


Підприємство "AGRO-CHEMAT" засноване в 1986 році. 
Основний напрям діяльності – виробництво побутової хімії та косметики. 
Враховуючи потреби кожного клієнта, у продукції поєднано високу якість та 
привабливу ціну. Ось уже багато років, як товари ACHEM здобувають визнання у 
споживачів. 
Усі засоби мають необхідні сертифікати та дозволи. На підприємстві впроваджено
систему менеджменту якості та охорони довкілля, яка відповідає ISO 9001:2009 в 
області виготовлення товарів побутової хімії, косметики та засобів для чищення.
Ми готові приймати нові замовлення і вміємо орієнтувати асортимент на потреби 
різних клієнтів. Наші товари купують кінцеві споживачі як на вітчизняному ринку, 
так і за кордоном.
Ринки збуту продукції "AGRO-CHEMAT" – це Європейський Союз, Україна, та інші
країни Східної Європи.



ПРАЛЬНІ ПОРОШКИ

Порошок для ручного і машинного прання. Зберігає кольори тканин, ідеальне
рішення для тих, хто віддає перевагу класичному сухому порошку. Має антистатичні
властивості, надає одягу приємного запаху. 

Вага: 400г – 6 прань, 600г – 8 прань, 
2кг – 14 прань, 3кг – 38 прань, 
5кг – 62 прання, 10кг – 125 прань.



ГЕЛІ ДЛЯ ПРАННЯ КОЛЬОРОВИХ, 
ДЕЛІКАТНИХ та ЧОРНИХ РЕЧЕЙ

Об’єм: 1л – 21 прання.

Гель "Wirek" Automat Color - автомат 
колор, призначений для  всіх видів
тканин. Ефективний проти всіх видів
забруднень. 

"WIREK" Gel z lanolina - призначений для прання
делікатних тканин. Ідеальний для прання тканин з 
вовни, бавовни, шовку. Містить в собі ланолін -
натуральний компонент для захисту волокон. 

"WIREK" Gel zlanolina - гель  
призначений для прання всіх видів
чорних тканин. Залишає колір речей 
яскравим та насиченим.



ГЕЛІ ДЛЯ ПРАННЯ БІЛИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ

Об’єм: 2л – 41 прання.

Гель "WIREK" White призначений для 
прання білих тканин. Ефективний
проти всіх видів забруднень.

Гель "WIREK" Expert Color - для прання
кольорових речей з підсиленою
формулою. Ефективний проти всіх видів
забруднень.

Гель "WIREK" Professional Color - для 
прання кольорових речей з підсиленою
формулою. Професійно діє проти всіх
видів забруднень. 



ГЕЛІ ДЛЯ ПРАННЯ 
UNIVERSAL & COLOR

Об’єм: 4л – 80 прань.

Гель "Wirek" Color - для  прання кольорових та 
білих речей з підсиленою формулою. Ефективний
проти всіх видів забруднень. Має антистатичний
ефект та приємний аромат. Підходить для 
автоматичного та ручного прання.

Гель "Wirek"  Universal - для прання кольорових та білих 
речей, при при температурі від 0 до 90  з підсиленою 
формулою. Ефективний проти всіх видів забруднень.  
Має антистатичний ефект та приємний аромат. 
Підходить для автоматичного та ручного прання. 



Рідкий засіб для ручного і машинного прання. Зберігає кольори тканин. Має
антистатичні властивості, надає одягу приємного запаху. Підходить для автоматичного 
та ручного прання. Дозування вказане на упаковці. Стійкі плями полити рідиною
безпосередньо перед застосуванням.

Об’єм: 0,5л – 8 прань, 1л – 16 прань,
2л – 32 прання, 4л – 64 прання.

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ 
КОЛЬОРОВИХ РЕЧЕЙ



Рідина "Wirek" z lanolina - призначена для прання чорних тканин. Містить в собі ланолін -
натуральний компонент для захисту волокон.  Ефективна проти всіх видів забруднень. 
Залишає колір речей яскравим та насиченим. Має антистатичні властивості та систему 
захисту темних тканин. Для ручного і машинного прання. 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ 
ЧОРНИХ РЕЧЕЙ

Об’єм: 0,5л – 8 прань, 1л – 16 прань,
2л – 32 прання, 4л – 64 прання.



Рідина "Wirek" z lanolina - призначена для прання делікатних тканин, ідеальне
рішення для прання шерстяних, бавовняних та шовкових виробів. Містить ланолін -
натуральний компонент для захисту волокон. Ефективна проти всіх видів забруднень.  
Має антистатичний ефект та приємний аромат. Дозування вказане на упаковці.  Для 
автоматичного та ручного прання. 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ 
ДЕЛІКАТНИХ РЕЧЕЙ

Об’єм: 0,5л – 8 прань, 1л – 16 прань,
2л – 32 прання, 4л – 64 прання.



Засоби для ручного та машинного 
прання. Рідина для прання білого 
має ланолін та відбілюючі
компоненти.

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРАННЯ БІЛИХ, 
ДЖИНСОВИХ, ДИТЯЧИХ РЕЧЕЙ

Засіб для джинсових речей 
містить спеціальну формулу, 
що захищає кольори та 
сприяє прасуванню.

