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Szanowny Panie,

Z dumą i satysfakcją pragniemy poinformować, iż znaleźliśmy się w grupie Członków
Wspierających Polskiej Federacji Szpitali.
To dla nas zaszczyt móc wspierać naszym doświadczeniem i ofertą polski system opieki
zdrowotnej.
Dziękujemy Zarządowi PFSz za gotowość podjęcia współpracy z nami.
Słowo o naszej Firmie:
Triochem to polski producent profesjonalnych środków chemicznych. Od ponad 20 lat
dostarcza Klientom wyspecjalizowane, nowoczesne produkty o szerokim zastosowaniu.
Przemysł włókienniczy, tekstylny, meblarski, chemia budowlana, pralnicza, gospodarcza
i kosmetyki samochodowe, chemia służąca utrzymaniu czystości i preparaty do dezynfekcji, to
główne linie oferowanych produktów. Każdy z powstających preparatów to unikalna,
opracowana we własnym specjalistycznym laboratorium, formuła. Dla zdecydowanej
większości produktów bazę surowcową stanowią wodne dyspersje polimerów i kopolimerów.
Szczególnej uwadze Państwa polecamy ofertę naszych preparatów do dezynfekcji dłoni oraz
powierzchni (także tych mających kontakt z żywnością).
Aktywnym składnikiem biobójczym naszych preparatów są aminy czwartorzędowe.
Nie stosujemy alkoholu etylowego świadomi skutów ubocznych częstej dezynfekcji takimi
preparatami. Stosowanie preparatów do dezynfekcji wolnych od alkoholu etylowego zapewnia
znacznie większe bezpieczeństwo w przypadku dezynfekcji dłoni oraz powierzchni,
eliminując powstawanie szkodliwych oparów w pomieszczeniach.
Gama objętości opakowań naszych preparatów pozwala precyzyjnie dobrać je do rodzaju
zastosowania. Jesteśmy zdania, iż ceny naszych preparatów zapewniają optymalny stosunek
ceny do jakości.
Ufam, iż nasza oferta środków chemicznych zwiększy bezpieczeństwo i komfort pracy
w placówkach ochrony zdrowia.
Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami współpracy z Triochernem, opartej na
partnerskich stosunkach z Klientami oraz wieloletnim doświadczeniu.
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Oferta
- chemia budowlana
- chemia gospodarcza
- środki pralnicze
- kosmetyki samochodowe
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