


Sme 100 % slovenský výrobca a distribútor

čistiacich, dezinfekčných a špeciálnych prostriedkov, 

pre prakticky všetky oblasti hygieny a čistenia. Naša 

produkcia je využívaná pravidelne vyše tisíckou 

spokojných, predovšetkým firemných klientov. Me-

dzi nich patria zdravotnícke zariadenia, priemyselné 

podniky, upratovacie a čistiace služby, ústavy

sociálnej starostlivosti, domovy pre seniorov,

rovnako ako rôzne organizácie

a distribútori pre domácnosti.

Kto sme

SPOLOČNOSŤ BANCHEM

Spoločnosť vznikla 1.4.1990. Počas celej

doby existencie sme komunikovali s klientom

a hľadali možnosti, ako mu pomôcť s jeho

potrebami v oblasti čistenia a dezinfekcie.

To, že máme vždy na prvom mieste

spokojnosť klienta, je zároveň našou

základnou podnikateľskou

filozofiou.

To, že sa nám už vyše 25 rokov darí úspešne

pôsobiť na trhu s čistiacimi a dezinfekčnými pros-

triedkami, je podmienené vlastným vývojom, efek-

tívnou výrobou, niekoľkými skladmi a strediskami 

strategicky rozmiestnenými na území Slovenskej re-

publiky, ako aj sieťou kvalifikovaných obchodníkov     

a špecialistov na poradenstvo. Spoločnosť exportuje 

produkciu do Českej republiky, Maďarska, Poľska       

a Litvy, ako aj do ďalších destinácií

v obmedzenom množstve.

Pozícia na trhu

Filozofia

Pozrite si video

o spoločnosti BANCHEM



Na základe poznatkov a skúseností popredných čistiacich firiem v Európe sme vyvinuli systém

profesionálnych čistiacich prostriedkov PANTRA PROFESIONAL, v ktorom sa optimálne spája 

kvalita čistenia s cenou. Nízke dávkovanie, ohromný, nezvyčajne silný čistiaci účinok a súčasne 

šetrnosť voči ošetrovaným materiálom a povrchom sú bezkonkurenčnou prednosťou

tejto produkcie. Na pokrytie celej škály potrieb zákazníka postačí upratujúcemu

personálu iba pár vhodne zvolených produktov z tejto rady.

Produktový rad

PANTRA PROFESIONAL

PANTRA PROFESIONAL 11

PANTRA PROFESIONAL 

AROMATIC CONCENTRATE

UNIKÁT 

NA TRHU
Spojení

rovnakou
vôňou

viac na ďalších stranách

3 000
VYPRODUKOVANÝCH

TON ROČNE

4 MIL.
OBRAT NA TRHU

200
VÝROBKOV

1 000+
SPOKOJNÝCH

ZÁKAZNÍKOV



Produkt PANTRA PROFESIONAL 03 používame v našom zariadení 
okrem iného na oddelení rehabilitácie pri umývaní laminátových 
vaní po každom použití. Na produkte oceňujeme rýchly odmasťo-
vací účinok a príjemnú vôňu.

Darina Strižová, sklad MTZ - Psychiatrická nemocnica Philippa 

Pinela

Kyselinový čistič s obsahom kyseliny citrónovej na toalety,      

pisoáre, kúpeľne, umyvárne a práčovne, vhodný na všetky 

kyselinovzdorné povrchy. Dobre odstraňuje vodný kameň, ale 

najmä močový kameň a s ním súvisiaci zápach a iné pre toalety 

bežné usadeniny anorganického pôvodu. Je biologicky ľahko 

odbúrateľný a spĺňa aj náročné ekologické parametre. Vďaka 

obsahu kyseliny citrónovej vynikajúco neutralizuje nežiadúce 

pachové stopy. Výrobok je vhodný na denné udržiavacie 

čistenie.  

