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Fondat în 1987 de c!tre o echip! dedicat! atingerii 
perfec"iunii, Concept Chemicals este recunoscut 
ca fi ind unul dintre cei mai importan"i produc!tori 
din Europa de produse chimice de înalt! calitate, 
destinate îngrijirii suprafe"elor din domeniul auto #i 
detailing.

Atât timp cât companiile produc!toare de automobile 
continu! s! proiecteze noi tipuri de materiale #i 
fi nisaje (vopsele, materiale plastice #i aliaje), noi 
cerin"e sunt transferate #i domeniului responsabil 
de cur!"area #i între"inerea aspectului general al 
suprafe"elor unui vehicul într-un mediu din ce în ce 
mai ostil din punct de vedere al transportului #i al 
polu!rii atmosferice.
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Solu"ii, nu doar produse 
Filozofia de afaceri a companiei 
Concept Chemicals, „Inovare 
pentru perfec"iune“, 
responsabil! totodat! pentru 
lansarea de noi produse pe 
pia"!, este aceea de a
r!spunde noilor provoc!ri
ap!rute #i de a le oferi 
utilizatorilor profesioni#ti 
de ast!zi solu"ii de înalt! 
performan"!, care s! 
rezolve problemele specifice 
domeniului.

Dezvoltarea proactiv!
Având în vedere c! noile 
materiale folosite de 
produc!torii de automobile 
evolueaz! într-un ritm alert, 
Concept conduce mereu studii 
de cercetare despre modul 
în care aceste schimb!ri pot 
afecta performan"a produselor 
proprii. Atunci când este 
cazul, re"etele actuale ale 
produselor sunt îmbun!t!"ite 
pentru a asigura men"inerea 
performan"ei #i a calit!"ii 
finisajelor. În situa"ii deosebite, 
sunt lansate produse noi, ce 
permit utilizatorilor 
s!-#i continue lucr!rile în mod 
eficient #i la cele mai înalte 
standarde de calitate.

Chimie pus! în aplicare 
Spre deosebire de mul"i dintre 
concuren"ii s!i, Concept î#i 
fabric! toate produsele chimice 
din ofert!, procesele de 
fabricare nefiind externalizate 
c!tre ter"i. Acest lucru permite 
colaborarea direct! cu un 
num!r mare de furnizori de 
materii prime, pentru a 

…Puterea de a atinge perfec!iunea
evalua #i selecta cele mai noi 
tehnologii pentru dezvoltarea 
continu! de re"ete. Având o 
gam! complet! de produse, 
compania se dedic! explor!rii 
noilor tehnologii disponibile, 
c!utând s! g!seasc! cât mai 
multe beneficii care, la rândul 
lor, s! maximizeze rezultatele 
pentru o serie cât mai larg! de 
aplica"ii.
În cadrul unei pie"e din ce 
în ce mai competitive, în 
ceea ce prive#te vânz!rile 
de automobile, importan"a 
aspectului #i a prezent!rii 
autovehiculului este vital! 
pentru succesul oric!rei 
reprezentan"e auto. Acest 
lucru m!re#te obliga"ia de a 
pune la dispozi"ie produse de 
o calitate deosebit!, care ofer! 
utilizatorului încrederea c! va 

putea ob"ine #i oferi rezultate 
perfecte de fiecare dat!.
Programul Concept este 
recunoscut la nivel mondial 
#i este ales de produc!tori de 
automobile, Centre de import 
de vehicule, Centre de preg!tire 
#i restaurare vehicule second-
hand, Centre de închirieri auto, 
firme de leasing, operatori de 
transport persoane, ateliere 
de vopsitorie, operatori de 
transport marf!, etc., domenii în 
care rapiditatea, performan"a #i 
aspectul sunt c!utate.
Alegând tehnologia de 
ultim! or! pentru cur!"area 
auvehiculului....
alege"i puterea de a atinge 
perfec"iunea
Angajamentul integral 
manifestat de Concept fa"! 
de cercetare #i dezvoltare în 
domeniu, sus"inut de investi"ia 
în spa"ii moderne de produc"ie, 
îi ofer! utilizatorului final 
un avantaj de neegalat în 
performan"a produsului #i 
calitatea suprafe"ei finale. 
Toate produsele sunt fabricate 
într-o unitate de produc"ie 
modern! #i extrem de eficient!, 
dup! standarde de calitate 
certificate ISO 9001 #i 140001.
Concept  se angajeaz! s! ofere 
atât produse u#or de utilizat, 
cât #i cele apar"inând gamei 
ecologice #i stabile#te acest 
deziderat ca baz! a cercet!rii 
în vederea dezvolt!rii de 
noi produse. Sunt oferite #i 
op"iuni pe baz! de ap! pentru 
a satisface cererea tot mai 
mare la alternative de înalt! 
performan"!, f!r! con"inut de 
solvent.

