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CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA, 
ul. Zarzecze 14, 
18-220 Czyżew
(+48) 86 2755 058
(+48) 86 2755 506

clovin@clovin.com.pl

www.clovin.com.pl

O praniu wiemy wszystko!

 Jesteśmy polskim producentem środków czystości, dostarczającym innowacyjne pro-
dukty do ponad 50 krajów na świecie. Działamy nieprzerwanie od 1995 roku zarówno na rynku 
profesjonalnym, jak i konsumenckim. Główna siedziba spółki znajduje się w Czyżewie w woj. 
podlaskim. Nasze środki czystości powstają w pełnej harmonii z naturą, tak by nie zakłócać 
ekosystemu tego bogatego przyrodniczo regionu. Dlatego od kilku lat energię elektryczną po-
trzebną do procesów produkcyjnych pozyskujemy z elektrowni fotowoltaicznej umieszczonej 
na dachach naszego zakładu. Nie emitujemy zanieczyszczeń dzięki nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków pracującej w obiegu zamkniętym. Najnowsza technologia produkcji pozwala nam na 
wytwarzanie środków czystości niezawierających szkodliwych dla środowiska naturalnego fos-
foranów i zeolitów.
 Obok nowoczesnego zautomatyzowanego zakładu posiadamy nowoczesne Centrum 
Badawczo-Rozwojowe badawczo rozwojową. W doskonale wyposażonym Laboratorium tech-
nolodzy i chemicy pracują nad skutecznymi formułami proszków i żelów do prania, płynów do 
płukania, mydeł oraz innych środków czystości. Łączna powierzchnia produkcyjna i magazyno-
wa w głównym zakładzie to ponad 10000 m². Nowoczesny park maszyn, zastosowany w fabryce, 
pozwala na zachowanie najwyższych standardów przy produkcji. Posiadamy 6 linii produkcyj-
nych do wytwarzania proszków do prania, 10 linii produkujących płyny do prania, 3 linie produ-
kujące kapsułki, 3 linie produkujące płyny do płukania oraz 2 linie produkujące różne produkty 
dezynfekujące. Łączna moc produkcyjna to 5 500 000 kg miesięcznie produktów proszkowych 
oraz 2 760 000 litrów miesięcznie produktów płynnych. Nie produkujemy zwykłych produktów. 
Każdy ma w sobie innowacyjną wartość dodaną. To bardzo mocno wyróżnia nas na rynku.

Zapraszamy do współpracy 
Clovin S. A.

MADE IN NATURE
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Nasze marki:
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Dezynfekcja w praniu
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Wszechstronnie
Purox14

NOWOŚCI

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne kapsułki do prania
color&white
396 g/22

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne proszek do prania
color&white
1,92 kg/32

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne kapsułki do prania
color
396 g/22

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne żel do prania
color
1560 g/26

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne żel do prania
color&white
1560 g/26