Засіб було розроблено медично-
косметичним кооперативом „Izis”. 
Молочко чудово пере, одночасно
зберігаючи кольори, і повністю
виполіскується. Не викликає подразнень
на шкірі дитини, гіпоалергенний, не 
чинить шкідливого впливу на шкіру рук. 
Склад молочка і його властивості
перевірялись і були схвалені Інститутом
матері і дитини Польші.

Об’єм: 1л – 16 прань.

Об’єм: 1л – 16 прань.

ШАМПУНЬ ДЛЯ КИЛИМІВ І ОБИВКИ

Ретельно очищує, поглинає
неприємні запахи, захищає
волокна килимів і освіжує їх
кольори, надаючи додаткову
свіжість.
Види: Квітковий, Лимонний

Об’єм: 0,5л



КОНЦЕНТРОВАНІ    
ОПОЛІСКУВАЧІ XXL

Концентрат-ополіскувач XXL надає тканинам м’якості та ніжності. Застосований
новітній склад розгладжує тканину й полегшує прасування. Рідина запобігає
електризації одягу, надаючи йому свіжий і приємний запах.

Види: Blue, Flower, Green, Milk, Violet.
Об’єм: 0,75л, 1л.



КОНЦЕНТРОВАНІ    
ОПОЛІСКУВАЧІ WIREK

Концентрат-ополіскувач для тканин Wirek зробить Ваші речі м’якими та ніжними. Ви відчуєте
свіжі запахи, що поєднують аромат фіалки та квітів цитрусових. Надає м’якості, еластичності, 
довготривалого запаху, полегшує прасування, запобігає електризації.
Види: Aromatherapy, Kashmir, Sensual, Soft.
Об’єм: 1л, 2л, 4л.



ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ  ТА ВІДБІЛЮВАННЯ

Відбілюючий засіб Bielinka. 
Призначений для відбілювання та 
дезинфекції білих тканин. 
Виводить стійкі плями та бруд. 
Можливе попередне замочування

Об’єм: 1л. Об’єм: 0,5л, 1л.

Засоби для видалення плям з кольорового
одягу, а також для видалення плям і 
відбілювання білого одягу ефективно
борються з забрудненнями, не містять
хлору, і абсолютно безпечні для тканин.

Засіб для відбілення й 
накрохмалення тюлі, 
створений для цих особливих 
і делікатних речей.

Вага: 30г.



ЗАСОБИ ДЛЯ НАКРОХМАЛЕННЯ

Сучасний та надійний крохмаль, 
застосовується як при ручному, так і при 
машинному пранні. Висока ефективність
накрохмалення, відбілювач підсилює
білизну тканини, освіжає кольори і 
надає приємного запаху.

Порошковий крохмаль для пральння. 
Призначений для підкрохмалення
лляних, бавовняни, синтетичних та 
змішаних видів тканин. Застосування:  
60 г крохмалю на 5л води для 
ручного прання. 

Спрей використовується для 
полегшення прасування, 
запобігає електризації, 
підкрохмалює тканину.

Об’єм: 0,5л. 0,75л. Об’єм: 0,5л.

Вага: 60г.



ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИСТКИ ТА 
ДОГЛЯДУ

Unisept - універсальний чистячий засіб з 
насиченим і довготривалим ароматом 
для повного видалення жиру та бруду
до блиску. 
Види: Бузок, Квітковий, Конвалія.

Об’єм: 1л.

Емульсія для чищення меблів, 
лакованого дерева та ДСП.
Нанести засіб на очищувану
поверхню та відполірувати до 
блиску.

Засіб для чищення кухонного 
приладдя Samosia. Ефективно 
відчищає пригорілий жир, 
накип, осад, наліт  та інші види  
забруднень.

Об’єм: 0,5л.

Об’єм: 0,25л.



ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИСТКИ
ТУАЛЕТУ

Brzask забезпечує гігієнічну чистоту на протязі 24 
годин. Вбиває мікроби, віруси і грибки. Чистить, 
відбілює, а також забезпечує тривалу свіжість. Видаляє
навіть найстійкіші забруднення ванної кімнати. 
Види: Морський, Лісовий, Лимонний.

Об’єм: 0,75л.

Об’єм: 1л.

Рідина та гель Brzask це надзвичайно дієві
речовини, які легко долають наліт та іржу, 
а також видаляють різного роду осади.
Біорозкладні.



ЗАСІБ ДЛЯ ЧИСТКИ ТРУБ ТА
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ

Засоби для хімічної прочистки та дезинфекції
каналізаційних труб Видаляють будь-який жир, папір, 
кухонні відходи, вату, а також інші забруднення.
Випускаються у гранулах та в вигляді гелю.

Вміст: гранули 250г та 500 г.; гель 500 мл.

Засіб для миття надгробних плит з 
ароматом хвої застосовується для 
очищення мармуру, граніту, 
керамічної та глазурованої плитки 
різних видів.

Об’єм: 0,25л.



ШАМПУНІ ДЛЯ ВОЛОССЯ

Шампуні Achem призначенs для нормального та жирного волосся. Запобігають
появі лупи. Систематичне використання полегшує розчісування, зміцнює волосяні
цибулини, запобігає січенню та випадінню волосся, надає йому еластичність. 
Види: березовий, з екстрактом аіру і хмелю, 

кропивний, пивний, ромашковий, чорна ріпа

Вміст: 400 мл.
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