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Мултихем е компанија со средна големина, 
формирана во 2002 година, лоцирана во Струмица, Р. 
Северна Македонија. 
Уште на почетокот компанијата е целосно 
специјализирана за производство на течни детергенти 
за чистење како Приватни Марки (Private Label-Прајвет 
Лејбл) на клиенти повеќето базирани во поранешниот 
Југословенски регион. 

Компанијата продолжува со проширување на 
францускиот, рускиот, германскиот, исландскиот пазар. 
Клиентите се ланци на супермаркети и дистрибутерски 
копании. 

Мултихем е опремен со специјализиран 
производствен капацитет, со модерна опрема, 
лабораторија и складишен простор со капацитет за 
производство на различни производи и пакувања. 
Ефикасниот производствен капацитет комбиниран со 
значително ниски цени на локални ресурси и работна 
рака отколку во странските пазари, ни овозможува да 
продаваме по конкурентни цени. 

Преку годините компанијата покажа раст во обем, 
продажба и стабилна финансиска позиција. 
Уште од првиот ден на оперирање, Мултихем цели 
кон производство на високо квалитетни производи 
и нуди високо квалитетни услуги на своите клиенти. 
Поради нашите квалитетни производи, флексибилност, 
веродостојност, чесност, почит кон околината, 
успеавме да ја добиеме довербата на повеќе значајни 
компании- клиенти. 

Како еден од успесите на компанијата би го навеле и 
тоа дека Мултихем прерасна во инклузивна компанија- 
Заштитно друштво, која работи со лица со 
инвалидитет, рамноправни и еднакви со сите останати 
вработени, кои заедно придонесуваат во растот и 
развојот на компанијата. Со тоа сакаме да 
придонесеме во подигањето на јавната свест за 
потребите на лицата со инвалидитет и намалување на 
сите бариери за лицата со инвалидност. 

Компанијата применува систем на унапредување со 
квалитетот базиран на ISO стандардите. Мултихем е 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22241 сертифициран. Може 
да се пофалиме и со IFS-HPC имплементација.

ПРОФИЛ НА
КОМПАНИЈАТА
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Ние, персоналот во Мултихем секогаш ви 
стоиме на располагање. Постојано нудиме 
помош и подршка, пред и по креирањето на 
производите. Веруваме дека само со 
квалитетни производи, креативна работа и 
веродостојност, можеме да ја добиеме 
довербата на клиентите. 

Уште од нашето формирање, квалитетот е 
наш број еден приоритет. Со цел да ги 
постигнеме поставените цели се 
прилагодуваме спрема потребите на 
нашите клиенти, го следиме техничкиот и 
културен развој, применуваме различни 
формули и методи. Нашите производни 
операции се ISO сертифицирани. 

Како дел од Мултихем функционира нашиот 
развоен оддел, кој ги следи и 
имплементира најновите формулации во 
производството и како резултат на 
постојаното истражување на овој тим, 
применуваме сопствени формули во 
производството на различни производи. 

ПОЛИТИКА НА
КВАЛИТЕТ

Тимот од хемичари кој работи во 
лабораторија за контрола на квалитет како 
дел од Мултихем, е нашиот број еден 
креатор на врвни квалитетни производи. 
Нивна главна цел е строга контрола на 
квалитет и имплементирање на ISO 
стандарди. 

Производниот процес во Мултихем се 
одвива во целосно опремена фабрика со 
автоматизиран процес на полнење и 
пакување распространет на површина од 
2000 m2. Производството се базира на 
целосен процес од креирање на 
производот од базни суровини до целосен 
производ во модерно пакување. 

Во склоп на Мултихем работи и 
функционира „МУЛТИХЕМ-АМБАЛАЖА" 
оддел за производство на PET амбалажа. 
Оваа овозможува нашите клиенти да ја 
изберат формата на производната 
амбалажа. Откако ќе се избере, Мултихем 
креира матрица само за таа амбалажа 
(шише), кое ќе биде уникатно само за овој 
клиент. 

ПРОЦЕС
Процес на работа на принципот на Приватни Марки. 
Мултихем стои на располагање за своите клиенти и учествува во изработката на 
производите. 

