
Cleaning and Treatments
Chemical products for your success

Temizleme ve Koruma
Sizi başarıya götüren kimyasal ürünler
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Why you should  

choose Easy2Nano?

Easy2Nano bundles the synergies and strengths 
of several leading chemical manufacturers  and 
is responsible for the international sales this 
enables our partner clients to purchase prod-
ucts more efficiently, as the administrative costs 
are greatly reduced. This continuous process of 
product development, optimization and moderni-
sation via one base offers unquestionable ben-
efits. Since September 2008 CCM has the Brand 
Licence of AgfaPhoto for cleaning products, in 
the field of consumer imaging.

Private Label
 
The production of Private Label products (prod-
ucts with your trading name) represents approxi-
mately 90% of our turn over. As your competent 
partner in this field we offer you a „one stop 
shop”, which addresses every aspect of your 
needs, including consultation about innovation 
and associated product development. During this 
process you can access full support, e.g. label 
development from our graphics department and 
monitoring of your artworks after legal provi-
sions. Also we can assist you with marketing, 
supply of MSDS (material safety data sheets) 
REACh confirmations, sales team training and 
salesexport  of your products. We also offer you 
access consulting, as within this area we offer 
the extensive experience of our MD´s Heiner Perk 
and Bernd Zimmermann.

Export

With an export rate of appr. 90% of our turn-over 
and customers in over 40 countries we are your 
ideal partner for all questions associated with the 
to our extensive client base.

Research &  Development

We are leaders in the use of REM imaging (Raster 
Electron Microscope) as we wish to confirm, be-
yond any doubt, that we provide products which 
clean surfaces to exceptionally high standards. 
As you can see we are totally committed to de-
velopping and testing all products to the highest
professional standards. We are proud to say that 
we are setting unprecedented standards within 
our industry. 

We only introduce new products into the market 
after all tests confirm that the product offers ex-
ceptional performance. 

Our main R+D focus is in the field of Liquid Glass 
Treatments. Here we are part of an international 
network which develops products protecting our 
environment strongly.

Rasterelektronenmikroskop-Resimleri  
Raster Electron Microscope Pictures

TFT/LCD Temizleyici : temizlik öncesi / temizlik sonrasi 3000:1

TFT/LCD Cleaner: Before Cleaning / After Cleaning

yapay  madde yüzeyi : temizlik öncesi / temizlik sonrasi 200:1

Plastic Surface: Before Cleaning / After Cleaning

Neden Easy2Nano ya 
karar vermelisiniz?

Easy2Nano Avrupa’nın çeşitli kimyasal 
üreticileri ile sinerji oluşturup onların 
bilgisini ve gücünü kullanarak güçlü dağıtım
ve pazarlama ağı sunmaktadır. Böylelikle 
müşterilerimize çeşitli kimyasalları ve nano 
ürünlerini tek elden temin etme şansını 
sunmaktayız aynı zamanda güçlü 
bağlantılarımızdan dolayı uygun bir fiyatlar 
sunmaktayız. Yeni ürün geliştirme, 
ambalajlama ve dolum faaliyetlerimizi kullanın. 
Eylül 2008'den bu yana Almanya’daki iş 
ortağımız CCM GmbH AgfaPhoto nun son 
tüketici temizlik ürünlerinin lisans haklarını 
elinde tutmaktadır.

Kendi markanızı yarat ın!

Özel markalı ürün satışlarımızın (kendi marka 
ismini taşıyan) payı toplam satışlarımızın yaklaşık
%90dır. Bu konularda uzmanlaşmış bir çözüm 
ortağı olarak size doğru ürün tavsiyesinden özel 
markanızın ambalaj ve paketlemesine kadar fikirler 
sunmaktayız.
Size bu konularda danışmanlık vererek ihtiyaçlarınız 
için özel çözümler geliştirmekteyiz. Örneğin, grafik 
tasarım departmanı tarafından Etiket tasarımı, 
güvenlik veri sayfalarının ve REACh sertifikalarının 
sağlanması gibi hizmetler sunmaktayız. İstediğinizde 
danışmanlık, ürün ve uygulama eğitimleri vermekteyiz. 
Tecrübeli uluslararası ekibimizin geniş iş deneyiminden 
her türlü faydalanabilirsiniz.

