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O nas 
Od 1968r. nasza firma rodzinna  reprezen-
tuje wysoką jakość produktów czyszczą-
cych i pielęgnacyjnych w sektorze myją-
cych środków chemicznych, czyszczenia 
wnętrz samochodowych, warsztatów i 
branży samochodowej.  Tradycja, którą 
cechuje ciągłe doskonalenie i troska o 
szczegóły: doskonałość dla ekspertów. 
Jesteśmy w naszym sektorze jedną z 
niewielu firm, która sama prowadzi prace 
badawcze, produkuje i sprzedaje swoje 
produkty.  Nasza siedziba w Niemczech 
identyfikowana jest z wysokimi standar-
dami jakościowymi, społecznymi i śro-
dowiskowymi. Jako dostawca systemów, 
posiadamy pełny wachlarz produktów dla 
całego sektora motoryzacyjnego. Usługi 
zorientowane na klienta są dla nas równie 
ważne  jak doskonała jakość produktów.  

Axel Koch 
Dyrektor Generalny

Leoni Koch 
Dyrektor Generalny

KochChemie®

Firma.

Historia
W  1968r. nasz ojciec Hans Koch rozpoczął 
opracowywać swoje własne przepisy 
lakierów we własnym warsztacie. Nie był 
zadowolony ze słabej jakości produktów 
do pielęgnacji samochodów istniejących w 
tym czasie. Jako wykwalifikowany stolarz 
meblowy, był szczególnym pasjonatem  
idealych powierzchni i troski o szczegóły.  
Produkty, które stworzył były tak dosko-
nałej jakości, że zostały entuzjastycznie 
przyjęte przez ekspertów – odbiorców 
przemysłowych. W ciągu kolejnych lat 
firma rozrosła się i  określiła nowe standar-
dy na rynku  wprowadzając innowacyjne 
koncepcje w sektorze samochodowych 
myjących środków chemicznych, 
czyszczenia wnętrz samochodowych oraz 
czyszczenia hal przemysłowych i podłoży 
warsztatów. Dzięki ciągłemu doskonaleniu 

poprzez dziesięciolecia prowadzenia prac 
badawczych, rozbudowy i produkcji, firma 
rodzinna jest obecnie wiodącym dostawcą 
produktów do czyszczenia i pielęgnacji 
dla całego sektora motoryzacyjnego. 
Jesteśmy dostawcą do ponad 25 krajów na 
świecie.  Dzięki badaniom prowadzonym 
przez dziesięciolecia i ścisłej współpracy 
z naszą wymagającą klientelą należymy 
obecnie do grupy światowych liderów.
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Leoni Koch 
Dyrektor Generalny

Certyfikacja i zatwierdzenia/homologacja
Znani producenci motoryzacyjni, tacy jak Mercedes-Benz, BMW 
i VW, jak również niezależne instytuty, testowały nasze produkty 
i zatwierdziły je do globalnego zastosowania. Ponadto, posiada-
my kompletną linię produkcyjną zatwierdzoną przez Niemieckie 
Stowarzyszenie Producentów Samochodów (VDA). Konsekwent-
ne wprowadzanie systemów zarządzania jakością i ochroną 
środowiska, DIN EN ISO 9001: 2008 i DIN EN ISO 14001:2009, jest 
warunkiem koniecznym dla takich zatwierdzeń. Wysoką jakość 
produktów potwierdza ich codzienne praktyczne  zastosowanie 
w niezliczonyh systemach czyszczenia, myjniach samochodo-
wych, zakładach samochodowych, punktach sprzedaży samo-
chodów, przedsiebiorstwach przemysłowych oraz najwiekszych 
firmach zajmujących się czyszczeniem wnętrz samochodowych. 

