


O firmie

W naszym nowym
Centrum Badawczo Rozwojowym

znajduje się nowoczesne laboratorium
wyposażone w urządzenia pozwalające
zapewnić wysoką i powtarzalną jakość

oferowanych produktów oraz tworzenie
nowych innowacyjnych rozwiązań.

Innowacyjność

Dzięki długoletniej aktywności w branży,
wiemy jakie są wyzwania stawiane

przez dzisiejszy rynek. Stale pracujemy
nad stworzeniem skutecznych rozwiązań,

które sprostają nawet najbardziej
wymagającym klientom.

Doświadczenie

Używane w procesie produkcji substancje
są wysoce biodegradowalne, ponieważ

czyste środowisko jest dla nas priorytetem.
Nasza firma od początku swojego istnienia
nigdy nie testowała i nie zamierza testować

powstałych mieszanin na zwierzętach.

Ekologia



O firmie

Produkujemy całą gamę środków
o różnym zakresie pH

i różnym przeznaczeniu, m.in.
proszki do myjni bezdotykowych,

preparaty do mycia wstępnego
i bezdotykowego, woski i osuszacze

 oraz kwasy i dodatki.

Oferta

FENIKSCHEMIA Sp. z o.o.
powstała z woli dostarczania

najwyższej jakości produktów i wiedzy
o możliwościach ich zastosowania

dla zwiększenia opłacalności i jakości
biznesów naszych klientów.

Misja firmy

Wiemy, że zwłaszcza na myjniach
samoobsługowych i automatycznych,

jakość ma podstawowe znaczenie
dla rozwoju i dochodowości biznesu.
Istotne dla Nas jest bezpieczeństwo

zarówno dla urządzeń,
jak i karoserii samochodów.

Jakość



Max Clean

1100kg220kg30kg10kgDostępne opakowania

14131211109876543210

pH

1100kg220kg30kg10kgDostępne opakowania

Max Piana
Silnie skoncentrowany, bardzo wydajny wysokopieniący środek myjący 
przeznaczony do zasadniczego mycia samochodów w myjniach 
samoobsługowych oraz myjniach ręcznych przy użyciu myjek 
ciśnieniowych.

14131211109876543210
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Turbo piana Mycie zasadniczeMycie wstępne Mycie ciężarówek

30kg10kgDostępne opakowania
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Turbo piana

Max Piana Color
PINK
PURPLE
YELLOW

www.fenikschemia.pl

Podstawowy alkaliczny środek do mycia wstępnego i zasadniczego 
przeznaczony do myjni ciśnieniowych, bezdotykowych, 
samoobsługowych oraz myjni ręcznych z użyciem myjek ciśnieniowych.

Silnie skoncentrowany, bardzo wydajny, alkaliczny, wysokopieniący 
środek myjący przeznaczony do zasadniczego mycia mocno 
zabrudzonych pojazdów samochodowych w myjniach 
samoobsługowych oraz myjniach ręcznych przy użyciu myjek 
ciśnieniowych. Podczas mycia wytwarzana jest kolorowa aktywna piana.
UWAGA WAŻNE!! ŚRODEK BEZPIECZNY DLA LAKIERU, NIE BARWI 
UBRAŃ ORAZ OTOCZENIA

Oprysk felg Mycie wstępne Mycie ciężarówekTurbo piana

Aktywne piany



Max Premium Plus

Silnie skoncentrowany, wydajny, alkaliczny płyn o podwyższonych 
właściwościach myjących i emulgujących do mycia zasadniczego mocno 
zabrudzonych pojazdów samochodowych. Zawiera inhibitory korozji co 
powstrzymuje jej dalszy rozwój. Nie pozostawia zacieków, nie uszkadza 
powierzchni chromowanych, elementów aluminiowych oraz wrażliwych 
elementów samochodów. Preparat przeznaczony do myjni 
bezdotykowych oraz mycia przy pomocy myjek ciśnieniowych.