İhracat

Merkezimizin satış oranlarının yaklaşık %90 
ihracat olması ve  40'tan fazla ülkede temsil 
edilmemiz siz değerli müşterilerimize gücümüz 
hakkında fikir vermektedir. 

Araşt ırma ve Gelişt irme (ArGe)

ürünlerimizin temizleme etkinliğini ilk kez çok 
güçlü mikroskop altında incelettik ve görüntüledik. 
Biz sürekli olarak ürünlerimizi geliştirmekteyiz 
ve temizlik etkisini pazara çıkan her yeni ekran 
yüzeyi için optimize etmekteyiz. Mikroskop (REM)
görüntüleri bize sonuçları görmek ve değerlendirmek 
için yardımcı oluyor.

Yeni ürünler ancak uzun deneme ve uygunluk 
testlerinden sonra piyasaya sunulmaktadır. 

Araştırmamızın odak noktası “sıvı cam” koruma 
tabakalarıdır ve bu konuda kendisini çevreyi korumak 
için adamış küresel bir ağın parçasıyız.
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Multimedia-Temizleyici
Markalarımız: AgfaPhoto + CCM

Multimedia-Cleaner
Our Brands: AgfaPhoto + CCM

Koruma

Treatment
High quality Liquid Glass treatments for household,car office &  
industry. Food safe. Ultra green technology.

Araç bakımı
Yüksek kalitede ekolojik araç bakım ürünleri
DEKRA ve TÜV sertifikalı.

Automotive Care
High quality car care products. DEKRA and TÜV tested.

Islak mendil
Tek kullanımlık mendil ve eldiven kutuları, kovaları ve paketleri.

Wet wipes
Flowpacks with wet wipes and gloves, dispensing tubs and buckets.

Teklli mendiller
Tek tek ambalajlanmış her çeşit ürün içerikli bezler & konsantreler.
All kinds of single packed wipes & concentrate pouches

Dezinfeksiyon & Bakım
Yüksek kalitede dezenfeksiyon ve bakım ürünleri.
VAH listesinde. CE-sertifikalı

Disinfection & Care
High quality disinfection and care products VAH (medical) listed. CE-certified.

Sprey kutuları
Sprey kutulari, köpüklü temizleyiciler,
Ozel ürünler (örn. Vacuum-Sprey)

Aerosols
Air-Dusters, Foam Cleaners, and innovative
technologies (e.g. Vacuum-Air-Duster)

Uygulama Ürünlerimiz / Our Product Groups

Ev, Araç, Ofis ve Sanayi için yüksek kalitede sıvı cam koruma 
ürünleri. Gıda tüzüğüne uygun. Çevreci



Uygulama Ürünlerimiz / Our Product Groups

Diğer ürünler / Further products
Araç ve Akrilik cam (cep telefonları, saat camları, CD/DVD ler v.b.) çizik giderici
ve altın ve gümüş takılar için parlatma pastası

Scratch removers for car bodywork, acrylics (mobile phones, CD/DVDs, 
watches etc.) and repair polish for gold and silver jewellery

Ev, araç ve sanayi için tamamen doğal temizleyiciler.
Anti grafiti ürünleri ve paslanmaz kablar.

Reinigungscheckkarten, Reinraumprodukte 
Bio-cleaner for household, car and industry, keyboard swabs, anti-
graffi ti-treatments, wallholders and dispensers of stainless steel

El temizleme mendilleri
Ellerden ve yüzeylerden kir, yağ ve gres temizlemek
için özel temizlik mendilleri. Suya ihtiyaç yoktur.

Hand Cleaning Wipes
Degreasing abrasive wipes for removal of dirt, grease and grime from
hands and surfaces. No water necessary.

think green

EikiN NANO UYGULAMA EĞİTİM TOPTAN TEMİZLİK SANAYİ TİCARET
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