Clever Neutro+ 
Hipoalergiczne proszek do prania
color
1,92 kg/32

Linia Clever Neutro Plus to najbardziej ekologiczny produkt do prania na 
rynku. Zarówno bezpieczny dla skóry, jak i środowiska. Biodegradowalny i 
Hipoalergiczny. Jest odpowiedzią na potrzeby ponad 30% konsumentów, którzy 
według przeprowadzonych badań mają problem z alergią. Pozbawiony całego 
arsenału wad, które zmieniają myślenie na temat tej kategorii produktów. Dzięki 
nowoczesnej technologii NEUTRO produkt ten, pozbawiony jest całkowicie 
alergenów, czyli wszelkich uczulających substancji ukrytych zarówno w zapachu, 
jak i w enzymach. Pozbawiony jest także uczulających zeolitów, których obecność 
ma zły wpływ nie tylko na skórę człowieka, ale także na środowisko naturalne. 
Produkt ten jest testowany dermatologicznie, może być bezpiecznie stosowany 
przez osoby o skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Jego specjalna 
formuła zapewnia jeszcze niższe dozowanie, oszczędzając tym samym surowce 
naturalne, wodę i energię. Posiada certyfikat ECOLABEL – który jest certyfikatem 
przyznawanym przez Komisję Europejską produktom, których cały cykl życia
ma jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne i 
jest głównym europejskim wyróżnieniem przyznawanym 
wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. 
Ulega szybkiej i bezwzględnej biodegradacji zgodnie z 
rygorystycznymi normami Unii Europejskiej (OECD 301F) 
i jest rekomendowany do gospodarstw posiadających 
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
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Specjalistyczny antybakteryjny płyn, proszek i trzykomorowe kapsułki Clever to 
siła trzech enzymów oraz trzech detergentów, która gwarantuje doskonały efekt i 
skuteczność. Jego antybakteryjna formuła skutecznie eliminuje drobnoustroje nawet z 
najmniej dostępnych zakamarków ubrań. Konsystencja płynu doskonale rozpuszcza się 
w wodzie, eliminując najdrobniejsze elementy środka piorącego w procesie płukania. 
Ukryty zapach w systemie mikrokapsułek uwalniający się długo po procesie prania.

Płyn do prania Clever to doskonały produkt do prania jakości premium. Specjalna antybakteryjna formuła oparta o siłę czterech detergentów oraz trzech 
enzymów gwarantuje doskonały i skuteczny zakres działania w procesie prania. Doskonale sprawdzi się we wszystkich rodzajach prania mechanicznego, 
a dodatkowo jest polecany dla zwolenników delikatnego prania ręcznego. Doskonale rozpuszcza się w procesie prania, nie pozostając na tkaninach oraz 
w szufladzie pralki. Jego skład oparty o eko składniki i jego biodegradowalność plasuje go wśród najlepszych ekologicznych produktów na rynku.

Clever Black&DARK 
Antybakteryjny Płyn do prania
2000 ml/67

Clever COLOR
Antybakteryjny Proszek do prania
2,1 kg/42

Clever Wool&Silk 
Antybakteryjny Płyn do prania
2000 ml/67

Clever COLOR & WHITE
Antybakteryjny Proszek do prania
2,1 kg/42

Clever Color 
Antybakteryjny Płyn do prania
2000 ml/67

Clever Color 
Żel do prania
1800 ml/60

Clever Sensitive 
Antybakteryjny Płyn do prania
2000 ml/67

Clever 
COLOR 
Antybakteryjne trzykomorowe
Kapsułki do prania

Clever 
COLOR 
Antybakteryjne trzykomorowe
Kapsułki do prania

Clever 
COLOR 
Antybakteryjne trzykomorowe
Kapsułki do prania

Clever 
COLOR & WHITE
Antybakteryjne trzykomorowe
kapsułki do prania

Clever 
COLOR & WHITE
Antybakteryjne trzykomorowe
kapsułki do prania

Clever 
COLOR & WHITE
Antybakteryjne trzykomorowe
kapsułki do prania

Clever Color&White
Żel do prania
1800 ml/60

Innowacyjna linia płynów Clever Essence wyróżnia przede wszystkim zapach zamknięty w mikrokapsułkach. Pocieranie 
podczas noszenia sprawia, że osłonka mikro kapsuł pęka, a zapach zostaje stopniowo uwalniany. Clever Essence 
pozwala cieszyć się świeżością ubrań dłużej dzięki specjalnie wyselekcjonowanym kompozycjom zapachowym.

Clever Essence
Koncentrat do płukania

Pink Magnolia Yellow Fresia Blue Flowers Black Orchid
1800 ml/72

Lilac&Gooseberry

360 g/20
360 g/20

396 g/22

396 g/22

810 g/42

810 g/42
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HIPOALERGICZNY, EKOLOGICZNY
Clever Free to marka wyprodukowana w zgodzie z naturą

Prawie 100% energii do produkcji pozyskujemy ze słońca, nie emitujemy ścieków, woda jest oczyszczana w nowoczesnej 
oczyszczalni i umieszczona w obiegu zamkniętym, Produkty pozbawione są fosforanów i zeolitów, mogą być bezpiecznie 
stosowane przez osoby o skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień oraz alergików. Ten kierunek wdrożyliśmy wiele lat temu. 
Dla nas nigdy nie była to technologia przyszłości...