PANTRA PROFESIONAL 03
Udržiavací sanitárny čistič

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l)

3 – 3,5 (1 % roztok pri 20 °C) 

ručná/strojová

dávkovací uzáver, rozprašovač,

odmerka, nástenná dávkovacia stanica

1 l, 5 l

PANTRA 05 patrí k špičkovým produktom spoločnosti BANCHEM. 
Vynikajúce výsledky aplikácie uvedenej výrobcom na etikete plne 
zodpovedajú uvedenej koncentrácii. Výborne odstraňuje vápenaté 
usadeniny a koncentrácia 20 ml plne postačuje na denné čistenie 
sanitačných priestorov. Produkt môžem len odporúčať.

Veronika Nittnausová, konateľka, RONY 1, s.r.o.

Základný kyselinový čistič obsahujúci kyselinu fosforečnú. 
Intenzívny čistiaci efekt predurčuje produkt pre aplikácie, kde 
je potrebné odstrániť masívne znečistenie spôsobené naprí-
klad väčším počtom výrobných pracovníkov. Produkt sa 
osvedčil pri kombinovanom znečistení organického pôvodu   
a vodného kameňa. Výborne odmasťuje. Vhodný na čistenie 
stien bazénov aj pri moderných povrchoch. Pri dlhšom pôso-
bení odstráni aj vápencové nánosy. Je mimoriadne účinný, 
preto ho odporúčame na základné veľké upratovanie. 
Vzhľadom k zloženiu je ideálne použitie v pracovnom rozto-
ku. Rozpúšťa vodný kameň, cementové a oxidačné nánosy.

PANTRA PROFESIONAL 05
Sanitárny čistič - koncentrát

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l) 

Koncentráciu je možné prispôsobiť 

charakteru a stupňu znečistenia.

2 – 2,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná/strojová

dávkovací uzáver, rozprašovač,

odmerka, nástenná dávkovacia stanica

1 l, 5 l



Tento produkt používame na odstraňovanie čiernych šmúh od 
pneumatík v autosalónoch a máme s ním tie najlepšie skúsenosti. 
Pomerne rýchlo odstraňuje i staršie usadeniny nečistôt v autoservi-
soch a podobných prevádzkach.

Veronika Nittnausová, konateľka, RONY 1, s.r.o.

Špeciálny neutrálny čistič na silne znečistené plochy                      

a predmety. Odstraňuje zvyšky gumy, lepidiel, oleja, sadzí           

a iných extrémnych nečistôt. Je vhodný na všetky vodou 

umývateľné povrchy (veľké aj malé plochy), linoleum, marmo-

leum, plávajúcu podlahu, dlažbu ako aj na hliníkové povrchy. 

Výrazný účinok má pri oživení starého linolea. Výborne 

odstraňuje čierne šmuhy po obuvi a kolieskach zdravotníckych 

vozíkov (lokálne – koncentrát). Obzvlášť vhodný na použitie      

v prostredí, kde nemožno aplikovať silne alkalické produkty. Má 

výraznú citrusovú vôňu.  

PANTRA PROFESIONAL 08
Penivý čistič s rozpúšťadlom

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

20 – 50 ml/10 l, podľa stupňa znečiste-

nia možno koncentráciu zvýšiť

6,5 – 7,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná

dávkovací uzáver, nástenná dávkovacia 

stanica

1 l, 5 l

Produkt používame tak pri nárazových akciách, ako je umývanie 
okien, ako i na denné umývanie vysokolesklých podláh v adminis-
tratívnych budovách. Jeho doporučená koncentrácia značne 
znižuje ekonomické náklady na čistiace prostriedky.

Mgr. Ladislav Žilavý, konateľ, prevádzkový manažér,

Proclean s.r.o.