Jakość i ochrona środowiska
Koch-Chemie symbolizuje wysoką jakość i przestrzeganie norm 
społecznych i środowiskowych. Jako jeden z niewielu twórców 
i producentów wśród wielkiej liczby dostawców produktów 
chemicznych, mamy bezpośredni dostęp do wszystkich inno-
wacji w sektorze surowców. A to jest fundamentem dalszych 
innowacji. Koch-Chemie oznacza wysokie standardy jakościowe, 
społeczne i środowiskowe. Dla przykładu, stosujemy substancje 
powierzchniowo-czynne z surowców odnawialnych. Dodatko-
wo, wszystkie substancje powierzchniowo czynne i czynniki 
kompleksotwórcze  łatwo ulegają rozkładowi,  wykraczając 
poza ścisłe wymogi prawne.  Nie stosujemy składników niebez-
piecznych takich jak węglowodory halogenowane, kwas etyle-
nodiaminotetraoctowy (EDTA) i  etoksylaty alkilofenolu (APEO). 
Nasz system zarządzania środowiskiem jest zgodny z normą 
DIN EN ISO 14001. Karty charakterystyki produktów  (MSDS) są 
sporządzane i stale monitorowane  przez niezależny instytut.

Ponad 45-letni okres naszych własnych 
prac badawczych i produkcji w Niemczech
Axel Koch – Dyrektor Generalny 

Koch-Chemie GmbH
Einsteinstraße 42
59423 Unna, Germany
T + 49 -23   03 - 9   86   70  - 0
www.koch-chemie.de



Oznakowanie kolorem w ramach grupy produktów

Oznakowanie kolorem w ramach grupy produktów:
Czerwony=gruboziarniste, żółty=drobnoziarniste, fi oletowy=-
mikroziarniste, zielony=politura, srebrny=uszczelniacze

Wykładnik: cięcie 

Wartość pH 

Indeks: Połysk

Oznakowanie kolorem grupy produktów 

Skrót dla atrybutu i cięcia
Tutaj: H= cięcie grube, 8=cięcie
F=drobne cięcie, M=mikrocięcie, P= Śro-
dek do polerowania, S= Impregnacja

Skrót nazwy produktu

Numer wydania: seryjny, chronologiczny

Przedstawiamy przegląd wszystkich produktów chemicz-
nych Koch-Chemie. Produkty doskonale uzupełniają się 
wzajemnie. Skróty nazw produktów w połączeniu z kodem 
w postaci kolorów umożliwiają łatwą orientację niezależnie 
od umiejętności językowych. Wykładnik produktów 
czyszczących wskazuje wartość pH dla środków czyszczących/
polerujących, stopień cięcia i połysku. Z niecierpliwością 
oczekujemy na sposobność udzielenia porady w wyborze 
właściwych produktów dostosowanych do Państwa potrzeb. 

KochChemie®

SystemProduktów.
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Asortyment produktów doskonale się uzupełniających 
do wszystkich zastosowań/potrzeb – oto nasza misja
Leoni Koch – Dyrektor Generalny 



· Czyszczenie wstępne i mycie felg
· Pianki i szampony
· Osuszacze i środki konserwujące
· Myjnie samoobsługowe
· Produkty dla samochodow dostawczych
· Uzdatnianie wody użytkowej
· Produkty do czyszczenia hal i produkty specjalne
· Koncepcje zapachowe

Stały rozwój i ciekawość prowadzą do 
nowych rozwiązań.
Dr.   Ralf Münzenberg –Prace badawczo-rozwojowe

KochChemie®

MyjnieSamochodowe.



Myjnie
U tysięcy operatorów myjni budzą entuzjazm perfekcyjne 
wyniki mycia i suszenia,  niezrównany, głęboki połysk i 
pomocna rada. Stosujemy środki powierzchiowo-czynne 
pochodzące z surowców odnawialnych. Ponadto, wszystkie 
surfaktanty (środki powierzchniowo-czynne) i czynniki kom-
pleksotwórcze łatwo ulegają rozkładowi biologicznemu, wy-
kraczając poza ścisłe wymogi prawne. Posiadamy kompletną 
linię produkcyjną zgodną z wymogami Niemieckiego Stowa-
rzyszenia Producentów Samochodów, jak również globalne 
zatwierdzenia wiodących producentów motoryzacyjnych. 