1100kg220kg30kg10kgDostępne opakowania

14131211109876543210
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Mycie zasadniczeTurbo piana Mycie ciężarówek

Max Premium

1100kg220kg30kg10kgDostępne opakowania
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Mycie zasadniczeTurbo piana Mycie ciężarówek

Max Duo

20kgDostępne opakowania

14131211109876543210

pH

Mycie zasadnicze Mycie ciężarówek

www.fenikschemia.pl

Silnie skoncentrowany, bardzo wydajny, alkaliczny płyn o bardzo 
wysokich właściwościach myjących oraz rozpuszczalnikowych. 
Przeznaczony jest do mycia zasadniczego mocno zabrudzonych 
pojazdów samochodowych. Usuwa bardzo stare i zaschnięte 
zabrudzenia. Zawiera inhibitory korozji. Nie pozostawia zacieków, nie 
uszkadza powierzchni chromowanych, elementów aluminiowych oraz 
wrażliwych elementów samochodów. Preparat przeznaczony do myjni 
bezdotykowych oraz mycia przy pomocy myjek ciśnieniowych.

Dwuwarstwowy koncentrat silnie pieniącego preparatu do mycia 
mocno zabrudzonych powierzchni odpornych na alkalia. Wydajny i 
skuteczny, doskonale usuwa smary oleje i tłuszcze. Nie stosować w 
nasłonecznionym miejscu, na mocno nagrzane elementy i nie dopuścić 
do wyschnięcia.

Aktywne piany



Max Pulver Light

10kgDostępne opakowania

pH

14131211109876543210

Max Pulver

10kgDostępne opakowania

pH

14131211109876543210

Max Pulver Premium

10kgDostępne opakowania

pH

14131211109876543210

Max Pulver Ecologic

w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. Proszek podczas 
dłuższego przechowywania w worku nie ulega ,,zbryleniu". Doskonale 
rozpuszcza się w wodzie o niskiej temperaturze.

w proszku do mycia ciśnieniowego pojazdów samochodowych
Bezpieczny dla środowiska, ekologiczny, bezfosforanowy szampon

10kgDostępne opakowania

pH

14131211109876543210
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Max Pulver Light
Ekonomiczny, wydajny, szampon w proszku przeznaczony do mycia 
ciśnieniowego pojazdów samochodowych w samoobsługowych 
myjniach bezdotykowych. Proszek podczas dłuższego przechowywania 
w worku nie ulega ,,zbryleniu". Doskonale rozpuszcza się w wodzie o 
niskiej temperaturze.

Bardzo wydajny, szampon w proszku z dodatkiem środków 
emulgujących i nabłyszczających do mycia ciśnieniowego pojazdów 
samochodowych w samoobsługowych myjniach bezdotykowych. 
Proszek podczas dłuższego przechowywania w worku nie ulega 
,,zbryleniu". Doskonale rozpuszcza się w wodzie o niskiej temperaturze.

Skoncentrowany, bardzo wydajny szampon w proszku o wysokich 
właściwościach myjących, emulgujących i nabłyszczających do mycia 
ciśnieniowego pojazdów samochodowych w samoobsługowych 
myjniach bezdotykowych. Proszek podczas dłuższego przechowywania 
w worku nie ulega ,,zbryleniu". Doskonale rozpuszcza się w wodzie o 
niskiej temperaturze.

Proszki do myjni bezdotykowych



Max Auto Shampoo

Max Active Foam

Max Shampoo

Myjnie automatyczneMycie ręczneMycie szczotką

30kg10kgDostępne opakowania
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Wysokopieniący, alkaliczny, bardzo wydajny szampon do mycia 
ręcznego o przyjemnym zapachu, który skutecznie usuwa zabrudzenia 
drogowe. Szampon bezpieczny jest dla mytej karoserii oraz elementów 
zewnętrznego wykończenia samochodu. Szampon stosowany
w ręcznych myjniach samochodowych do mycia karoserii przy pomocy 
gąbki, rękawicy lub szczotki.

do mycia karoserii przy pomocy gąbki, rękawicy lub szczotki.

Wysokopieniący, alkaliczny, bardzo wydajny szampon do mycia 
ręcznego o intensywnym przyjemnym zapachu, który charakteryzuje się 
bardzo dużą skutecznością mycia, szczególnie ciężkich zabrudzeń 
drogowych. Stosowany w ręcznych myjniach samochodowych

o neutralnym pH, przyjemnym zapachu, całkowicie bezpieczny dla mytej 
karoserii. Szampon stosowany w ręcznych myjniach samochodowych do 
mycia karoserii przy pomocy gąbki, rękawicy lub szczotki.

