
ArtHim
УКРАЇНСЬКИЙ ВИРОБНИК АВТОХІМІЇ

ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ КЛІНІНГУ



ТОВ "НВП "АртХім" - це Український виробник автомобільної хімії, автокосметики 
та засобів для клінінгу, що ексклюзивно виготовляється на власних виробничих 
потужностях для ТМ Helpix, ТМ Master’s Line, ТМ Wieberr.
Підприємство виготовляє продукти на основі рецептур власної  розробки, та вико-
ристовує хімічну сировину виключно європейських виробників.
Ми гнучко реагуємо на потреби ринку, створюємо нові формули та регулярно тес-
туємо як сировину так і власну продукцію виключно в акредитованих випробу-
вальних центрах.
Розроблений асортимент продуктів максимально адаптований для умов  застосу-
вання  в  кожному  конкретному  регіоні  (за  характером  забруднень, видами очи-
щення тощо).
Продукція компанії відповідає вимогам Технічного регламенту миючих засобів, 
Українського законодавства в сфері безпечності для людини та європейським 
стандартам з екологічної Безпеки. 
За умов дотримання інструкцій до застосування та методів обробки, не завдає  
шкоди  поверхням та матеріалам з якими контактує.
Компанія ТОВ НВП АртХім в сфері управління та контролю якості відповідає вимо-
гам міжнародного стандарту ISO 9001:2015. 
Сировина, що використовується, відповідає вимогам Європейського та Україн-
ського законодавства, проходить постійний та системний вхідний контроль. 
Готова продукція  перевіряється на відповідність нормативним вимогам шляхом 
багатоступеневого контролю якості.
Команда технологів підприємства надає сервісний супровід, який полягаю у про-
ведені підготовки та періодичних навчання персоналу наших клієнтів по методам 
роботи із засобами та особливостям використання продукції ТМ Helpix.
Комерційний  відділ підприємства працює на задоволення потреб клієнтів по всій 
Україні.
Також ми пропонуємо виробництво продукції під приватними  торговими марками 
наших партнерів.
Будемо раді співпраці з Вами.

ПРО
КОМПАНІЮ



2012
рік

Реєстрація ТМ Helpix
та запуск власної лабораторії,

початок виготовлення першого
асортименту.

2011
рік

Заснування компанії
АртХім, купівля

обладнання 2016
рік

Перший ребрединг продукції
ТМ Helpix, оновлення
зовнішнього вигляду

продукції, розширення
асортименту

2013
рік

Початок роботи з
національними

мережами,
виготовлення 

продукції під ТМ
замовників 

(PRIVATE LABEL)

2018
рік

Розширення дилерської
мережі по всій Україні,

створення власної дистрибуції 
по Західному регіону.

Експорт усієї лінійки продукції
компанії АртХім до країн Европи.

2017
рік

Створення нової
ТМ Master`s Line

та запуск проекту: 
Професійна автохімія
для мийок та мийних

комплексів.



2019
рік

• Запуск додаткової автоматичної
лінії розливу,  збільшення об’єм

 виготовлення продукції
• Підписання контракту з компанією

Wieberr (Туреччина), яка є виробником
хімії для очистки килимів та килимочисних

цехів, та власником ТМ Wieberr.
Виготовлення продукції під ТМ Wieberr

для українського ринку. 

• Відкриття  Helpix Центр – детейлінг
студія, яка слугує власним

тестувальним майданчиком для
усієї лінійки продукції.

2021
рік

Отримання сертифікату на
відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001

що підтверджує ефективне
функціонування системи управління

якістю виробництва 
продукції, робіт або послуг. 

2020
рік

• Підписання контракту на
імпорт продукції для детейлінгу

ТМ ZviZZer (Німеччина).

 • Впровадження системи 5S (5С)
- метод організації робочого

місця (простору), націлений на
створення оптимальних
умов праці, підтримання

порядку і чистоти. 

2022
рік

Ребрединг продукції
ТМ Helpix, оновлення
зовнішнього вигляду

продукції, розширення
асортименту.

2023
рік

Збільшення об’ємів
продукції, розширення

власної дистрибуції
по всій території країни.



Компанія "Артхім" має 
власну  лабораторію для 
розробки хімічних рецеп-
тур,  а також відділ роз-
робки нових продуктів.



1500 м2 виробничих
площ.

700 м2

складських площ
Виробничі потужності перевищують
700 тонн готової продукції в місяць. 

Автоматична 
лінія

Склад этикетки



У лабораторії компанії ТОВ "НВП "АртХім" здійснюєть-
ся контроль якості всієї продукції, що випускається.
Окрім розробки нових продуктів, у лабораторії ком-
панії  ведеться щоденна кропітка робота з контролю 
якості випущених засобів. Кожна партія сировини, що 
надходить, перевіряється на відповідність фізико-хі-
мічним параметрам.
Таким чином, продукція компанії АртХім проходить 
складну багатоступінчасту систему контролю на всіх 
стадіях, що виключає попадання бракованої продук-
ції споживачеві.
Дотримання системи стандартів ISO 9001 – це 
основний фактор контролю якості, який  відбувається 
на кожному етапі виробництва. 





На території заводу є складське примі-
щення Для зберігання продукції компанії 
АртХім. До виробничої зони примикає 
склад готової продукції площею  1500 м2. 
На початку 2021 року було запущено 
новий сучасний склад площею 3000 м2. У 
ньому організовано зберігання продукції 
у зручній та легкодоступній системі ме-
талевих стелажів, яка включає 2000 па-
летомісця та має до чотирьох ярусів у 
висоту та 25 рядів у довжину. Товар на 
складі розподіляється по зонах зберіган-
ня залежно від вагогабаритних характе-
ристик та крихкості.



Компанія АртХім- це



При розробці нових продуктів проводиться безліч 
різних тестів. Продукти, що успішно пройшли тесту-
вання на відповідність стандартам якості компанії, 
можуть надходити на розлив. Зразки сировини із 
кожної партії зберігаються у спеціально обладнаній 
«бібліотеці зразків» на протязі всього терміну придат-
ності.



25 липня 2021 - відкриття власної 
школи дітейлінгу та клінінгу - Helpix 
Academy, у якій проходить групове та 
індивідуальне навчання для персона-
лу автомийного напрямку бізнесу та 
детейлiнгу.







ДЯКУЄМО, 
ЩО ОБРАЛИ АРТХІМ

вул. Тернопільська, 17/2А,
м. Хмельницький, 29018, Україна.

Тел./факс: +38(0382) 725518
e-mail: info@helpix.ua 