Zakres Konsumentów
Jako lider na rynku profesjonalnych produktów do 
pielęgnacji samochodów, zdecydowaliśmy się w 2010r., po 
otrzymaniu wielu zapytań ofertowych, zaoferować nasze 
produkty wysokiej jakości również naszym rozentuzja-
zmowanym konsumentom. Możemy obecnie zaoferować 
naszym klientom asortyment uzupełniający. Unikalna jakość 
produktów, wysokiej jakości opakowanie, długoterminowa 
ekspozycja, wizerunek profesjonalnej marki i Państwa entu-
zjazm gwarantują  zadowolenie klientów i wysokie obroty.

Od 2010r.: Przekrój Konsumentów f. 
Koch-Chemie 

Uwe Raskop – Dyrektor ds. Sprzedaży Myjni Samochodowych



· Alkaliczne środki czyszczące
· Kwasowe środki czyszczące
· Sanitarne środki czyszczące
· Szkło
· Środki do usuwania klejów i smoły
· Środki do czyszczenia części
· Produkty do czyszczenia warsztatów
· Środki do ochrony skóry
· Środki do mycia skóry
· Środki do pielęgnacji skóry

Jakość, konsultacje i usługi przy najlep-
szym współczynniku cenowym
Carsten Köhler – Dyrektor ds. Sprzedaży

KochChemie®

Garaże&Przemysł.



Ochrona skóry Mycie skóry Pielęgnacja skóry

Garaże i Sektor Przemysłowy
Wyjątkowe obciążenie zabrudzeniem w warsztatach i halach 
produkcyjnych wymaga mocnych produktów.  Muszą 
one spełniać wszystkie wymagania dotyczace szybkiego, 
dokładnego  i przyjaznego środowisku  czyszczenia wy-
kraczającego poza obowiązujące normy. Wiele z naszych 
produktów  o szybkim działaniu wykracza poza rygorystyczne 
wymogi prawne, łatwo ulegają biodegradacji i dlatego też są 
optymalnie dopasowane  zarówno do separatorów lekkich 
cieczy jak i systemów biologicznego uzdatniania wody. 

Ochrona skóry
Pracownicy zawodów rzemieślniczych i przemysłu są narażeni 
w  niektórych ekstremalnych przypadkach na wyjątkowe za-
brudzenia i substancje niebezpieczne. Ukierunkowana ochrona 
jest tutaj konieczna. Choroby skóry stoją na czele chorób 
zawodowych.  Przyczyną jest często nieodpowiednia ochrona 
skóry, kontakt z substancjami podrażniającymi skórę lub 
niebezpiecznymi oraz  mycie agresywnymi środkami myjącymi.  
Optymalny system obejmuje: ochronę skóry przed pracą, 
mycie skóry po pracy i pielęgnacja regenerująca po myciu. 
Możemy zaoferować Państwu efektywne i łagodne produkty i 
odpowiednie systemy dozowania dla tych trzech obszarów.



· Środek usuwający wosk
· Silnik i podwozie
· Felgi
· Środki czyszczące części zewnętrzne  

                 i czyszczenie wstępne
· Części zewnętrzne gumowe i plastikowe
· Lakierowanie
· Wnętrza samochodowe
· Szkło
· Produkty specjalne

Niemiecka najwyższa jakość znana 
na całym świecie.
Axel Schnarrenberger – Kierownik ds. Międzynarodowych Klientów Kluczowych

KochChemie®

Detailing.

