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PESTE 20 DE ANI DE EXPERTIZĂ in productia si distributia bunurilor 
pentru menaj si pentru igiena corporala  

LIDER DE PIATA absolut in Ucraina pentru produsele de menaj și UN 
FURNIZOR DE TOP pentru produsele de igiena in Ucraina si CSI cu 
brandurile: SMILE, NOVITA, VORTEX, FREKEN BOK

Principalul furnizor pentru produse sub MARCA PROPRIE in retelele de 
hypermarketuri din Ukraina si CSI 

Capacități de productie în: Ucraina, Rusia și Estonia

Fabrica de reciclare din Ucraina recicleaza pana la 800 de tonecycles 
up to 800 tons de reziduuri din plastic pe luna

Distribuitor exclusiv in Ucraina al brandurilor: Selpak (Turcia), BIG 
(Rusia) si Tork (Suedia)



 MEDIA ROM INTERNATIONAL

 Infiintata in anul 1992, societatea comerciala Media Rom International  a devenit in scurt timp unul dintre cei mai cunoscuti si importanti 
furnizori de produse pentru improspatarea aerului din autoturisme. In timp gama de produse oferita s-a imbogatit cu solutii complete pentru curatarea 
si intretinerea autoturismelor. După câțiva ani în care am dezvoltat cu succes piața de produse pentru îngrijire auto, am decis să ne extindem activitatea 
prin aducerea în portofoliul companiei a noi game de produse, strâns legate de aceiași parteneri pe care îi avem acum. Unele dintre aceste noutăți 
sunt produsele pentru menaj și cele pentru igienă personală. Având ca partener principal compania Biosphere Corporation, lider de piață absolut în 
Ucraina pentru produsele de menaj și un furnizor de top pentru produsele de igienă, atât în Ucraina cât și în CSI, intenționăm ca în câțiva ani de zile 
să devenim unii dintre distribuitorii importanți pe piața de profil din România. 
 Media Rom International este distribuitor oficial in Romania a unor branduri consacrate la nivel global, branduri oferite de companii cu peste 
60 de ani de experienta in pietele pe care activeaza. Avand acest avantaj am reusit intr-un timp foarte scurt sa atingem un inalt grad de organizare si 
profesionalism. 
 Produsele noastre sunt aduse de la producatori care pun accent pe calitate si dezvoltare durabila, astfel ca partenerii nostri vor avea perma-
nent acces la cele mai noi si interesante solutii ale momentului in domeniul ingrijirii autoturismelor.
 Media Rom International beneficiaza de facilitatile unui depozit ultra modern cu o suprafata totala de 2500 mp, care asigura o capacitate de 
stocare foarte mare astfel incat partenerii nostri vor avea la dispozitie produsele dorite in cel mai scurt timp posibil.
 DE CE MEDIA ROM?
 Noi suntem partenerul dumneavoastra de incredere.
 Aveti motive foarte bune pentru a face afaceri cu Media Rom International. Iata cele mai importante dintre ele:
Pentru ca avem un set de valori care ne ghideaza si pe care le respectam:
 Antreprenoriat responsabil – cautam si cream in permanenta noi oportunitati;
 Pro-activitate – facem lucrurile sa se intample nu asteptam ca ele sa se intample;
 Incredere – oferim siguranta si corectitudine partenerilor nostri.
Pentru ca misiunea noastra este aceea de a oferi solutii complete si de cea mai buna calitate pentru ingrijirea si intretinerea automobilelor.
Avem o gama de produse de inalta calitate si completa, disponibila direct din stoc;
Aprovizionare proprie si productie in tari europene cu traditie;
Livrari rapide si complete;
Buna cunoastere a pietelor de profil;
Servicii personalizate realizate de catre persoane de contact dedicate
 Acordam atentie mediului, societatii si viitorului. Impreuna cu producatorii facem eforturi pentru a utiliza materiale biodegradabile atat in 
componenta produselor noastre cat si a ambalajelor lor. Produsele sunt insotite de certificate europene de calitate si siguranta dar si de explicatii 
despre utilizarea si pasii de urmat dupa utilizare.

















DISCHETE DEMACHIANTE DIN BUMBAC

Numar de unități pe 
unitate de ambalare 

dischete
dischete
dischete
bețișoare
bețișoare

80
100

100
200

120

Unități de ambalare 
în cutie

35
35
35
24
24

4744246013115

4823071615906

4823071615913

4744246013078

4744246013085

Cantitate pe palet

1960
1680
1400
4704
3024

BEŢIȘOARE COSMETICE DIN BUMBAC







PRODUSE 
PENTRU MENAJ



BUREŢI DE BUCĂTĂRIE ȘI LAVETE

BUREȚI PENTRU
BUCĂTĂRIE

Bureți din celuloză

4823071623581

4823071623871

4823071642933 4823071642971 4823071642957

4823071623673 4823071623697 4823071623710

4823071623567 4823071623604 4823071623642

LAVETE

EAN

EAN

EAN

Denumire

Denumire

Denumire

Unitate de ambalare
Unități în cutie de prezentare

Unitate de ambalare
Unități în cutie de prezentare

Unitate de ambalare
Unități în cutie de prezentare

Bureți din spumă cu canelură Bureți din spumă macroporoși Bureți din spumă cu canelură

Lavete multifuncționale, din vâscoză Lavete multifuncționale, din vâscoză Lavete buretate, din celuloză Lavete buretate, din celuloză

Lavete din microfibre pentru mobila si 
echipamente electronice

Lavete din microfibre pentru sticlă
și oglinzi

Lavete din microfibre pentru 
suprafețe lucioase





Număr de șervețele 
în pachet

48

Lățime șervețel (mm) Lungime șervețel (mm) Cantitate în cutie Cutii pe palet

190 185 15

Efect antibacterian

45 gr/m2, panza netesuta

Detalii material

BAIE LEMN & PLASTIC BUCATARIE

SERVETELE UMEDE PENTRU MENAJ
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