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na čistenie skla, lesklých 
povrchov a laminátových podláh. Po aplikácií ostáva povrch 
jednoliaty, vysokolesklý, bez šmúh a fľakov. Je vhodný na všet-
ky typy plôch z plastov, keramiky a skla. Ideálny na menej         
a stredne zaťažené povrchy. Produkt sa výborne osvedčil vo 
veľkých obchodných priestoroch na čistenie sklenených kóji, 
podláh, nerezových či chrómových zábradlí, ale aj výťahov 
zvnútra. Uplatnenie našiel aj v potravinárskom priemysle pri 
čistení nerezových pultov, kde dochádza po aplikácií k zacho-
vaniu lesku a eliminácií šmúh. Rýchloschnúci.

PANTRA PROFESIONAL 06
Alkoholový čistič – koncentrát

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l)

Pri lokálnych aplikáciách použite rie-
denie 1:10 až 1:2. Následne povrch 
doleštite odporúčanou koncentráciou.
7,5 – 8,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná/strojová

dávkovací uzáver, rozprašovač,

odmerka, nástenná dávkovacia stanica

1 l, 5 l



Pri tomto produkte oceňujeme možnosť ručnej i strojovej apliká-
cie, ktorá sa nám osvedčila pri dennom upratovaní i v takých 
záťažových prevádzkach, ako sú tlačiarne, priemyselné liate podla-
hy vo výrobných závodoch a pod. Nízka koncentrácia ho predur-
čuje na denné používanie.

Ing. Stanislav Gjašík, riaditeľ, VALIN, s.r.o.

Koncentrovaný čistiaci prostriedok na čistenie predmetov         
a povrchov z plastu, keramiky, emailu a skla. Produkt obsahu-
je komplexotvorné látky a aditíva, ktoré niekoľkonásobne 
zvyšujú absorpčnú schopnosť pracovného roztoku. Pri 
pravidelnom používaní získava očistený povrch lesk. Vhodný 
na denné použitie.

PANTRA PROFESIONAL 10
Univerzálny čistič

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l)

6,5 – 7,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná/strojová obmedzene

dávkovací uzáver, odmerka, nástenná 

dávkovacia stanica

1 l, 5 l

Produkt PANTRA 55 používame v našom zariadení pravidelne kvôli 
jeho vynikajúcim čistiacim schopnostiam. Vyčistený povrch ostáva 
po aplikácií navyše krásne lesklý. 

Jana Vadovičová - Nemocnica Modra n.o.

Koncentrovaný čistiaci a ošetrujúci prostriedok s vysokým    
obsahom mydla, na všetky bežné povrchy a predmety. Ošetre-
ný povrch ostane vysoko lesklý a bez antistatického náboja. 
Uplatnenie našiel najmä vo výrobe káblov a IT priemysle. 
Oproti bežným mydlovým čističom má až niekoľkonásobne 
nižšie dávkovanie a mohutnú čistiacu silu.

PANTRA PROFESIONAL 55
Mydlový antistatický koncentrát

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l)

7,5 – 8,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná/strojová

dávkovací uzáver, nástenná dávkovacia 

stanica

1 l, 5 l



PANTRA PROFESIONAL aromatic concentrate spolu                   
s PANTROU PROFESIONAL 11 universal cleaner je výnimočný     
produkt na trhu. Dokonalé spojenie intenzívnej príjemnej 
vône univerzálneho čističa je doplnené koncentrovaným 
osviežovačom v rovnakej vôni! Je to niečo čo pred tým na 
trhu s profesionálnymi čističmi úplne absentovalo.

Ing. Jozef Federič, majiteľ, VALIN s. r. o.

Vysoko koncentrovaný prípravok na okamžité osvieženie 
akéhokoľvek interiéru. Vyznačuje sa príjemnou intenzív-
nou dlhotrvajúcou vôňou a dobrou materiálovou 
znášanlivosťou. Prípravok pohlcuje pachy. Vďaka 
výnimočnej dlhotrvajúcej vôni okamžite po zavedení na 
trh našiel stálu klientelu nielen v oblasti profesionálneho 
upratovania, ale aj u konečného spotrebiteľa. 

PANTRA PROFESIONAL

aromatic concentrate

NOVINKA Z RADU PANTRA PROFESIONAL!
Unikát na trhu – spojení rovnakou vôňou...