INNOWACYJNE WYBIELACZE I ODPLAMIACZE
Clever Attack to bezlitosna odpowiedź na każdą plamę 

Innowacyjny i nowoczesny odplamiacz w proszku, którego niewątpliwym atutem siła działania oraz miły pomarańczowy zapach. Skutecznie usuwa 
nawet najbardziej uporczywe plamy. Działa już po pierwszym praniu nawet w niskich temperaturach. Unikalna formuła i szeroki katalog plam to 
między innymi: wino, kawa, herbata, kiwi, czekolada, tłuszcz czy sok owocowy. Doskonale radzi sobie ze wszystkimi rodzajami plam dzięki nowej 
generacji enzymów. Produkt nie zawiera chloru.

Clever Attack Gold
Tlenowy odplamiacz proszkowy do kolorów

Clever Attack Gold
Tlenowy odplamiacz proszkowy do białego 

NOWOŚĆ

Clever Attack
Tlenowy odplamiacz
proszkowy

Clever Attack Gold
Tlenowy odplamiacz płynny

Clever Attack Gold
Tlenowy wybielacz płynny

1500 ml 1500 ml

730 g

730 g

3600 g

CLEVER FREE
ekologiczne, antyalergiczne 
kapsułki do prania duocaps

360 g/20

CLEVER FREE
ekologiczny, antyalergiczny 
żel do prania

1500 ml/25

CLEVER GARDINEN 
& WHITENING 
BOOSTER 
proszek do prania firan

400 g/5

CLEVER FREE
ekologiczny, antyalergiczny 
proszek do prania
1680 g/28
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ZMYWANIE? 
POZMYWAMY ZA CIEBIE
Wszystkie produkty do zmywarek dr.Prakti są wolne od szkodliwych fosforanów. Nadmiar 
fosforanów powoduje rozrost glonów w rzekach i jeziorach, ograniczając znacząco 
możliwości rozwoju innych organizmów. Od początku 2017 roku obowiązuje norma 
Unii Europejskiej zakazująca w praktyce wykorzystywania fosforanów w środkach do 
zmywarek. Produkty do zmywarek firmy Clovin zostały od razu stworzone bez tych 
szkodliwych substancji, wyprzedzając tym samym wprowadzenie norm o rok. Tabletki 
bezpieczne dla zmywarek i środowiska. Tabletki dr.Prakti do zmywania automatycznego 
chronią zmywarkę przed osadzaniem się kamienia.        

