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Lublin, dn. 15 marca 2006 r.

Pasta Druchema ORIGINALTEMPO wraca do Polski
Czeska firma Druchema powróciła na polski rynek ze znaną i popularną wśród kierowców
i zakładów blacharsko-lakierniczych rodziną past do karoserii pod nową nazwą Druchema
ORIGINALTEMPO. Dystrybucją produktów pod marką Druchema ORIGINALTEMPO, w której
skład wchodzi pasta Lekkościerna, Nabłyszczająca i Silichrom EX zajmuje się lider w branży
kosmetyków samochodowych, firma PPH Parys Sp. z o.o. z Lublina. Pasty będą dostępne
w sprzedaży od połowy marca 2006 r.

Druchema ORIGINALTEMPO Lekkościerna
Pasta woskująca Druchema ORIGINALTEMPO Lekkościerna przeznaczona jest do regeneracji
starych powłok lakierniczych, a także do usuwania drobnych zarysowań na lakierze nowych
samochodów. Dzięki specjalnie opracowanej formule w jednym cyklu czyści, konserwuje,
odnawia i poleruje nadwozie samochodu. Podczas czyszczenia usuwa mikrowarstwę zwietrzałego
lakieru wraz z zanieczyszczeniami takimi jak plamy olejowe, resztki owadów, asfalt. Po użyciu
pasty lekkościernej samochód odzyskuje blask i pierwotną intensywną barwę lakieru.
Samo zastosowanie pasty jest bardzo łatwe, nie wymaga dużego wysiłku oraz specjalnych
urządzeń polerskich. Wystarczy nanieść pastę na umyty i osuszony samochód przy użyciu gąbki
i po krótkim czasie wypolerować suchą flanelową szmatką. Jeżeli chcemy usunąć zarysowania na
nowym lakierze pastę Druchema ORIGINALTEMPO Lekkościerną należy zastosować
bezpośrednio na uszkodzone miejsce.

Druchema ORIGINALTEMPO Nabłyszczająca
Drugim produktem w ofercie Druchemy jest pasta Druchema ORIGINALTEMPO Nabłyszczająca,
która doskonale nadaje się do czyszczenia i polerowania nowych lakierów. Pasta Nabłyszczająca
woskuje, nabłyszcza i konserwuje wszystkie rodzaje lakierów, w tym także metalizowane
i perłowe. Nadaje doskonały połysk oraz pozostawia warstwę ochronną zabezpieczającą lakier
samochodu przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych.

Druchema ORIGINALTEMPO Silichrom EX
Dawny wygląd i olśniewający połysk wszystkim elementom samochodów lub motocykli, które są
chromowane, wykonane z aluminium nielakierowanego, stali nierdzewnej, niklu lub mosiądzu,
przywróci pasta Druchema ORIGINALTEMPO Silichrom EX. Po użyciu pasta zostawia powłokę
skutecznie chroniącą przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi.
Produkt zalecany jest do czyszczenia i polerowania elementów chromowanych i aluminiowych,
takich jak: atrapy chłodnicy, kołpaki i listwy ozdobne, zderzaki, orurowanie samochodów
terenowych itp. Może być również używany do renowacji elementów ozdobnych samochodów
zabytkowych.

Firma Druchema i jej powrót na polski rynek
Druchema jest czeskim koncernem chemicznym z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Firma
została założona 4 czerwca 1951r. w Pradze, jako zrzeszenie spółdzielni dostarczających produkty
i usługi dla przemysłu chemicznego. W krótkim okresie, dzięki wysokiej jakości swoich
produktów i szeroko rozwiniętej sieci zakładów produkcyjnych, Druchema stała się największym
dostawcą produktów chemicznych w Czechosłowacji.
W 1995 roku Druchema weszła w skład holdingu INEKON GROUP. Owocem tej współpracy
było całkowite zmodernizowanie firmy i dostosowanie produkcji do europejskich standardów.
Obecnie w ofercie Druchemy znajduje się szeroki wachlarz produktów, począwszy od środków
czyszczących do użytku domowego i dla profesjonalistów, a skończywszy na wysokowydajnych
kosmetykach samochodowych i chemii motoryzacyjnej.
Druchema dostarcza swoje produkty na polski rynek od ponad 10 lat. Po zakończeniu współpracy
handlowej z dotychczasowym importerem, Druchema wraca ponownie na nasz rynek, chcąc
zapewnić polskim klientom dostęp do tanich i jednocześnie wysokiej jakości produktów.
Pierwszym krokiem nawiązanej współpracy z firmą P.P.H. Parys jest ponowne wprowadzenie na
nasz rynek pod marką Druchema ORIGINALTEMPO, oryginalnej czeskiej pasty do karoserii,
znanej klientom z doskonałej jakości i skuteczności działania.
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