Osviežovač vzduchu – koncentrát

Dávkovanie

a použitie:

Objem/obsah:

Prípravok je vhodné použiť

koncentrovaný nastriekaním na 

ľubovoľný pevný predmet (kach-

ličky, stena, závesy...), alebo prí-

padne priamym vstreknutím do 

pracovného roztoku PANTRA 

PROFESIONAL 11. Pri tejto apliká-

cií odporúčame dávkovať 5 vstre-

kov na 10 l vody.

150 ml

PANTRA PROFESIONAL 11 universal cleaner má vynikajúce 
čistiace schopnosti. Po umytí zostáva podlaha naozaj čistá      
a lesklá. Pridanou hodnotou tohto produktu je aj veľmi 
príjemná vôňa.

Juraj Košina, PRAKTIK SERVIS s.r.o.

Profesionálny čistiaci a ošetrujúci prostriedok na všetky 
vodou umývateľné podlahy a povrchy (veľké aj malé 
plochy, podlahy, nábytok...), linoleum, prírodné marmole-
um, plávajúcu podlahu, dlažbu, ako aj na hliníkové 
povrchy       a drevené podlahy, s výnimočne intenzívnou 
príjemnou dlhotrvajúcou vôňou a dobrou materiálovou 
znášanlivosťou. Vďaka obsahu marseillského mydla            
a vosku je po aplikácií povrch ošetrený, čistý a lesklý. Pri 
nábytku a drevených podlahách zvýrazní štruktúru dreva. 

Špičkový produkt do priestorov, kde potrebujete 
udržať dlhodobo sviežu vôňu. Dlhodobý efekt ešte 
zdôraznite aplikáciou koncentrovaného osviežovača     
s rovnakou vôňou.

PANTRA PROFESIONAL 11
Univerzálny čistič

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

50 ml/10 l 

6,5 – 7,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná

dávkovací uzáver, odmerka,

nástenná dávkovacia stanica

1 l, 5 l

DOSTUPNÁ
V 3 UNIKÁTNYCH

VÔŇACH:

GREEN LILY - jemne kvetinová
RED FEELING – mierne sladšia

WATER BAY - jemná čistá



Týmto produktom sme plne nahradili klasické produkty nadnárod-
ných spoločnosti. Oceňujeme vysokú odmasťovaciu schopnosť, 
nízku koncentráciu.

Jana Vadovičová, Nemocnica Modra n.o.

Vysoko koncentrovaný prípravok na ručné umývanie riadu             
s prímesou špeciálnych zložiek na ľahké rozpúšťanie olejov, 
pripálených tukov, aj z plastového riadu. Pena sa ľahko 
oplachuje a umyté predmety majú po uschnutí vysoký lesk. 
Účinný aj v tvrdej vode. Veľmi príjemná citrusová vôňa. 

PANTRA PROFESIONAL 07
Koncentrát na ručné umývanie riadu

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Objem/obsah:

6 – 12 ml/10 l vody, podľa znečistenia

6,5 – 7,5 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná

1 l, 5 l

V našej stravovacej prevádzke už viac rokov používame produkt 
spoločnosti BANCHEM, s.r.o - PANTRA PROFESIONAL TOP k našej 
plnej spokojnosti. Výhodou tohto produktu je vynikajúca odmas-
ťovacia schopnosť, nízke dávkovanie a priaznivá cena produktu. 
Výrobky tohto slovenského výrobcu môžeme len odporučiť, 
nakoľko sa vyrovnajú a dokonca niektoré i predčia výrobky nadná-
rodných spoločností.

Iveta Csudaiová, Sklad MTZ, Psychiatrická nemocnica Hronovce

Vysoko koncentrovaný alkalický prostriedok na strojové 
umývanie riadu. Má vysokú myciu a čistiacu účinnosť, zaruču-
je spoľahlivý účinok aj pri silnom znečistení. Plne účinný aj      
v tvrdej vode. Účinne zabraňuje tvorbe usadenín. Neobsahuje 
chlór, je bez zápachu. Určený prednostne do veľkokapacitných 
jedální. K dispozícií aj vo verzii PANTRA PROFESIONAL TOP 
oplachovací.

