


DOELGERICHTE 

PRODUCTEN

Onze reinigingsmiddelen bieden zeer 

duurzame oplossingen. Onze sterkte is 

het zelf ontwikkelen van doelgerichte 

producten die zich richten op specifieke 
problemen. Daarbij heb je geen grote 

afnameverplichting, en zijn private 

labels voor je eigen reinigingsmiddelen 

al verkrijgbaar vanaf beperkte oplages. 

Bovendien houden we in de ontwikkeling 

van de producten steeds rekening met 

veiligheid en milieubewustzijn. 

Zo hebben we onder meer 

aandacht voor afvalreductie.

Onze producten  

verwijderen onder meer:

• Kalk, cement en roest

• Lijm en hars

• PU, rubber en siliconen

• Mos en groenaanslag

• Olie en vet

• Asfalt, teer en roet

• Verf en graffiti

Ontdek ook onze winterproducten!

Onze belangrijkste troeven:

• Ieder reinigingsprobleem wordt meteen opgelost

• Aandacht voor veiligheid en milieu

• Snelle levering uit voorraad

• Grondige kwaliteitscontrole

• Scherpe prijsstelling

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

WELKOM BIJ CHEMIFOR

Wij helpen jou bij het uitvoeren van gespecialiseerde 

reinigingen. Je kan rekenen op een totaalaanpak: Chemifor 

geeft niet alleen deskundig advies, maar voert ook zelf 

reinigingen uit. Bovendien zijn onze hoogwaardige producten 

ontwikkeld vanuit jarenlange ervaring. Deze kan je zowel voor 

dagelijks gebruik als voor het zwaardere werk inzetten.



PROFESSIONELE 

REINIGINGEN

Chemifor is thuis in iedere situatie. We 

reinigingen en onderhouden alle soorten 

bouwwerken: van woonhuis tot loods, van 

zwembad tot monument. We komen niet 

alleen in actie wanneer de problemen zich 

al hebben voorgedaan, maar gaan eveneens 

proactief te werk om je gebouw te beschermen 

tegen vervuiling. Al onze werken worden uitgevoerd 

in eigen beheer en we bedienen heel België.

ADVIES VOOR IEDEREEN

We komen graag ter plaatse om samen met jou 

een reinigingsaanpak te bespreken. Daarbij wil 

Chemifor een trouwe partner zijn op lange termijn. 

Onze experts denken mee met jouw organisatie 

en zijn steeds gericht op de meest efficiënte en 
kostenbesparende oplossingen. Vanuit grondige 

analyses doen we begrijpbare en duidelijke voorstellen. 

Wil je zelf aan de slag gaan met onze producten? 

We beantwoorden graag je vragen en bieden 

opleidingen aan om iedere reiniging correct uit te voeren.  

Niets is ons te veel.

www.chemifor.be
Schazenstraat 7,  

B-8640 Oostvleteren

info@chemifor.be 

+32 (0)57 42 43 25

• Reinigingen op maat

• Schade oplossen  

voor verzekeringen 

• Gevelreinigingen

• Ontmossen van daken

• Schoonmaken 

van ramen en 

raamprofielen

• Verwijderen van graffiti

• Oplossen van schade  

na inbraak

• Stralen

CONTACTEER ONS VOOR:



Chemifor BVBA

Schazenstraat 7 

B-8640 Oostvleteren 

info@chemifor.be 

+32 (0)57 42 43 25

www.chemifor.be

ALTIJD 

DICHTBIJ

Wij kunnen je helpen  

met je reiniging.  

Contacteer ons nu!


