
Chemifor biedt duidelijk advies en efficiënte reinigingen aan. 
Wat ons uniek maakt? Wij kunnen dankzij onze jarenlange 
expertise en onze gespecialiseerde reinigingsoplossingen 
keer op keer het allermooiste resultaat garanderen. En daar 
zijn we trots op! De reiniging van uw project verzorgen we 
van A tot Z. In die zin biedt Chemifor dus een unieke 
totaalservice. En u? U kan op beide oren slapen en enkel het 
resultaat aanschouwen. 

REINIGEN ZONDER ZORGEN

Door het opfrissen van uw woning kunt u vol trots genieten 
van uw huis. Wij laten gevels en daken terug stralen. We 
geven witte balkons, terras en natuursteen hun tweede 
leven. Ook crepi kunnen we voor u reinigen. Roest, cement 
en kalk kunnen we onder handen nemen. Het herlakken en 
herfoleren van raamprofielen kunnen we ter plaatse 
uitvoeren. Zelfs kunnen we uw verweerde garagepoorten 
en vensters terug laten blinken. Met als gevolg ... dat de 
aarde van uw woning stijgt!

UITSTRALING VAN UW GEBOUW
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  “Laat uw huis terug stralen zodat u trots kan zijn op uw woning
en dit door gebruik te maken van onze professionele reinigingen.”

DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN



ONZE EXPERTISE
    

    Reinigingen op maat

    Helder advies

    Ontwikkeling van

    gespecialiseerde 

    reinigingsmiddelen

ONZE TROEVEN
    

    Grondige

    kwaliteitscontrole

    Snelheid en flexibiliteit
    Aandacht voor 

    veiligheid en milieu

WIE IS CHEMIFOR?  
   

Chemifor helpt mensen om hun 

reinigingsprobleem op te lossen. 

We ontwikkelen onze eigen 

formules en leveren advies, 

diensten en producten.

Wie Chemifor zegt, zegt probleemoplosser. Als producent en 
verkoper van gespecialiseerde reinigingsproducten bieden 
wij een oplossing voor reinigingsproblemen. 

Heeft u een specifiek reinigingsprobleem waar u geen 
oplossing voor vindt? Dan staat Chemifor paraat om u bij te 
staan  met  raad  én daad. Na  een grondige  analyse
van uw probleem, geven we u advies op maat en 
gaan  we  samen op  zoek naar  de  geschikte 
oplossing  om uw  reinigingsuitdaging  tot 
een goed einde te brengen.    

ADVIES
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