
Dreumex One2clean
Dispensersysteem



Optimale hygiene door 
touch-free dosering

Deze innovatieve ‘touch-
free’ dispenser is uniek in de
wereld van de vieze handen. 
De dispenser heeft een 
volledig automatische 
bediening die wordt 
geactiveerd door 
een infrarood sensor, 
waardoor u niets hoeft 
aan te raken. Dit zorgt 
voor een hygiënische 
werkomgeving. Een vieze 
pomp, vieze dispenser en 
kruisbesmetting zijn met 
de Dreumex One2clean 
automatische dispenser 
verleden tijd!

Eenvoudig te installeren 
en onderhouden

De Dreumex One2clean 
automatische dispenser 
is robuust en sterk 
en kan gemakkelijk 
worden opgehangen. 
De geïntegreerde LED-
indicatie geeft aan wanneer 
de batterijen bijna leeg zijn 
en wanneer ze vervangen 
moeten worden. Daarnaast 
is de pomp eenvoudig te 
vervangen en reinigen.
Op deze manier is de 
Dreumex One2clean 
dispenser zeer gemakkelijk 
in onderhoud. 

Bespaar 85% op uw 
bedrijfskosten

Jaarlijks bespaart u met 
de automatische Dreumex 
One2clean dispenser veel 
geld. Door de automatische 
zeepdosering is de 
dispenser zeer efficiënt in 
gebruik en geeft altijd de 
juiste hoeveelheid zeep 
voor uw vervuiling. Een 
vertraging in de dispenser 
zorgt ervoor dat het niet 
mogelijk is om onnodig 
direct een tweede dosering 
te pakken. Bovendien blijft 
er door een innovatieve 
pomp en zuiger geen 
restproduct in de cartridge 
achter. 

Totaalconcept voor  
schone en gezonde handen
Uw handen repareren, monteren en creëren. Ze hebben dagelijks te 
maken met mechanische beschadigingen en worden blootgesteld aan 
agressieve stoffen. Dit kan leiden tot een droge huid, beschadigingen, 
pijn en zelfs blijvende huidziektes. Het goed beschermen, reinigen en 
verzorgen van uw handen is daarom essentieel. Het Dreumex One2clean 
dispensersysteem maakt dit gemakkelijk. 

• Totaalconcept voor bescherming, reiniging en verzorging
• Unieke touch-free dispenser voor optimale hygiëne
•  Automatische dosering garandeert efficiënt gebruik:  

bespaar tot 85%!
• Kleine en grote dosering voor lichte en zware vervuiling
• Eenvoudig te installeren en onderhouden

Pas de hoeveelheid zeep aan op uw vervuiling. Kies voor een kleine of grote dosering en bekijk uw besparing 
in onderstaande tabel. 

Dreumex One2clean automatische dispenser 3 ml
 Gemiddeld verbruik Gemiddeld verbruik Uw
 per wasbeurt Dreumex One2clean 3 ml besparing 

Emmer 20 ml 3 ml 85%
Emmer met pomp 12 ml 3 ml 75%
Handmatige dispenser 10 ml 3 ml 70%

Dreumex One2clean automatische dispenser 5 ml
 Gemiddeld verbruik Gemiddeld verbruik Uw
 per wasbeurt Dreumex One2clean 5 ml besparing 

Emmer 20 ml 5 ml 75%
Emmer met pomp 12 ml 5 ml 58%
Handmatige dispenser 10 ml 5 ml 50%

A

Bespaar 
tot 

85%!

Ga voor schone en gezonde handen!

Het Dreumex One2clean dispensersysteem is de perfecte oplossing voor schone en gezonde handen. 
U bespaart met Dreumex One2clean tot 85% op de bedrijfskosten en u ontvangt een hygiënisch en 
gebruiksvriendelijk totaalconcept. Wilt u weten hoe groot het voordeel is in uw situatie?
Neem vrijblijvend contact met ons op.
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Stap 1: Beschermen
Dreumex Universal Protect
Gebruik vóór u aan het werk gaat een beschermende crème.
• Vormt een beschermende laag tegen schadelijke stoffen
• Voorkomt dat bacteriën de huid binnendringen
• Verbetert grip
Dosering: 0,75 - 1,5 ml

Artikelnummer: 11915001009 (6 x 1,5 ltr)

Stap 2: Reinigen
Dreumex Plus
Krachtige citrus handreinigingsgel
Vervuilingen: Teer, verf, lijm en lak 
Dosering: 3 -5 ml 

Artikelnummer: 20430001001 (4 x 3 ltr)
Reinigingskracht: ++++

Dreumex Special
Oplosmiddelvrije handreinigingspasta
Vervuilingen: Smeermiddelen, diesel,
remvloeistof, cement, roest 
Dosering: 3 -5 ml 

Artikelnummer: 10430001024 (4 x 2,8 kg)
Reinigingskracht: +++

Dreumex Sensitive
Oplosmiddelvrije handreinigingspasta
voor de gevoelige of beschadigde huid
Vervuilingen: Smeermiddelen, diesel,
remvloeistof, cement, roest
Dosering: 3 -5 ml

Artikelnummer: 24230001001 (4 x 3 ltr)
Reinigingskracht: +++

Dreumex Wash and Care
Oplosmiddelvrije handreinigingspasta
met geïntegreerde crème
Vervuilingen: Smeermiddelen, diesel,
remvloeistof, cement, roest
Dosering: 3 -5 ml

Artikelnummer: 11630001004 (4 x 3 ltr)
Reinigingskracht: +++

Stap 3: Verzorgen
Dreumex Natural Care
Gebruik een verzorgende crème om uw handen, ook na het werk, in uitstekende conditie 
te houden. 
• Bevordert het natuurlijke herstelproces van de huid
• Trekt snel in de huid
•  Beschermt tegen schadelijke werk- en weersinvloeden
• Zorgt ervoor dat de huid zacht en soepel blijft
Dosering: 0,75 - 1,5 ml

Artikelnummer: 11815001008 (6 x 1,5 ltr)

Beschikbare dispensers
Dreumex One2clean 
automatische dispenser
•  Touch-free uitvoering voor optimale 

hygiëne
•  Automatische dosering garandeert  

efficiënt gebruik: bespaar tot 85%!
• Geen restproduct

Artikelnummer 3 - 5 ml: 99999051025
Artikelnummer 0,75 - 1,5 ml: 99999051028

Dreumex One2clean 
handmatige dispenser
• Sluit aan op uw behoeften en budget
• Geen restproduct

Artikelnummer 5 ml: 99999051024
Artikelnummer 1,5 ml: 99999051029

Één concept voor een compleet handverzorgingsprogramma