Нудиме повеќе варијанти за еден производ, како и дизајн на амбалажа и етикета креирани од 
искусен и квалитетен дизајнер кој работи во склоп на МУЛТИХЕМ, од што и ќе зависи 
крајната цена, што значи партнерот може да избере квалитет според својата таргетна група 
на потрошувачи и со самото тоа да учествува во формирањето на цената. По утврдувањето 
на квалитетот на производите, се доставува анализа од званична институција за квалитет. 
Самиот овој сертификат ќе служи како мерило за параметрите на квалитет во иднина и при 
секакви забелешки од страна на купувачот може да се изврши повторна анализа и 
одстранување на недостатоците. 
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УНИВЕРЗАЛНО
СРЕДСТВО ЗА ПОДОВИ

Универзално средство за чистење на сите видови на  подни површини со пријатен и долготраен 
мирис. 
Достапно во повеќе бои и мириси. 
За беспрекорна чистина и блескав сјај. 
Чисти длабински и ги прави површините блескаво чисти. 
Ефикасно и брзо решение за отстранување на нечистотиите и правот од сите видови на површини.

PH
7,3

1l. 5l. 10l.
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Универзално средство со силни перформанси за чистење без остатоци од тензиди. 
За беспрекорна чистина и блескав сјај. 
Чисти длабински и ги прави површините блескаво чисти. Ефикасно и брзо решение за отстранување на 
нечистотиите и правот од сите видови на површини. 
Не ја оштетува и не ја гребе површината којашто се чисти.
За сите видови на површини, камени плочки, ѕидови, тапациран мебел, текстил.
Погодно за примена  со машини за чистење.
Значително го намалува повторното загадување на камените плочки и текстилните облоги како и површините.
За површини отпорни на влага и боја, камени плочки, ѕидови, тавани, тапациран мебел, текстилни облоги.

PH
10,3

УНИВЕРЗАЛНО СРЕДСТВО
БЕЗ СУРФАКТАНТИ

1l. 5l. 10l.
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Средство за чистење на кујни и кујнски површини. 
Ефикасно отстранува маснотии и дамки во кујната. 
Погодно е за чистење на сите површини во кујна: керамика, вештачки материјали, ултрапаст, емајл и челик 
што не 'рѓосува. 
Лесен за употреба со ефикасен резултат на чистина.
Успешно ги отстранува маснотиите и нечистотиите и го враќа сјајот на предметите.

PH
7

1l. 5l. 10l.

СРЕДСТВО ЗА
КУЈНА
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Средство за чистење на бањи. 
Ефикасно отстранува наталожен варовник, траги од сапун, маснотии оставајќи чиста и сјајна површина. 
Погодно е за вадење на бигор од мијалници, чешми, хром и челични површини, када, туш, плочки и тоалет. 
Лесен за употреба со ефикасен резултат на чистина.
Успешно ги отстранува  нечистотиите и го враќа сјајот на предметите.

PH
4,5

1l. 5l. 10l.

СРЕДСТВО ЗА
БАЊА
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Средство за чистење на стакло и стаклени површини.
Ефикасно чисти стакло, огледала, мебел, керамика и пластични делови. 
Производот содржи алкохол кој помага во разложувањето на замастените површини. На исчистените 
стаклени површини им дава блескав сјај. 
Исто така овој производ може да се произведува во повеќе бои и мириси. 

PH
7

1l. 5l. 10l.

СРЕДСТВО ЗА
СТАКЛО
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Абразивен крем  за чистење на садови и површини што не 'рѓосуваат . 
Чисти, негува и полира брзо и ефикасно. Оваа средство е наменето за миење на замастени и загорени садови 
каде обичните средства не помагаат. 
Се користи за чистење керамички плочки, емајлирани и пониклувани површини, садови од челик што не 
'рѓосува и други предмети. Формулацијата овозможува максимален ефект при чистењето а притоа не ги 
оштетува површините.

PH
8,7

1l. 5l. 10l.

АБРАЗИВНО
СРЕДСТВО
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Течен сапун за миење на раце. 
Со својата богата пена темелно ја чисти и негува кожата на рацете, оставајќи пријатно чувство. 
Нежен течен сапун за секојдневна нега на рацете.
Овој производ е достапен во повеќе бои и мириси

PH
6

1l. 5l. 10l.