PANTRA PROFESIONAL TOP
Prípravok na strojové umývanie riadu

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Objem/obsah:

bez použitia nášho dávkovacieho

zariadenia je orientačná dávka

1 až 5 g/1 l vody

min 12 (1 % roztok pri 20 °C)

strojová

10 l



Produkt sa osvedčil v našej prevádzke hlavne z dôvodu, že obsahu-
je vosky a podlahy ním ošetrené si udržiavajú prirodzený lesk            
a oceňujeme i protišmykový efekt, ktorý je v zariadení, kde sa 
pohybujú starší klienti veľmi potrebný pri predchádzaní úrazom.

Ing. Elena Romanová, personálno-prevádzkový riaditeľ,

Bardejovské kúpele, a.s.

Koncentrovaný čistiaci a ošetrujúci prostriedok s vysokým 
obsahom voskov. Na ošetrenom povrchu vytvára nemastný 
voskový protišmykový film. Jemná vrstva filmu zabraňuje 
priamemu styku nečistôt s povrchom, čím podstatne predlžuje     
životnosť čistených materiálov. Používa sa na čistenie                   
a leštenie všetkých vodou umývateľných povrchov a podláh, 
ktoré si vyžadujú ochranný účinok alebo protišmykovú vrstvu. 
Osvedčený na čistenie nerezových plôch, kde následne 
eliminuje otlačky prstov. Vďaka vysokému lesku odporúčame 
jeho aplikáciu aj na staršie dlažby a povrchy, ktorým vráti 
oslnivý lesk. Veľmi vhodný na každodenné použitie. 

PANTRA PROFESIONAL 60
Čistiaci prostriedok
s vysokým obsahom voskov

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,2 % koncentrácia (20 ml/10 l)

Dávkovanie je možné mierne prispô-

sobiť charakteru a stupňu znečistenia.

8 – 9 (1 % roztok pri 20 °C)

ručná, strojová obmedzene

dávkovací uzáver, nástenná dávkova-

cia stanica

1 l, 5l

Náš upratovací tím pri svojej  každodennej práci používa produkty 
PANTRA rady PROFESIONAL. Výrobky nám uľahčujú prácu svojou 
vysokou kvalitou a účinnosťou pri odstraňovaní rôznych nečistôt. 
Veľmi sa nám osvedčila dvojica výrobkov PANTRA PROFESIONAL 
60 a 65. Kombináciu týchto výrobkov používame pri čistení podláh 
napr. v administratívnych budovách, v školách a v zariadeniach 
sociálnej starostlivosti. Strojovou aplikáciou PP 65 sa najprv 
odstránia staré nečistoty, ako mastnota, šmuhy po topánkach, 
staré vrstvy voskových náterov a potom tiež strojovou metódou sa 
nanesie nová  protišmyková vrstva PP 60 s vysokým obsahom 
voskov. Výsledkom sú čisté, obnovené a bezpečné podlahy pre 
spokojnosť zákazníka.

Alžbeta Kulíková, konateľka, upratovacia firma RR, Šaľa

Špeciálny, mierne alkalický nepenivý čistič pre základné 
čistenie tvrdých podláh. Rýchlo a dôkladne odstraňuje 
mastnoty, oleje a tvrdé polymérové disperzie a filmy. Prípravok 
je možné pri vyššej koncentrácií použiť na jednorazové odstrá-
nenie tvrdých vrstiev, prípadne polymérov. Vhodný aj na 
odstránenie starých voskových náterov.

