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WAAROM UW PRIVATE LABEL
Met uw eigen huismerk, profileert u zich breder en dieper in uw markt. 

U opereert er klantgerichter mee en genereert extra merkentrouw. 

Daarnaast levert een private label u een directe of aanvullende bron 

van inkomsten, waarbij u zelf uw marge en winst bepaalt. 

STEL ZELF UW PRODUCTSCALA SAMEN
De keuze is bijna grenzeloos. Maar zelfs wanneer het product dat u 

wenst nog niet bestaat, ontwikkelen wij dat voor u! 

Ú bepaalt in welke maat, vorm of kleur verpakking uw product 

gestalte krijgt. En welke kleur of geur de emulsie heeft. In eenheden 

van 10 milliliter tot 1.000 kilogram, in charges van enkele stuks tot 

100.000 of meer. 

PROACTIEVE PRODUCTONTWIKKELING
Op chemisch-technisch gebied dienen zich steeds innovaties 

aan. Helichem grijpt deze nieuwe technologieën voortdurend 

aan om recepturen moderner, optimaler, veiliger en duurzamer 

te maken. 

Daarnaast concipiëren en ontwikkelen we continu nieuwe pro-

ducten voor nieuwe toepassingen. Hiertoe beschikt Helichem 

over een goed geoutilleerd laboratorium. Onze R&D-afdeling 

ontwikkelt hier doorlopend intelligente, nieuwe samenstellin-

gen vanuit de modernste inzichten.

U DE LUSTEN, WIJ DE LASTEN
Bij Helichem hebt u nergens omkijken naar. 

Technologie en wet- en regelgeving volgen we op de voet 

waardoor uw product altijd up-to-date is. Op alle gebieden. 

Van milieu, arbeidsveiligheid en verpakkingen tot en met 

etikettenvoorschriften en productinformatie.

Want ook op het gecompliceerde terrein van Europese wet- en 

regelgeving inzake milieueisen, etikettering en product-

informatie loopt Helichem voorop. 

Daarom verzorgen we voor u ook de technische invulling van 

alle wettelijk verplichte etiketten en productbladen. In de taal 

die u wenst. En in overleg leveren wij uw bestelling just-in-time 

af op de locatie van uw keuze.

UW PRIVATE LABEL 
IN CLEANERS 
OF COATINGS
Helichem biedt u meer dan 500 reinigings- en 
onderhoudsproducten en coatings voor alle mogelijke 
toepassingen. Van kleine tot grote volumes in alle 
denkbare verpakkingen, exact volgens úw wensen. 
Kant-en-‘schapklaar’ geleverd, van Autoshampoo tot en 
met Zilverpoets.



INNOVATIEF, DUURZAAM EN 
VEILIG PRODUCEREN
‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO) is de stan-

daard in al onze bedrijfsprocessen. Bij Helichem kennen wij onze 

verantwoordelijkheden ten aanzien van milieu en maatschappij. 

Veiligheid staat daarom voorop in alle facetten van onze 

bedrijfsvoering. Niet alleen voor onze eigen medewerkers, maar 

ook voor u als klant. En uiteraard voor úw klanten die uiteinde-

lijk ons, pardon, úw product gaan gebruiken.

Daarom is Helichem niet alleen ISO 9001 gecertificeerd, 

hetgeen borg staat voor een constante kwaliteit, maar ook 

ISO 14001. Dat laatste staat borg voor ons ecologisch 

verantwoord milieumanagementsysteem.

Daarnaast is Helichem ook actief betrokken bij tal van instanties 

die verantwoord en duurzaam reinigen op de agenda plaatsen. 

En is Helichem, als een van de eerste Europese 

mkb-producenten, toegetreden tot de ‘Charter for Sustainable 

Cleaning’. Klanten kunnen desgewenst dit logo op de 

verpakkingen gebruiken.

REKENT U ONS AF OP ONZE KWALITEIT
Tot onze klantenkring behoren onder meer groothandelaren, 

bekende retailketens en vermaarde merkfabrikanten. In een 

brede diversiteit aan branches. Van institutionele gebruikers tot 

consumentgerichte afnemers van horeca tot industrie. 

In Nederland en in een groot deel van Europa.

UW VERTROUWEN WORDT BELOOND

Helichem kent nauwelijks verloop in klanten. Omdat nieuwe 

afnemers veelal trouwe afnemers blijken. 