dr. Prakti 
Tabletki do zmywarek

700 g/35

dr. Prakti 
Tabletki do zmywarek

1440 g/72

dr. Prakti 
Tabletki do zmywarek

2100 g/105

dr. Prakti 
Płyn do mycia naczyń
Cytryna+granat

650 ml

dr. Prakti 
Płyn do mycia naczyń
Mięta+kiwi

dr. Prakti 
Płyn do mycia naczyń
Sensitive+witaminy

650 ml

dr. Prakti 
Czyścik do zmywarek dwufazowy

dr. Prakti 
Sól do zmywarek w minitabletce

dr. Prakti 
Żel do zmywarek

dr. Prakti 
Nabłyszczacz do zmywarek

dr. Prakti 
Sól do zmywarek

720 g/36600 g/30 1500 g

1000 ml
1500 g

250 ml

dr. Prakti 
Tabletki do zmywarek w folii 
wodorozpuszczalnej

650 ml
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Dr.Prakti – płyn do mycia podłóg z nabłyszczaczem to wyjątkowo wydajny i wielofunkcyjny 
produkt do pielęgnacji powierzchni podłóg. Doskonale nadaje się do płytek glazurowanych, 
nieglazurowanych gresów, naturalnego kamienia oraz lakierowanego drewna. Stworzony z 
myślą o użytkownikach, którzy cenią wygodę i najwyższą jakość. Dr.Prakti – płyn do mycia 
podłóg z nabłyszczaczem to aż cztery funkcje zamknięte w jednym środku. Produkt chroni 
powierzchnie, wzmacniając ich strukturę i utrudniając ponowne osadzanie się brudu. Dodatkowo 
pielęgnuje kolor i nadaje podłogom wyjątkowy połysk, który robi wrażenie.

dr. Prakti 
Płyn do mycia podłóg

Kwiatowy Wiosenna Świeżość Lawenda Zielony Ogród Płyn do mycia podłóg 
z nabłyszczaczem

1000 ml
dr. Prakti 
Płyn do szyb z atomizerem 

1000 ml

Ocean BlueForest GreenHot Red 3w1PRAKTYCZNIE Z NAMI 
JEST O WIELE ŁATWIEJ

dr. Prakti   
żel do WC 

750 ml

Bez i Konwalia

dr. Prakti COLOR DUOCAPS
Kapsułki żelowe dwukomorowe do prania 

306 g/17

dr. Prakti Universal
Kapsułki proszkowe do prania

480 g/24

900 g/45900 g/45 dr. Prakti COLOR
Żel do prania

dr. Prakti Universal
 Żel do prania

1620 g/27

3270 g/54 1620 g/27
3270 g/54

antyparazielony
niebieski
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Purox COLOR
Proszek do prania 

396 g/22 396 g/22

360g/20

720g/40 720g/40

420 g/6
420 g/6

Purox Universal
Proszek do prania 

Purox Universal
Proszek do prania 
5 kg/71

5 kg/71

Purox 
CZYŚCIK
250 ml

N O W O Ś Ć

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox Universal
Proszek do prania 

Purox Universal
Kapsułki do prania 

Purox Universal
Kapsułki do prania 

Purox Universal
Kapsułki do prania 

WART POLECENIA DO KAŻDEGO DOMU
Stworzony z myślą o wygodzie konsumentów, sprawdzi się we wszystkich rodzajach prania mechanicznego, a dodatkowo jest 
polecany dla zwolenników delikatnego prania ręcznego.  Dzięki nowoczesnej formule żelu doskonale się rozpuszcza, nie pozostaje na 
tkaninach ani w szufladzie pralki. Jest bezpieczny dla tkanin kolorowych i doskonale sprawdzi się w praniu jasnych ubrań. Polecany 
do prania średnich i lekkich zabrudzeń. Żel i proszki do prania Purox  to świetne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią wygodę i 
uniwersalność. 

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox Universal
Proszek do prania 

Purox Universal
Proszek do prania 

5,5 kg/78

3 kg/43
3 kg/43

5,5 kg/78

Purox COLOR
Kapsułki do prania Purox COLOR

Kapsułki do prania 

Purox COLOR
Kapsułki do prania 

360g/20
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Purox COLOR
Kapsułki do prania kolorów

Purox Universal
Kapsułki do prania

Purox COLOR
Żel do prania

Purox COLOR
Żel do prania

Purox COLOR
Żel do prania

Purox COLOR
Żel do prania

Purox Universal
Żel do prania

Purox COLOR
Żel do prania  

Purox Universal
Żel do prania

Purox Universal
Żel do prania

Purox Universal
Żel do prania

4300 ml/143

4300 ml/143  4300  ml/143

1000 ml/33 1000 ml/33 3100 ml/1033100 ml/103 

4300 ml/143

5300 ml/176 5300 ml/176

Purox Universal
Proszek do prania 

10 kg/142

10 kg/142

10 kg/142

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox COLOR
Proszek do prania 

Purox Universal
Żel do prania
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z ubrań                                               z rąk                                 
SeptiSoap 99,9% to pachnące mydło biobójcze eliminujące bakterie. SeptiSoap 
Hygienic to płyn z zawartością alkoholu, do suchej dezynfekcji, eliminujący wirusy. 
Doświadczenie wielu lat pozwala produkować produkty nie tylko skuteczne, lecz 
także ładne, pachnące i co najważniejsze chroniące dłonie.