Wysokopieniący szampon samochodowy do mycia ręcznego

Mycie Szczotką



Myjnie automatyczneWoskowanie

Max Brillant Wax

Max Wax S

Ochrona przed:

Solą Insektami Kwaśnym
deszczem

Odchodami
ptaków

Dostępne opakowania 20L5L

pH

14131211109876543210

Myjnie automatyczneWoskowanie

jest błyskawiczny, powierzchnia lakierowana nabiera połysku i zostaje 
zabezpieczona hydrofobową warstwą, chroniącą przed szkodliwymi 
warunkami atmosferycznymi. Wosk nie zawiera olejów mineralnych. 
Nie pozostawia białych śladów po wyschnięciu. Wosk należy nanosić
na czysty jeszcze wilgotny lakier karoserii samochodu. 

Niezwykle zaawansowana technologia gwarantuje rewelacyjny efekt 
wizualny. Idealnie dobrane komponenty sprawiają iż efekt suszenia

Wysoko skoncentrowany wosk o najlepszych właściwościach 
osuszających oraz ochronnych. Przeznaczony jest do wszystkich 
rodzajów lakierów oraz powierzchni o wysokim połysku.

Dostępne opakowania 20L5L

14131211109876543210
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www.fenikschemia.pl

Bardzo wydajny wosk do myjni samochodowych z silikonami 
osuszającymi do wszystkich rodzajów lakierów samochodowych oraz 
powierzchni o wysokim połysku. Nie pozostawia białych śladów po 
wyschnięciu. Działa natychmiastowo, pozostawiając powierzchnię suchą 
i nabłyszczoną. Wosk należy nanosić na czysty jeszcze wilgotny lakier 
karoserii samochodu.

Woski i osuszacze



Max Anti Insect

Max Alu

Max Alu Strong

Max Beton

Kwaśny preparat do czyszczenia i renowacji felg oraz innych elementów 
aluminiowych. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia z felg,
w tym osady z klocków hamulcowych. Może być stosowany
do czyszczenia osadów betonowych z pojazdów ciężarowych oraz 
urządzeń budowlanych. Preparat doskonale usuwa rdzę, kamień 
kotłowy oraz osady cementowe z powierzchni odpornych na działanie 
kwasów. Preparat natryskiwany przy pomocy ręcznych atomizerów.

Dostępne opakowania 20kg10kg

ALU
Aluminium

pH

14131211109876543210

z pojazdów ciężarowych oraz urządzeń budowlanych. Preparat 
doskonale usuwa rdzę, kamień kotłowy oraz osady cementowe

Silnie skoncentrowany, bardzo skuteczny, kwaśny preparat do 
czyszczenia samochodowych elementów aluminiowych. Szybko 
rozpuszcza trwałe zabrudzenia pochodzące z klocków hamulcowych. 
Preparat może być stosowany do czyszczenia osadów betonowych

z powierzchni odpornych na działanie kwasów. Preparat natryskiwany 
przy pomocy ręcznych atomizerów.

Dostępne opakowania 24kg12kg

ALU
Aluminium

pH

14131211109876543210

Silnie skoncentrowany, specjalistyczny, kwaśny płyn przeznaczony

z powierzchni odpornych na działanie kwasów. Max beton doskonale 
usuwa rdzę oraz kamień kotłowy. Preparat natryskiwany przy pomocy 
ręcznych atomizerów lub specjalistycznych szorowarek do gruntownego 
czyszczenia posadzek.

do usuwania resztek betonu, cementu i osadów kamiennych

Dostępne opakowania 22kg11kg

pH

14131211109876543210

Usuwanie betonu

Silnie skoncentrowany, bardzo skuteczny środek do usuwania insektów 
z szyb i karoserii pojazdów samochodowych oraz motocykli. Posiada 
innowacyjny skład dzięki, któremu doskonale nadaje się do usuwania
z felg zabrudzeń drogowych oraz osadów pochodzących z klocków 
hamulcowych. Preparat natryskiwany przy pomocy ręcznych 
atomizerów.

