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AZICHEM SRL është një kompani tepër e specializuar, e 
çertifikuar sipas standardit ISO 9001-2015, e angazhuar 
vazhdimisht në kërkime dhe zhvillim të teknologjive dhe 
produkteve inovative për ndërtim të specializuar dhe ndërtime 
miqësore për mjedisin (ndërtime të gjelbra).

Azichem prodhon dhe tregton formulimet e tij që nga viti 1987.

Pasioni i madh për punën dhe marrëdhëniet njerëzore, inovacioni i 
vazhdueshëm, profesionalizmi i lartë dhe kujdesi ndaj detajeve e 
bëjnë atë sot një realitet të rëndësishëm në panoramën e 
produkteve për ndërtime të specializuara.Me kalimin e viteve, 
Azichem e ka vendosur dhe cilësuar punën e saj gjithmonë duke u 
bazuar në marrëdhëniet solide dhe të qëndrueshme me klientët dhe 
furnitorët, duke vendosur theksin jo tek shitja e thjeshtë e 
produkteve, por në zgjidhjen e problematikës dhe shërbime para 
dhe pas shitjeve si një përjashtim.

Deri sot, lista e produkteve të Azichem përfshin mbi 200 artikuj, 
duke përfshirë prodhime të drejtpërdrejta dhe të tregtuara 
ekskluzivisht për Italinë, të cilat mbulojnë nevoja të panumërta për 
rinovimin e ndërtesave, restaurimin historiko-monumental, 
hidroizolimin e strukturave të reja ose të vjetra, ndalimin e infiltrimit, 
heqjen e lagështisë, përmirësimin e banesave, restaurimin e 
strukturave civile, fibra shtesë dhe aditivë për përgatitjen e betonin, 
llaçin teknik për ankorime industriale e shumë më tepër!

Për të gjitha këto, Azichem sot llogaritet të jetë një ndër prodhuesit 
më të rëndësishëm italianë të materialeve të specializuara dhe 
teknologjive inovative për sektorët e ndërtimit dhe të gjelbërimit.

PRODUKTE 
INOVATIVE PËR 
NDËRTIME TË 
SPECIALIZUARA 
DHE GJELBËRIM



QENDRA E PRODHIMIT

LËNDËT E PARA

Vëmendja dhe kujdesi ndaj ambientit të prodhimit: efikasitet, higjienë 
dhe pastërti. Automatizimi, saktësia dhe përshtatshmëria janë inputet që 
karakterizojnë qendrën e prodhimit të Azichem, që është projektuar për të 
përmbushur nevojat e ndryshme të klientëve që veprojnë në kantieret e ndërtimit 
dhe që për këtë arsye mund të përballen me kërkesat e furnizimit, nën presionin 
e kohës, qoftë ky presion i lartë apo me kufizime lidhur me sasinë e produkteve.

Zgjedhja e ekspertëve të burimeve, 
përcaktimi automatik i dozave nga 
silos në qendër të përzierjes. 
Ipërzierjes.Në përputhje të plotë me 
sistemin e cilësisë, zgjedhja e lëndëve të 
para për paketimin e produkteve Azichem 
konsiston disa faza tepër rigoroze.



Planifikimi, koordinimi dhe menaxhimi i saktë i dërgesave. 
Kualifikimi dhe profesionalizmi i operatorëve, furnizimi i dimensionuar 
dhe planifikuar me kujdes, administrimi i saktë i porosive të 
personalizuara, dorëzimi në kohë porositë e personalizuara, dërgesat e 
përpikta dhe në kohë, janë tarifat e përcaktuara dhe të zbatuara 
plotësisht nga Azichem, në kontekstin e kësaj veprimtarie strategjike, 
një "Inxhinieri logjistike e prodhimit" e vërtetë dhe e saktë.

Përsosmëri, hulumtim dhe inovacion i vazhdueshëm.
Azichem kontrollon cilësinë e produkteve të tij si përmes laboratorit të 
brendshëm, si dhe nëpërmjet një bashkëpunimi të vazhdueshëm, të 
koordinuar me laboratorë të jashtëm shumë të kualifikuar.Menaxhimi i 
cilësisë, në përputhje me ISO 9001:2015, kontrollohet dhe çertifikohet 
nga INTERTEK, një organ çertifikues i njohur në mbarë botën.

LOGJISTIKA

KONTROLLI I CILËSISË



Garanton përdorimin e saktë dhe efikas të produkteve.
Kurset e "trajnimit dhe kualifikimit profesional”, të programuara 
vazhdimisht nga organet teknike dhe tregtare të Azichem, 
përbëjnë njëkohësisht një nevojë dhe një mundësi për studime të 
mëtejshme, drejtuar operatorëve të brendshëm dhe të jashtëm.

Në zyrë, në kantierin e ndërtimit, në galeri, kudo.
Stafi i ekspertëve të Azichem, i përkushtuar plotësisht 
ndaj nevojave të klientit, mund të konsultohet me 
shpejtësi dhe efikasitet. Portali www.azichem.com 
është një mjet dinamik, në shërbim të klientëve, i 
azhurnuar vazhdimisht, me ndihmën e dokumenteve 
nga arkivi teknik. 