dr. Prakti   
żel do WC 
Hot Red 3w1

750 ml

ELIMINACJA WIRUSÓW, BAKTERII, GRZYBÓW I NIE TYLKO...
z powierzchni
dr. Prakti żel do WC to dezynfekujący żel skutecznie eliminujący 
bakterie z sanitariatów.
Septosurf Hygienic to produkt zawierający alkohol, skutecznie 
eliminuje wirusy na czystych powierzchniach. Jest zarejestrowany 
jako produkt posiadający możliwość stosowania w kontakcie z 
żywnością.
Septosurf jest środkiem bakteriobójczym, który można stosować 
w formie stężonej, jak i rozcieńczonej. Doskonała nadaje się do 
dużych powierzchni.

SEPTOSURF 
dezynfekant do powierzchni

5000 ml

SEPTOSURF Hygienic  60%  alkoholu 
płyn przeznaczony do dezynfekcji powierzchni 
także w kontakcie z żywnością

5000 ml 450 ml 450 ml

SEPTISOAP HYGIENIC HERBAL 
dezynfekcja rąk 70% alkoholu + aloes + 
rumianek + vit E

SEPTISOAP 99%
bakteriobójcze mydło do rąk

SEPTISOAP GARAGE 
Antybakteryjna pasta do rąk z naturalnym 
ścierniwem

CLOVIN II SEPTON LIQUID 
dezynfekujący płyn do prania odzieży kolorowej
1500 g/25

CLOVIN II SEPTON 
dezynfekujący proszek do prania 
2,3 kg/20

CLOVIN II SEPTON 
dezynfekujący proszek do prania 
5175 g/45

CLOVIN II SEPTON 
dezynfekujący proszek do prania
 SASZETKA
175 g/1

Clovin II Septon to innowacyjny produkt do prania, który 
oprócz doskonałych właściwości piorących posiada wiele cech 
użytkowych czyniących z tej marki oddzielną kategorię środków 
piorących. Środek czynny zastosowany w formule produktu 
działający już w 40° C jest odpowiedzią na wiele potrzeb 
naszych klientów, z którymi zwykłe środki piorące nie mogą 
sobie poradzić. Jego hipoalergiczna formuła zapewnia spokój 
zarówno alergikom, jak i mamom, ponieważ proszek Clovin II 
Septon to produkt, który można stosować do najmniejszych 
rozmiarów ubranek dziecięcych. Produkt ten jest także 
doskonałym środkiem, który w niskotemperaturowym
procesie prania trwale eliminuje zapach potu z ubrań
sportowych. Eliminując w 99,9% drobnoustroje jest doskonałym środkiem, 
który pozbawia prane ubrania lub prane przedmioty wszelkich zapachów 
odzwierzęcych. Eliminując bakterie, wirusy grzyby jest idealnym środkiem 
piorącym, poczynając od fartuchów kuchennych, kończąc na fartuchach 
naszych dzielnych medyków. Jego profesjonalny odpowiednik o tej samej
formule od 20 lat skutecznie funkcjonuje w pralniach szpitalnych oraz profesjonalnych. Innowacyjny Clovin II Septon to skuteczność w działaniu co 
można sprawdzić na podstawie opinii o produkcie wsód użytkowników internetu...