Dostępne opakowania 20kg10kg

pH

14131211109876543210

Oprysk felgUsuwanie owadów

www.fenikschemia.pl

Preparaty specjalistyczne



Kosmetyka - pielęgnacja, zabezpieczenie

Max Cocpit

Max Tire Shine

Max Textile Cleaner

Preparat pielęgnująco - zabezpieczający z lekką formuła nabłyszczającą 
do kokpitów, powierzchni z tworzyw sztucznych wewnątrz pojazdów 
oraz skóry. Tworzy na czyszczonej powierzchni warstwę ochronną, 
zabezpieczając ją przed procesami starzenia. Preparat o delikatnym 
przyjemnym zapachu usuwa lekkie zabrudzenia oraz pozostałości po 
śladach dłoni. Nie pozostawia tłustego nalotu. Zalecany jest do 
codziennej pielęgnacji. Preparat nanosić przy pomocy ręcznego 
atomizera oraz ściereczki z mikrofibry.

Dostępne opakowania 10kg

pH

14131211109876543210

Kokpit, plastiki

Bardzo wydajny, nie wymagający polerowania, gotowy do użycia 
preparat do zabezpieczania, pielęgnacji oraz nabłyszczania 
zewnętrznych elementów gumowych lub wykonanych z tworzyw 
sztucznych. Trwale chroni przed czynnikami atmosferycznymi, w tym 
promieniami UV. Zabezpiecza przed osadzaniem się brudu. Zalecany do 
codziennej pielęgnacji. Preparat nanosić przy pomocy ręcznego 
atomizera oraz gąbki lub ściereczki.

Dostępne opakowania 10L

Pielęgnacja opon

Silnie skoncentrowany, bardzo wydajny preparat do prania, 
odplamiania oraz odświeżania powierzchni tekstylnych. Bardzo 
skutecznie usuwa zabrudzenia z powierzchni wykonanych z tworzyw 
sztucznych oraz skóry. Głównie zalecany do siedzeń, dywaników 
samochodowych oraz wykładzin tekstylnych w bagażnikach 
samochodów. Produkt nanoszony przy pomocy ręcznego atomizera, 
odkurzacza ekstrakcyjnego lub szmatki. 

Dostępne opakowania 10kg

Tapicerka

pH

14131211109876543210

www.fenikschemia.pl



AKCESORIA - PIANOWNICE - LANCE

Szeroka gama gąbek, ściereczek oraz irch do mycia oraz 
konserwacji karoserii samochodów oraz wnętrz pojazdów. 
Gąbki do mycia na mokro z zastosowaniem środka 
czyszczącego Max Piana lub Max Shampoo. Najwyższej 
jakości szmatki z mikrofibry o dużej zdolności 
pochłaniania wody o właściwościach polerskich do 
delikatnych powierzchni. Bardzo wytrzymałe o wysokiej 
jakości irchy do osuszania i wycierania pojazdów 
samochodowych.

ŚCIERECZKI Z MIKROFAZY - IRCHY - GĄBKI

OPRYSKIWACZE I PIANOWNICE KWAZAR

Opryskiwacze o różnych pojemnościach do pracy

i warsztatach samochodowych, przy pracach 
dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych, deratyzacyjnych.

z profesjonalnymi środkami chemicznymi FENIKS 
stosowanymi przy utrzymywaniu czystości, w myjniach

SZCZOTKI I ŚCIĄGACZKI VIKAN

Szeroki wybór szczotek do mycia samochodów 
ciężarowych, dostawczych oraz autobusów. Szczotki 
posiadają miękkie, nierysujące włosie (końcówki włosia 
rozdwajane aby ułatwić mycie i wykluczyć porysowanie 
lakieru). Włosy szczotek mocno zagęszczone w środku 
aby dokładnie myć płaskie powierzchnie i lepiej 
utrzymywać wodę.

CZYŚCIWA I RĘCZNIKI ZZ

Szeroki wybór papierów, czyściw oraz ręczników ,,ZZ" 
wysokiej jakości, bardzo wytrzymałych o wysokich 
właściwościach czyszczących i absorpcyjnych.

LANCE - PIANOWNICE - PISTOLETY
WĘŻE CIŚNIENIOWE - DYSZE

Szeroki wybór lanc, pistoletów, węży oraz dysz 
ciśnieniowych bardzo wysokiej jakości dla wszystkich 
rodzajów myjni samochodowych, ręcznych lub 
samoobsługowych.

www.fenikschemia.pl



Projekt "Budowa centrum badawczo-rozwojowego" jest finansowany
w ramach Osi Priorytetowej II „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I ”,

Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

FeniksChemia Sp. z o.o.
ul. Produkcyjna 3 
18-300 Zambrów
NIP: 723 161 55 38

www.fenikschemia.pl

fenikschemia

fenikschemia.pl
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