
 
 

 

  

Комерційна пропозиція 
 

ПП ВКФ «Полімер» вийшло на ринок пральних ЕКО порошків під власною торговою маркою 
TRONA. Якістю нашого продукту, ми конкуруємо з відомими торговими ЕКО марками. Вартість 

нашого продукту конкурентоспроможна і доступна як для оптового, так і для роздрібного споживача. 
 

Рекомендований прайс: 

БРЕНД                                                                     

ЛІНІЙКА  
ПАРТІЯ  

ЦІНА УПАКОВКИ 

 0,5 кг   1,0 кг   1,5 кг   2,0 кг  

Кількість одиниць продукції у коробці 16  12 8  6 

TRONA  

Universal 

 до 1 т  53,94 99,48 148,80 194,04 

1-3 т 50,94 93,96 140,52 183,84 

3-5 т 47,94 88,44 132,30 173,04 

5-10 т 44,94 82,92 124,08 162,24 

рекомендовано 

для роздрібу 
72,00 132,00 198,00 258,00 

TRONA  

Color 

 до 1т  50,88 93,42 139,68 182,64 

1-3 т 48,06 88,20 132,00 172,44 

3-5 т 45,12 83,04 124,20 162,24 

5-10 т 42,42 77,88 116,52 152,16 

рекомендовано 

для роздрібу 
69,00 126,00 189,00 246,00 

TRONA  

Sensitive 

 до 1 т  53,34 98,28 147,06 192,30 

1-3 т 50,34 92,88 138,90 181,62 

3-5 т 47,40 87,36 130,68 170,94 

5-10 т 44,40 81,90 122,52 160,32 

рекомендовано 

для роздрібу 
72,00 132,00 198,00 258,00 

 

Чому потрібно обирати та купувати пральний порошок ТМ TRONA? 

 гіпоалергенний, підходить для чутливої та дитячої шкіри; 

 безпечний для людини і навколишнього середовища; 

 має високу миючу здатність; 

 не містить барвників, фосфатів і цеолітів; 

 пом'якшує жорстку воду; 

 захищає нагрівальні елементи прального обладнання від накипу; 

 здатність до біологічного розкладання ПАР більше 90%; 

 видаляє вуглеводневі забруднення - жири, масла, плями трави, чаю, кави, фруктів, 

парфумерних речовин і ін. 
В основу пральних порошків ТМ TRONA входить сесквікарбонат натрію - аналог природного 

мінералу ТРОНА - єгипетська сіль. Людство знайоме з ним вже понад 6000 років. З давніх часів трону 

використовували як засіб гігієни, для очищення шкіри тіла, як дезінфікуючий і бактерицидний засіб. 

Продукт екологічно сертифікований згідно з ISO 14024 (на продукцію видано екологічний 
сертифікат №UA.08.002.508 «Зелений журавлик»). Схвалений експертною комісією і рекомендований 

до застосування. 

 
З повагою, 

Директор ПП ВКФ «Полімер»                                                                                           Є.А. Сидоренко 

 
 