ТЕЧЕН
САПУН
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Пена за миење на раце. 
Со својата богата пена темелно ја чисти и негува кожата на рацете, оставајќи пријатно чувство. 
Нежната пена ги мие рацете, ги отстранува нечистотиите и ги прави рацете меки и нежни.

PH
6

1l. 5l. 10l.

ПЕНА ЗА
МИЕЊЕ РАЦЕ
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Средството за миење на садови е наменето за миење на замастени и нечисти садови, ги раствара маснотиите 
и им дава сјај на садовите. 
Ефикасно ги отстранува нечистотиите и другите остатоци при тоа оставајќи ги чисти и блескави садовите. 
Овој производ е достапен во повеќе бои и мириси.

PH
8,5

1l. 5l. 10l.

ДЕТЕРГЕНТ ЗА
РАЧНО МИЕЊЕ НА САДОВИ
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Нежен детергент за перење на алишта за заштита на бојата, која може професионално да ја одржува и 
заштитува бојата на алиштата. 
Го отстранува непријатниот мирис и остава пријатно чувство на алиштата.

PH
8,5

1l. 5l. 10l.

ТЕЧЕН ДЕТЕРГЕНТ ЗА
МАШИНСКО ПЕРЕЊЕ НА АЛИШТА
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Дава мекост на алиштата и пријатен мирис. 
Го олеснува пеглањето и го неутрализира статичкиот електрицитет.
Омекнувачот за алишта се произведува од нормален до концентриран. 
Со користење на омекнувачот вашите алишта стануваат меки и миризливи, Ќе ги омекне вашите алиштата и 
ќе им даде пријатна миризба, која останува долго после перењето. Се произведува во различни бои и мириси.

PH
6,5

1l. 5l. 10l.

ОМЕКНУВАЧ 
ЗА АЛИШТА



www.cleanerplus.mk

WC  гел за чистење на тоалетна школка. 
Ја чисти и ја одржува хигиената во школката притоа оставаjќи долготраен мирис. 
Се нанесува под рабовите на страните од тоалетната школка и се остава да делува два часа или во текот на 
ноќта за подобри резултати. 
Потоа се плакне со млаз вода.

PH
3

1l. 5l. 10l.

WC (TOAЛЕТ)
ГЕЛ
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Тоалет гел со хлор за  дезинфекција и долготрајна заштита. 
Ја чисти и ја одржува хигиената во школката. Ефикасен е во уништувањето на бактериите, габите, вирусите и 
спорите. 
За оптимална долготрајна заштита против бигор и бактерии, производот се користи најмалку еднаш дневно.  
Погоден е за чистење на дамки во кујна/бања, чистење на мијалник и одводи, дезинфекција на сите 
површини воедно и крпи за садови и сунѓери, белење на ткаенини.

PH
3

1l. 5l. 10l.

WC (TOAЛЕТ)
ГЕЛ СО ХЛОР
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Oтстранувач на маснотија има многу добра моќ за растворање на маснотии поради комбинација на алкали и 
може да се користи за лесно отстранување на дамките од маснотии. Производот може да се користи на сите 
водоотпорни површини и опрема во угостителските и комерцијалните кујни, метали и не'рѓосувачки челик се 
заштитени од корозија при чистење.
Вискоквалитено средство кое може да ги отстрани дури и најтврдокорните нечистотии и дамки а истовремено 
е ненагризувачки и нема штетни ефекти на површините кои се чистат. 
Се користи за чистење на закоравени нечистотии во кујната, отстранување на дамки на облека и за чистење 
на масти и масла на метални површини. 

PH
13,4

1l. 5l. 10l.

ОДМАСТУВАЧ
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Антикалц. 
Ефикасно средство за отстранување бигор од емајлирани садови, ростфрај, стакло, санитарии, пластика, 
синтетски подови.
Темелно чисти и остава свеж мирис.
Неговата формулација е на база на лимонска киселина која овозможува лесна употреба и ефикасна 
чистота.Чисти длабински и не ги оштетува површините.

PH
2

1l. 5l. 10l.

АНТИКАЛЦ
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Ние, персоналот во Мултихем секогаш ви стоиме 
на располагање. Постојано нудиме помош и 

подршка, пред и по креирањето на производите. 
Веруваме дека само со квалитетни производи, 

креативна работа и веродостојност, можеме да ја 
добиеме довербата на клиентите. 
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