They
contain B5 vitamin which
makes hair structure
stronger.

DEO BĂRBAŢI
Pentru bărbaţii dinamici,
cărora le place să fie în
formă, seria Ozon Deo,
After shave oferă două
variante de parfumuri
energizante, care
revigorează şi oferă
prospeţime.
For men that are dynamic
and love being in good
shape, Ozon offers
two body deodorant
sprays with energizing
fragrances; they give
freshness and tonicity to
your body!
BODY SPRAYS

DEODORANTE

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

Linie tehnologică

Producţie

Depozite

ROMCHIM - ROMÂNIA
Tg. Mureş, Str. Câmpului nr. 18,
Tel.: 0365-404 948, Fax: 0365-805 808
e-mail: office@romchim.ro
www.romchim.ro