500 ml
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ROZSĄDNY WYBÓR
Stworzony z myślą o bezpieczeństwie
Linie Spiro to gwarancja bezpieczeństwa dla środowiska. Rozpuszczalność proszków nawet 
w temperaturze 20 stopni Celsjusza wynosi 98%. Formuła produktów wolna od zeolitów i 
fosforanów jest bezpieczna dla biologicznej różnorodności rzek i jezior. Dodatkowo proszek 
został wzbogacony o składniki chroniące pralkę i grzałkę przed osadzaniem się kamienia. 
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych detergentów niejonowych proszek pierze skutecznie nawet 
w twardej wodzie.

SPIRO
SPIRO  PARFUME DUO  CAPS  
COLOR &JEANS

SPIRO
SPIRO  PARFUME DUO  CAPS 
UNIVERSAL 

SPIRO
SPIRO PERFECT UNIVERSAL

SPIRO
SPIRO PERFECT UNIVERSAL

SPIRO
SPIRO PERFECT COLOR

SPIRO
SPIRO PERFECT COLOR

SPIRO
SPIRO PERFECT BLACK 

SPIRO
SPIRO PERFECT BLACK 

SPIRO
SPIRO PERFECT WOOL

SPIRO
SPIRO PERFECT WOOL

180 g/10 180 g/10

3150 ml/453150 ml/45 3150 ml/45 3150 ml/45

1050 ml/35 1050 ml/35 1050 ml/35 1050 ml/35
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MULTI COLOR
Proszek do prania

MULTI COLOR
Proszek do prania

MULTI SKUTECZNOŚĆ

MULTI COLOR
Proszek do prania

400 g/5

2,2 kg/29 2,2 kg/29

5 kg/67

5 kg/67

600 g/8

MULTI COLOR
Proszek do prania

MULTI WHITE
Proszek do prania

Proszek do prania Multicolor to produkt uniwersalny. Sprawdzi się w praniu we wszystkich rodzajach 
pralek w pełnym zakresie temperatur oraz w praniu ręcznym. Jego formuła pozwala na skuteczną 
pielęgnację zarówno ubrań białych, jak i kolorowych. Wyjątkowo wydajny. Opakowania aż w 6 wariantach 
– dopasowane do potrzeb klienta.
Proszek do prania Multicolor został stworzony z myślą nie tylko o wygodzie konsumenta, ale i ochronie 
środowiska naturalnego. Jego niezwykła wydajność sprawia, że nawet niewielka ilość pozwoli wykonać 
skuteczne pranie. Dzięki temu mniej zanieczyszczeń
trafi do środowiska naturalnego. Proszek do prania Multicolor
to przemyślany zakup. Liczby mówią same za siebie – 10 kg produktu starcza nawet na 133 prania.

MULTI COLOR
Proszek do prania

10 kg/133

MULTI COLOR
Żel do prania

MULTI BLACK
Żel do prania

2200 ml/63

2200 ml/63 4400 ml/115

MULTI COLOR
Proszek do prania

10 kg /133

4400 ml/115

MULTI COLOR
Proszek do prania
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NAJPOPULARNIEJSZE 
MYDŁO ANTYBAKTERYJNE
Mydło Handy Eco to gęsty i wydajny produkt o sprawdzonej skuteczności działania. Jego 
antybakteryjna gęsta formuła pozwala jeszcze skuteczniej usunąć zabrudzenia. Produkt dobrze się 
pieni, przez co jest wygodny w użyciu. Zawarte w produkcie substancje odżywcze pielęgnują dłonie 
i sprawiają, że mydło nie podrażnia nawet wrażliwej skóry. Dzięki naturalnemu pH mydło może być 
stosowane nawet przez dzieci.

HANDY ECO
Kwiatowe

HANDY ECO
Cytryna & Zielona Herbata

HANDY ECO
Mleko & Kokos

HANDY ECO
Morskie  

HANDY ECO
Mleko & Kokos

500 ml 500 ml 500 ml

500 ml 500 ml 500 ml

HANDY ECO
Kwiatowe 

CODZIENNIE ŚWIEŻOŚĆ
Linia Signum to skuteczne we wszystkich rodzajach prania, wydajne 
i przyjazne środowisku produkty. Posiadające bardzo ładną linię 
zapachową. Dzięki zmniejszonej ilości zeolitów są wypłukiwane z 
naszych ubrań w 98%.

