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Om oss

Handelshuset Hudtwalcker & Co. ble grunnlagt i 1743.
Firmaet er den dag i dag, mer enn 270 år senere, eid og drevet 
av samme familie.
Vi har utvidet produktporteføljen til å også inkludere parfymer til 
industrien (husholdningsartikler, vaskemidler, fjerning/maskering 
av vond lukt, osv.), matvarer og kosmetikk, samt farmasøytiske 
råvarer.



Parfymer
• Innenfor parfymer fokuserer vi på 

å være en partner for våre kunder. 
Med alle reguleringer og krav som 
bransjen går gjennom, skal vi alltid 
være et steg foran. 
• Vår leverandør har over 300 000 

parfymer i sitt bibliotek, og 
utvikler mange hver eneste dag.
• Vi skreddersyr parfymer etter ditt

behov, både regulatorisk og 
olfaktorisk.



Personlig pleie

• Her er kravene fra markedet ofte harde. En 
parfyme skal helst ikke ha noen allergener, 
være helt naturlig, og selvfølgelig lukte godt.

• Vi møter dette ved å tilby parfymer som er:
• Hypo- allergeniske
• Sertifisert av EcoCert & CosMos
• Kompatible med sertifisering av Svanemerket
• Olfaktorisk skreddersydd etter dine behov

• I tillegg tilbyr vi løsninger for maskering av 
vonde lukter for hårspray, alkohol, etc.



Industrielle parfymer

• Parfymer for alle slags typer 
renhold, vask og annen industri.
• Vi tilbyr alle typer dufter; fra eple 

til fresh til sitrus.
• Vi matcher gjerne din 

nåværende parfyme, og tilbyr en 
versjon som er kompatibel for 
for eksempel Svanemerket i 
stedet.
• Vi tilbyr også parfymer som er 

hypo-allergeniske.



Maskering

• Består av en aktiv ingrediens som 
binder seg til det illeluktende 
stoffet.

• Passer til alle slags løsninger, både 
vann- basert og syrebaserte. 

• Hvor sterk duft produktet skal sitte 
igjen med styrer dere selv. 

• Ved behov kan prøver av produktet 
sendes til vårt laboratorium, og vi 
vil skreddersy et maskeringsmiddel 
for det spesifikke produktet. 



Kontaktinformasjon
Hudtwalcker & Co. AS

Oscars gate 12
0352 Oslo
Tlf. 22461600 / 918 84 889

www.hudtwalcker.no

Kontaktperson parfyme & maskering:

Carl Jonathan Hudtwalcker
Markedskonsulent

Mobil: 974 73 376
Mail: cj@hudtwalcker.no