Detlef Eickholz – Dyrektor Techniczny ds. Sprzedaży
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Czyszczenie wnętrz samochodów
Jesteśmy wiodącym dostawcą kompletnych systemów w 
dziedzinie mycia wnętrz samochodów, zarówno nowych jak 
i używanych. Wiele produktów do mycia i pielęgnacji  jest 
zgodnych z  zatwierdzeniami światowych producentów 
samochodów i zoptymalizowanych do Państwa wymogów i 
specyfikacji w zakresie ochrony środowiska.  Jako firma wiodąca 
na rynku dbamy o największe firmy zajmujące się czyszczeniem 
wnętrz samochodowych  w branży, jak również  o tysiące 
regionalnych specjalistów dostarczając im najlepsze produkty 
i fachową wiedzę w zakresie ich zasosowania. Jako członek  
komisji ds. szkoleń zawodowych i komisji egzaminacyjnej 
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Firm Czyszczących 
Wnętrza Samochodowe (Bundesverband für Fahrzeugaufbe-
reitung - BFA) opracowaliśmy unikalny system szkolenia.

Akcesoria
Wraz z wykorzystaniem produktów wysokiej jakości, 
osiąganie maksymalnych wyników w zakresie czyszczenia 
i pielęgnacji wymaga profesjonalnych akcesoriów 
szczególnie zharmonizowanych z odpowiednim celem. 
Zanim włączymy produkt do naszego asortymentu, 
nasi technicy ds. zastosowania i wybrani konsumenci 
poddają go szczegółowej próbie terenowej na rynku.
Rezultatem tego działania są doskonale skoordynowane 
rozwiązania systemowe, w których chemikalia, akcesoria i 
zastosowana technologia doskonale uzupełniają się wzajemnie.

Profesjonalne akcesoria dla zaa-
wansowanych technicznie
 produktów czyszczących.



Ofi cjalny Dystrybutor w Polsce 
F.P.U.H.”GAKRA” KRYSTYNA GACH
43-253 Pielgrzymowice
Ul. Stroma 7
Tel. 0048 32 4723 011
e-mail: info@gakra.pl

· Pasty polerskie
· Środki polerujące
· Impregnaty
· Środki do czyszczenia wnętrz

H  = Heavy Cut: Pogrubione cięcie
F  = Fine Cut: Drobne cięcie  
M  = Micro Cut: Microcięcie
P  = Polish: Polerowanie
S  = Sealing: Impregnacja

Długoletnie doświadczenie 
i ekscytacja dla perfekcyjne-
go wykończena.
Dr.    Michael Hauber – Prace badawczo-rozwojowe

KochChemie®

WarsztatyBlacharskoLakiernicze.

Nadwozie i lakier
Dr Michael Hauber opracowuje pasty 
polerskie dla branży samochodowej od 15 
lat. To doświadczenie obejmuje OEM (Ory-
ginalnych producentów wyposażenia), 
Poziom 1, lakiernie i uniwersalne projekty 
własne. Jego know-how (praktyczna 
wiedza) w połączeniu z umiejętnością 
zastosowania i troską o szczegóły fi rmy 
Koch-Chemie umożliwiły stworzenie 
unikalnego asortymentu. Obecnie, 
możliwe jest usunięcie śladów po zmato-
waniu po papierze o gradacji 1500 (przy 
zastosowaniu pasty mocnościernej 8.02) 
[1] i powstanie wykończenia wolnego 
od hologramu łącznie z ochroną lakieru 
(z zastosowaniem Micro Cut i Finish 
2.02) [2b]. Ważne jest dla nas stosowanie 
past. Wszystkie produkty można łatwo 
i szybko zastosować i usunąć tworząc 
lekki pył. Wszystkie systemy lakierowania 
można określić jako bezproblemowe.

Niezpolerowane powierzchnie lakierowane: rozpraszanie odbicia, 
matowe powierzchnie lakierowane

[1] Po zastosowaniu cięcia pogrubionego 8.02: Lepsze odbicia i 
gładkość powierzchni

[2a] Po zastosowaniu politury anty-hologramowej: Perfekcyjne 
odbicie i gładkość

[2b] Po zastosowaniu mikrocięcia i wykończenia 2.02: Perfekcyjne 
odbicie, gładkość i ochrona