SIGNUM COLOR
Proszek do prania

600 g/8

SIGNUM COLOR
Proszek do prania

10 kg/120

SIGNUM Universal
Proszek do prania

10 kg/120
SIGNUM COLOR
Żel do prania

3300 ml/100

SIGNUM Universal
Żel do prania

3300 ml/100
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Clovin HANDY 5 l
Antybakteryjne mydło w płynie

dr Prakti 5 l
Płyn do podłóg 
z nabłyszczaczem

magnolia zielona herbata kwiatowe mleko kokos morskie

MYDŁA DO RĄK  

PŁYNY
DO PODŁÓG

dr Prakti 5 l
Płyn do prania

dr Prakti 5 l
Płyn do mycia naczyń

Kwiatowy Wiosenna Świeżość          Zielony Ogród Bez i Konwalia Rumiankowy

PŁYNY UNIWERSALNE

Miętowy

PŁYNY 
DO NACZYŃ

Septoderm 5 l
Antybakteryjne mydło w płynie

Clovin 5 l
Płyn do czyszczenia 
Ko nw mleczarskich

PŁYNY
DO KONWI

MYDŁO
DO RĄK

W zgodzie z naturą !
O ponad 26 lat dostarczamy nowoczesne produkty do naszych odbiorców w kraju i 
za granicą. To, co nas wyróżnia na tle konkurencji to innowacyjność, użyteczność, 
estetyka oraz działania proekologiczne. Zawsze oferujemy więcej niż inni…
Tworząc nowy produkt oprócz jego zawartości, produkujemy funkcjonalne i ładne 
opakowanie, dbając o to, by jego skład pochodził w co najmniej 25% z recyklingu, a 
w 100% mógł być poddany temu procesowi.
Ciągle stawiamy na rozwój, rozbudowując nasze moce produkcyjne. Obok wzrostu 
zatrudnienia automatyzujemy proces produkcji, zwracając szczególną uwagę na 
otaczającą nas naturę.
Regularnie zwiększamy powierzchnię magazynową, tworząc przestrzeń do skutecz-
nej w pełni zautomatyzowanej dystrybucji. Współpracujemy ze sprawdzonymi part-
nerami, dzięki czemu nasi klienci szybko otrzymują zamówione towary.

Działanie proekologiczne to nie polityka przyszłości i podążanie za modą. Już nie 
tworzymy planów związanych z wprowadzeniem zasad opartych na szczególnym po-
szanowaniu zasobów naturalnych, bo dawno je wprowadziliśmy i wiemy, w jakim 
kierunku będziemy podążać przez najbliższe lata. Nowoczesna elektrownia fotowol-
taiczna znajdująca się na dachach naszego zakładu dostarczy 99% energii potrzeb-
nej do produkcji. Oczyszczalnia ścieków już teraz zapewnia produkcje w obiegu za-
mkniętym wody, przez co zakład nie emituje zanieczyszczeń na zewnątrz.
Nowoczesne centrum badawczo rozwojowe mieszczące się na terenie zakładu daje 
możliwość realizacji najbardziej śmiałych pomysłów.
Nigdy nie stoimy w miejscu, szukamy rozwiązań, odpowiadając na potrzeby naszych 
klientów. Jesteśmy elastyczni i konkurencyjni w działaniu. Dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu minimalizujemy czas od pomysłu do wdrożenia, tworząc z pasją nowe 
marki na potrzeby własne oraz naszych klientów. Naszym największym kapitałem je-
steśmy My Pracownicy budujący od wielu lat renomę Clovin S.A. Wierzymy, że współ-
praca z Państwem jest kluczem do naszych wspólnych sukcesów.

Zarząd i Pracownicy 
Clovin S.A.
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