Programul complet include:
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… performan!e remarcabile atât în cazul ma"inilor noi cât "i a celor second-hand sau de epoc#. 
Începând cu cea mai avansat# tehnologie Nano "i pân# la ceara pur# Carnauba,  gama Xpert-60 asigur# 
suprafe!e $ nale de o calitate demn# de un showroom "i aceasta f#r# a da gre", de $ ecare dat#.

 …Tehnologia în ac!iune

Solu!ii actuale pentru atelierele de vopsitorie auto!

Sisteme de polishare aparte 
recunoscute mondial 
Fie c! ne referim la produse 
necesare stadiilor de preg!tire a 
suprafe"elor înainte de vopsire, 
la compu#i sau la produsele de 
polishare, gama de produse f!r! 
silicon Surf-ACE con"ine tot ce 
este necesar domeniului auto 
pentru restaurarea suprafe"elor, 
un domeniu supus mereu 
schimb!rilor.

Rezultatele performante deosebite ob"inute de fi ecare dat! #i u#urin"a 
de utilizare recomand! gama Surf-ACE:

domeniul tehnologiilor de 
polishat vopsea;

atelierele de vopsitorie - ofer! 
încredere total! în produs;

pentru sistemele de lucru 
reg!site ast!zi în atelierele de 
vopsitorie; 

ale vehiculului post-vopsire #i 
de prezentare clientului.

Detailing profesional 
Solu"ia „Xperts“ pentru 
sp!larea #i îngrijirea 
profesional! a automobilului
Xpert-60 utilizeaz! cele mai 
noi #i avansate tehnologii 
în domeniul produselor de 
cur!"are pentru a asigura 
o procedur! rapid!, u#oar! 
#i cu rezultate fi nale 
excep"ionale.
Produsele Xpert-60 nu 
con"in substan"e chimice 
agresive sau abrazive care pot 
deteriora suprafe$ele sensibile 
ale automobilelor, sunt non-
toxice #i nu prezint! riscuri la 
utilizare.
Îngrijire auto la domiciliu
Produsele Xpert-60 au fost 
special concepute pentru a 
oferi o îngrijire la standarde 
profesionale, dar cu o utilizare 
simpl!, rapid! #i la îndemâna 
fi ec!ruia, de la o cur!"are 

#i împrosp!tare rapid! a 
suprafe"elor la un program 
întreg de detailing #i îngrijire a 
unei ma#ini de epoc!.
Alegând gama Xpert-60, alege"i 
modul ideal de a îmbun!t!"i 
#i men"ine aspectul interior #i 
exterior al oric!rui automobil.

Produse testate
Gama de produse Xpert-60 a 
fost testat! pe o larg! varietate 
de suprafe"e. Aplicabilitatea 
produselor este astfel extins! 

#i face ca întregul program  s! 
fi e o alegere excelent! pentru 
cur!"area #i între"inerea 
suprafe"elor variate, cum ar fi  
cele ale b!rcilor, jet ski-urilor, 
rulotelor, etc.
Pentru cei pasiona"i de 
motociclete, gama Xpert-60 
reprezint! o solu"ie complet! 
pentru  cur!"area #i detailing-ul 
acestora, începând de la faruri,  
banchete, strat vopsea pân! la 
motoare, etc.



Concept Chemicals se afl ! la dispozi"ia utilizatorilor profesioni#ti în peste 
60 de "!ri. Alegerea f!cut! de speciali#tii din domeniu se bazeaz! pe o serie 
de factori ce urm!resc ob"inerea unor rezultate performante, cum ar fi :

    Viteza #i u#urin$a de utilizare 
    Calitatea fi nal" a suprafe$elor
    Economiile rezultate din costurile de utilizare
    Multifunc$ionalitatea
    Durabilitatea

Aceste „Standarde pentru excelen"!“ reprezint! cu adev!rat 
punctele de referin"! în compararea cu produse similare.

Pentru mai multe informa!ii nu ezita!i s" ne contacta!i!

facebook.com/romservice.ro
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…în serviciul profesioni"tilor!