PANTRA PROFESIONAL 65
Nepenivý základný čistič

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

50 – 100 ml/10 l

8 – 9 (1 % roztok pri 20 °C)

strojová

dávkovací uzáver, nástenná dávkovacia  

stanica

1 l, 5 l



Pred časom (3-4 roky) sme riešili problém s udržaním čistoty 
podlahy vo výrobných priestoroch našej spoločnosti. Vyskúšali 
sme viacero produktov od rôznych výrobcov. Produkt PANTRA 
TURBO AUTOMAT od spoločnosti BANCHEM mal výborné čistiace 
účinky pri skúškach. Na základe testov sme ho nasadili do používa-
nia hlavne pri čistení podláh.  Jeho výhoda spočíva hlavne v jedno-
duchej aplikácii a silnom odmasťovacom účinku. Možnosť riedenia 
koncentrácie prípravku umožňuje používanie na rôzne silné typy 
znečistenia. Vzhľadom na špecifické znečistenie častí strojných 
zariadení sme prípravok začali používať pri údržbe zariadení na od-
masťovanie výrobných celkov. Prípravok je aplikovaný ručne        
pomocou rozprašovačov. Pri čistení podláh ho používame na stro-
jové čistenie ale aj pri ručnom dočisťovaní.

Dušan Lajčiak, tech. vedúci prevádzky, TUBEX SLOVAKIA s.r.o.

Špeciálny nepenivý čistič určený na strojové čistenie extrémne 
znečistených povrchov. Odstraňuje gumu, oleje, ťažké priemy-
selné mastnoty a mastné usadeniny. Čistiaci účinok na tieto ty-
py nečistôt razantne zvyšuje prídavok rozpúšťadiel a komplex-
ných látok. Osvedčené využitie v automobilkách strojárskom 
priemysle. 

PANTRA TURBO AUTOMAT
Radikálny alkalický čistič

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

50 – 100 ml/10 l

max 12 (1 % roztok pri 20 °C)

strojová

dávkovací uzáver, nástenná dávkovacia 

stanica

5 l, 10 l

Cena za

vyčistenie podlahy

1 000 m2

129 €
Produkt PANTRA PROFESIONAL 09 sme si my aj naši zamestnanci 
okamžite obľúbili. Má výborné čistiace schopnosti, vďaka čomu 
stačí povrch očistiť raz a nie je nutné miestom prechádzať viackrát. 
To šetrí jednak čas našich zamestnancov a aj finančné prostriedky 
vynaložené na čističe.

Jozefína Bieliková, nákupca, IB Rein, s.r.o.

Nepenivý kyslý udržiavací saponátový čistič menej a stredne 
znečistených povrchov a predmetov. Prípravok sa vyznačuje 
výbornými čistiacimi schopnosťami, materiálovou znášanli-
vosťou a mimoriadne príjemnou vôňou už pri nízkych 
pracovných koncentráciách. Vhodný aj na čistenie hliníkových 
povrchov. Odstraňuje anorganické usadeniny. Určený na 
použitie najmä v komunálnej sfére. Osvedčený na strojové 
čistenie väčších obchodných priestorov. Uplatnenie našiel vo 
vstupných halách, na letiskách, autobusových, či vlakových 
staniciach, autosalónoch, hoteloch a nákupných centrách. 
Ekonomicky úsporný - polovičné dávkovanie!

PANTRA PROFESIONAL 09
Základný čistič na strojovú aplikáciu

Dávkovanie:

Ph: 

Metóda:

Aplikačné pomôcky:

Objem/obsah:

0,5 % koncentrácia (50 ml/10 l)

Pozor! Predávkovanie má za následok 

predĺženie pracovného času, prípadne 

zmatnenie ošetreného povrchu.

3 – 4 (1 % roztok pri 20 °C)

strojová

dávkovací uzáver, nástenná dávkovacia 

stanica

5 l



REFERENCIE

PANTRA PROFESIONAL 03 | UDRŽIAVACÍ SANITÁRNY ČISTIČ

Produkt PANTRA PROFESIONAL 03 používame v našom zariadení okrem iného na oddelení rehabilitácie 
pri umývaní laminátových vaní po každom použití. Na produkte oceňujeme rýchly odmasťovací účinok       
a príjemnú vôňu.