Uit klanttevredenheidsonderzoek komt naar voren dat we 

dit voornamelijk te danken hebben aan onze constante, hoge 

kwaliteit. En aan het feit dat bij ons een afspraak een afspraak is. 

Ons product voldoet voor 100%, of het voldoet niet. Een tussen-

weg kennen wij niet. Onze lat ligt hoog. Als klant mag u Helichem 

daar op afrekenen.



INTERIEURVERZORGING 
Alcoholreiniger
Glasreiniger
Koperpoets
Multireiniger

SANITAIRHYGIËNE
Alkalische sanitairreiniger
Toiletreiniger
Zure sanitairreiniger
- dagelijks / periodiek

VLOERONDERHOUD 
Neutrale reiniger
No-rinse stripper
Ontvetter
Poriënvuller
PU-was
Renovator
Sealer
Spraycleaner
Spraywas
Stripper
Veegpoeder
Vloeibare was
Vloeibare zeep
Vloerfris
Vloerreiniger
Was remover
Wis-was

KEUKENHYGIENE  
Afwasmiddel
Glansmiddel
Glazenspoelmiddel
Keukenontvetter
Krasvrij schuurmiddel
Oven- en grillreiniger
RVS-reiniger
Vaatwasmiddel

DESINFECTIE
Algenverwijderaar
Desinfectiemiddel
Desinfectiereiniger
Schimmelstop

TAPIJTREINIGING
Sproeiextractiereiniger
Tapijtshampoo
Tapijtvoorreiniger
Vlekverwijderaar

NATUURSTEEN 
ONDERHOUD 
Cementsluierverwijderaar
Cementsluierverwijderaar 
zuurvrij
Dweilwas
Impregneer- en polijstmiddel
Impregneer op basis van 
oplosmiddel
Kleurverdieper
Marmor polish
Olieverwijderaar
Polymeerwas
Siloxaanimpregneer
Steencoating
Stripper
Tegelolie
Vlekkenschild

PARKET 
ONDERHOUD  
Boenwas vloeibaar
D3-lijm
Geolied parketreiniger
Laminaat glansreiniger
Laminaat snelreiniger
Laminaatreiniger
Onderhoudsolie naturel
Parket polish
Parketreiniger
Polish remover
Vaste was
Vloerzeep naturel
Wascleaner

HUISHOUDELIJK
Allesreiniger
Antikalk
Behangafweekmiddel
Citronella reiniger
CV-ketelreiniger
Glanszeep vloerreiniger

Glas- en spiegelreiniger
Grafsteenreiniger
Groene aanslagverwijderaar
Hardhout olie
Hardhoutreiniger
Keuken ontvetter
Koperpoets
Kunststofreiniger
Marmerreiniger
Olievreter
Ontstopper
Ontvetter
Barbecue reiniger
Sanitairreiniger
Stickerverwijderaar
Super ontstopper
Tapijt- en bekledingreiniger
Tegelreiniger
Verfreiniger
Vetweg
Vloeibaar wasmiddel
Wasverzachter
Waterdicht
Zilverpoets

PERSOONLIJKE 
VERZORGING 
Badschuim 2 in 1
Garagezeep
Gebitsprothesenreiniger
Haarshampoo
Handzeep
Saunageuren
Sportshampoo
Stoombadgeuren
Whirlpoolgeuren

AUTOMOBIEL 
REINIGING 
Actiefschuim
Autopolish
Autoshampoo
Autoshampoo & was
Borstelshampoo
Deconserveringsmiddel
Dekkledenreiniger
Glansmiddel
Hotwax

Insectenverwijderaar
Lakreiniger
Motorontvetter
Olie- en vetverwijderaar
Static-clean
Top-was
Truckshampoo
Velgenreiniger
Voorwas
Wash & Shine
Wasreiniger

INDUSTRIËLE REINIGING 
Aluminiumreiniger
Garagezeep
Graffitiverwijderaar
Hogedrukreiniger
Lijmoplosser
Olie-, vet- en teerverwijderaar
Onderdelenreiniger
Ontroester
Roestomvormer

VLOERSYSTEMEN 
Gietvloer
Troffelvloer

COATINGS
Epoxy-coating oplosmiddelvrij
Epoxy-coating waterbasis

BETONREPARATIE 
Gietmortel
Lichtgewichtmortel
Primer
Reparatiemortel

IMPREGNERING
Acrylaatverzegelaar
Epoxy-impregneer
Epoxy-impregneer 
- waterbasis
Siloxaanimpregneer
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