
Door het opfrissen van de woning kunt u vol trots het 

gebouw aan de kopers tonen. Wij:

   laten gevels en witte balkons terug stralen

   verwijderen vuil en groenaanslag van crepi

   geven terras, gevel en natuursteen hun oorspronkelijke

   kleur terug

   herlakken raamprofielen ter plaatse
   kunnen de woning zowel vanbinnen als vanbuiten

    terug opfrissen 

REINIGEN VAN GEBOUWEN

Reinigen van gevel

Chemifor biedt uiteenlopende methoden om 

verschillende aspecten van een gebouw te reinigen. 

Daardoor stijgt de verkoopwaarde van het pand: 

geïnteresseerde huizenjagers hechten immers veel 

belang aan de staat van de woning, zowel aan de binnen- 

als aan de buitenkant. Met duidelijke adviezen en 

efficiënte reinigingen zorgt Chemifor ervoor dat iedere 
bezichtiging optimaal verloopt. 

WONINGWAARDE

Reinigen en ontmossen van dak
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            “Zorg voor een wauw-gevoel bij uw klanten 
dankzij het fantastische resultaat van onze reinigingen.” 

DIENSTEN VOOR VASTGOEDMAKELAARS



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.

Tip! ! !

Misschien een 

mooie attentie om 

te schenken aan de 

koper?

Heeft u ook last van lijmresten op   ramen wanneer het 

verkoopsbord van uw zaak wordt verwijderd na 

verkoop? Wij hebben voor u hét product die deze 

resten moeiteloos verwijderd. Daardoor moet u de 

gevel niet meer beschadigen. Ons product is zelfs 

beschikbaar in private label en in kleine verpakkingen.

Lijm op ramen

Chemifor is gespecialiseerd in het reinigen van allerlei 

soorten gebouwen: van woonhuis tot appartement, van 

industrieel gebouw tot monument. Al onze werken 

worden uitgevoerd in eigen beheer en we zijn actief in 

heel België. 

Heeft u een specifiek reinigingsprobleem en bent u op 
zoek naar een oplossing? Dan kunt u bij ons terecht voor 

advies, gespecialiseerde producten en reinigingen. 

REINIGING EN ADVIES

Opfrissen van woning voor kijkdag
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