Darina Strižová, sklad MTZ, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela

PANTRA PROFESIONAL 06 | ALKOHOLOVÝ ČISTIČ – KONCENTRÁT

Produkt používame tak pri nárazových akciách, ako je umývanie okien, ako i na denné umývanie vysoko-
lesklých podláh v administratívnych budovách. Jeho doporučená koncentrácia značne znižuje ekonomic-
ké náklady na čistiace prostriedky.

Mgr. Ladislav Žilavý, konateľ, prevádzkový manažér, Proclean s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL 05 | SANITÁRNY ČISTIČ – KONCENTRÁT

PANTRA 05 patrí k špičkovým produktom spoločnosti BANCHEM. Vynikajúce výsledky apli-
kácie uvedenej výrobcom na etikete plne zodpovedajú uvedenej koncentrácii. Výborne od-
straňuje vápenaté usadeniny a koncentrácia 20 ml plne postačuje na denné čistenie sanitač-
ných priestorov. Produkt môžem len odporúčať.

Veronika Nittnausová, konateľka, RONY 1, s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL 11 | UNIVERZÁLNY ČISTIČ

PANTRA PROFESIONAL aromatic concentrate | OSVIEŽOVAČ VZDUCHU -KONCENTRÁT  

PANTRA PROFESIONAL aromatic concentrate spolu s PANTROU PROFESIONAL 11 universal cleaner je vý-
nimočný produkt na trhu. Dokonalé spojenie intenzívnej príjemnej vône univerzálneho čističa je doplnené 
koncentrovaným osviežovačom v rovnakej vôni! Je to niečo čo pred tým na trhu s profesionálnymi čističmi 
úplne absentovalo.

Ing. Jozef Federič, majiteľ, VALIN s. r. o.

PANTRA PROFESIONAL 08 | PENIVÝ ČISTIČ S ROZPÚŠŤADLOM

Tento produkt používame na odstraňovanie čiernych šmúh od pneumatík v autosalónoch       
a máme s ním tie najlepšie skúsenosti. Pomerne rýchlo odstraňuje i staršie usadeniny nečis-
tôt v autoservisoch a podobných prevádzkach.

Veronika Nittnausová, konateľka, RONY 1, s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL 10 | UNIVERZÁLNY ČISTIČ

Pri tomto produkte oceňujeme možnosť ručnej i strojovej aplikácie, ktorá sa nám osvedčila  pri dennom 
upratovaní i v takých záťažových prevádzkach, ako sú tlačiarne, priemyselné liate podlahy vo výrobných 
závodoch a pod. Nízka koncentrácia ho predurčuje na denné používanie.

Ing. Stanislav Gjašík, riaditeľ, VALIN, s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL 55 | MYDLOVÝ ANTISTATICKÝ KONCENTRÁT

Produkt PANTRA 55 používame v našom zariadení pravidelne kvôli jeho vynikajúcim čistia-
cim schopnostiam. Vyčistený povrch ostáva po aplikácií navyše krásne lesklý.

Monika Krišáková, vedúca prevádzky, Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.



PANTRA PROFESIONAL 09 | ZÁKLADNÝ ČISTIČ NA STROJOVÚ APLIKÁCIU

Produkt PANTRA PROFESIONAL 09 sme si my aj naši zamestnanci okamžite obľúbili. Má vý-
borné čistiace schopnosti, vďaka čomu stačí povrch očistiť raz a nie je nutné miestom pre-
chádzať viackrát. To šetrí jednak čas našich zamestnancov a aj finančné prostriedky vynalo-
žené na čističe.