GJENDEMI PRANË KLIENTËVE

TRAJNIM I VAZHDUESHËM



Prodhimi i Azichem disponon 6 linja 
funksionale, të përshtatura për nevojat më 
të larmishme të ndërtimit dhe restaurimit në 

sektorin e ndërtimeve të specializuara.



PRODUKTET E HIDROIZOLIMIT DHE 
HERMETIZIMI I PUNIMEVE TË NDËRTIMIT.

Llaçet, ngjitësit e pllakave (kolë), dhe përbërësit
e çimentos për hidroizolimin e strukturave hidraulike 
dhe artefaktet. Tapete fleksibël, të posaçëm për 
hidroizolim, barriera të ujit dhe bentonitit prej 
natriumi granular.

SYNTECH H.A.G.: Rrëshira poliuretani 
hidrozgjeruese e të injektueshme për ndalimin e 
menjëhershëm të infiltrimeve të ujit.

SYNTECH POLIUREA: Poliurea e pastër për 
përdorim në formë avulli të nxehtë, i përdorur për 
veshje dhe hidroizolim të performancës së lartë.

PROTECH BALCONY: Rrëshirë transparente dhe 
hidroizoluese, pa film, e përdorur për hidroizolimin
e tarracave dhe ballkoneve pa prishje të izolimit 
ekzistues.

Barriera uji me hidroizolim dhe pvc të 
papërshkueshëm nga uji, kaseta, nastro dhe 
guarnicione me rezistencë hidraulike.



Riparimi/restaurimi i strukturave të betonit të degraduar me llaç çimentoje struktura 
tiksotropike, të përforcuara me fibra.Shitja me shumicë dhe konsolidimi i strukturave 
prej betoni me llaç çimentoje të derdhur. Llaçet kundër tkurrjes, çimento dhe/ose prej 
epoksi, që shtrihen, me ngjitje, vetë-nivelim, për vendosjen dhe fiksimin me preçision 
të makinerive që përdoren në përgjithësi për strukturat.Fibra sintetike dhe prej çeliku 
për spric betoni dhe për përforcimin strukturor dhe kundër plasaritjeve të 
konglomerateve të çimentos. Përzierje për përshpejtuesit e betonit, përshpejtues për 
beton pritc, latekse polimerike multifunksionalë, agjentë lëshues.

PRODUKTE PËR NDËRTIME
INDUSTRIALE, INFRASTRUKTURORE
DHE PUNIME TË MËDHA.



Produkte për ndërtime të reja, restaurim dhe mirëmbajtje të ndërtesave të banimit.
Produkte për mbrojtjen, restaurimin kundër mykut, lyerjen dhe veshje muri.
Ngjitës dhe stuko për pllaka, gurë natyralë dhe të rikonstruktuar, mastikë, ngjitës
për parket, ngjitës dhe lëmues për panele modularë.

PRODUKTE PËR NDËRTIMET E REJA,
RESTAURIMIN DHE MIRËMBAJTJEN E 
NDËRTESAVE REZIDENCIALE (PËR BANIM).



Produkte për restaurim, konsolidim, dehumidifikim (tharje) dhe izolim termik.
Materiale të përbëra (FRP dhe FRCM) për përforcimin dhe rregullimin strukturor të punimeve 
të betonit arme dhe muraturës.Rrëshira hidrofobike dhe të papërshkueshme nga uji, për 
përdorim në ndërtimin e barrierave kimike kundër lagështirës me rritje kapilare. 
Dehumidifikues të suvasë makroporoze, me përbërje gëlqereje hidraulike natyrale, për 
restaurim të muraturave me lagështi.

PRODUKTE PËR RESTAURIM,
KONSOLIDIM, DEHUMIDIFIKIM (THARJE)
DHE IZOLIM TERMIK.



Fibra sintetike dhe prej çeliku strukturor për dysheme industriale dhe fasha prej betoni. 
Pastrues rezistentë të pluhurit të çimentos, me performancë të lartë, me agregatë bazaltikë. 
Trajtim konsolidues dhe hidroizolues, kundër ujit, kundër njollave dhe kundër degradimit, si 
dhe për ngopjen e dyshemeve prej betoni. Vulosës, rrëshira dhe produkte ndihmës për 
riparim dhe finiturën e nyjeve në dyshemetë prej betoni. Produkte për instalim të dyshemeve 
arkitektonike me teknikën e "zhavorrit të larë".

PRODUKTE PËR NDËRTIM,
RESTAURIM DHE/OSE REVITALIZIM TË
DYSHEMEVE DHE FASHAVE PREJ BETONI.



Duke ruajtur misionin e tij origjinal, që prej vitit 1994, i cili konsiston në 
ndërthurjen e objektivave estetike dhe funksionale të ndërtesave në përputhje të 
plotë me konceptet bazë të ndërtimeve të gjelbra dhe mirëqenien mjedisore, 
SANAGEB grupon një gamë të gjerë të produkteve natyrale, të përshtatshme për 
konsolidimin, suvatimin, dehumidifikimin, izolimin, gërryerjen, nivelimin, ngjitjen, 
rivendosjen dhe lyerjen, jo vetëm të ndërtesave civile por edhe të veprave apo 
monumenteve historike.

PRODUKTE NATYRALE PËR NDËRTIME TË 
GJELBRA, RIMËKËMBJE EKOLOGJIKE DHE 
KURSIM TË ENERGJISË.
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