Jozefína Bieliková, nákupca, IB Rein, s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL TOP | PRÍPRAVOK NA STROJOVÉ UMÝVANIE RIADU

V našej stravovacej prevádzke už viac rokov používame produkt spoločnosti BANCHEM, s.r.o - PANTRA 
PROFESIONAL TOP k našej plnej spokojnosti. Výhodou tohto produktu je vynikajúca odmasťovacia schop-
nosť, nízke dávkovanie a priaznivá cena produktu. Výrobky tohto slovenského výrobcu môžeme len odpo-
ručiť, nakoľko sa vyrovnajú a dokonca niektoré i predčia výrobky nadnárodných spoločností.

Iveta Csudaiová, Sklad MTZ, Psychiatrická nemocnica Hronovce

PANTRA PROFESIONAL 07 | KONCENTRÁT NA RUČNÉ UMÝVANIE RIADU

Týmto produktom sme plne nahradili klasické produkty nadnárodných spoločnosti. Oceňu-
jeme vysokú odmasťovaciu schopnosť, nízku koncentráciu.

Jana Vadovičová, Nemocnica Modra n.o.

PANTRA PROFESIONAL 65 | NEPENIVÝ ZÁKLADNÝ ČISTIČ

Náš upratovací tím pri svojej  každodennej práci používa produkty PANTRA rady PROFESIONAL. Výrobky 
nám uľahčujú prácu svojou vysokou kvalitou a účinnosťou pri odstraňovaní rôznych nečistôt. Veľmi sa nám 
osvedčila dvojica výrobkov PANTRA PROFESIONAL 60 a 65. Kombináciu týchto výrobkov používame pri čis-
tení podláh napr. v administratívnych budovách, v školách a v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Strojovou 
aplikáciou PP 65 sa najprv odstránia staré nečistoty, ako mastnota, šmuhy po topánkach, staré vrstvy vosko-
vých náterov a potom tiež strojovou metódou sa nanesie nová  protišmyková vrstva PP 60 s vysokým obsa-
hom voskov. Výsledkom sú čisté, obnovené a bezpečné podlahy pre spokojnosť zákazníka.

Alžbeta Kulíková, konateľka, upratovacia firma RR, Šaľa

PANTRA TURBO AUTOMAT | RADIKÁLNY ALKALICKÝ ČISTIČ

Pred časom (3-4 roky) sme riešili problém s udržaním čistoty podlahy vo výrobných priestoroch našej spo-
ločnosti. Vyskúšali sme viacero produktov od rôznych výrobcov. Produkt PANTRA TURBO AUTOMAT od 
spoločnosti BANCHEM mal výborne čistiace účinky pri skúškach. Na základe testov sme ho nasadili do po-
užívania hlavne pri čistení podláh.  Jeho výhoda spočíva hlavne v jednoduchej aplikácii a silnom odmasťo-
vacom účinku. Možnosť riedenia koncentrácie prípravku umožňuje používanie na rôzne silné typy znečis-
tenia. Vzhľadom na špecifické znečistenie častí strojných zariadení sme prípravok začali používať pri 
údržbe zariadení na odmasťovanie výrobných celkov. Prípravok je aplikovaný ručne pomocou rozprašova-
čov. Pri čistení podláh ho používame na strojové čistenie ale aj pri ručnom dočisťovaní.

Dušan Lajčiak, technický vedúci prevádzky, TUBEX SLOVAKIA s.r.o.

PANTRA PROFESIONAL 60 | ČISTIACI PROSTRIEDOK S VYSOKÝM OBSAHOM 
VOSKOV

Produkt sa osvedčil v našej prevádzke hlavne z dôvodu, že obsahuje vosky a podlahy ním 
ošetrené si udržiavajú prirodzený lesk a oceňujeme i protišmykový efekt, ktorý je v zariadení, 
kde sa pohybujú starší klienti, veľmi potrebný pri predchádzaní úrazom.

Ing. Elena Romanová, personálno-prevádzkový riaditeľ, Bardejovské kúpele, a.s.
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BANCHEM s.r.o.

Rybný trh 332/9, P.O. BOX 164

929 01 Dunajská Streda, Slovakia

+421 31 591 08 01

banchem@banchem.sk

www.banchem.sk


